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RESUMO 

 

SANTOS JUNIOR, José Luis de Rosa. Aspectos da Sucessão de Passivos na 
Recuperação Judicial. 191 f. 2017. Dissertação (Mestrado em Direito) – 
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 
 
O presente trabalho tem por finalidade discutir o tratamento da Lei 11.101/2005 à 
alienação do estabelecimento comercial como etapa da recuperação judicial da 
atividade da sociedade empresária. Considerando que, pelo artigo 60 da referida 
Lei, ao objeto da alienação não incidirá quaisquer ônus e o arrematante não 
sucederá nas obrigações do devedor, a dissertação enfrenta as correntes 
interpretativas da norma legal indicada para analisar a possibilidade da 
transferência do estabelecimento comercial de empresa em recuperação judicial 
por outras formas além da hasta pública sem sucessão de passivos. Em 
contraposição a uma interpretação literal, propõe-se uma visão abrangente sobre 
o tema para o afastamento da sucessão de passivos com base em interpretação 
econômica pela metodologia da análise econômica do Direito, bem como em 
interpretação sistemática e teleológica, permitindo-se a obtenção de interessados 
na aquisição de ativos do devedor, de forma a se levantar recursos para 
superação da crise econômico-financeira da empresa. 
 
Palavras-chave: Crise da Empresa; Recuperação Judicial; Alienação de 
Estabelecimento; Flexibilidade de Modalidades de Venda; Ausência de Sucessão. 
 





 
 

ABSTRACT 

 

SANTOS JUNIOR, José Luis de Rosa. Aspects of Succession of Liabilities in 
Judicial Recovery. 191 p. 2017. Degree (Master in Law) – Faculty of Law of the 
University of São Paulo, São Paulo, 2017. 
 
The present work has the objective to discuss the treatment of Law 11.101/2005 to 
the transfer of the business as step of the judicial reorganization of a company. 
Considering that per Section 60 of the referred Law any liens and encumbrances 
are not applied to the object of the transfer and the acquirer does not succeed the 
liabilities of the debtor, this dissertation faces the interpretation views of the 
mentioned legal rule for analyzing the possibility of the business transfer of the 
company under judicial reorganization by means other than the public bid and 
without the succession of liabilities. In opposition to a literal interpretation, a broad 
analysis is proposed on this matter to exclude the succession of liabilities on a 
business transfer on basis of an economic interpretation under a Law & 
Economics analysis, as well as a systematic and teleological interpretation, 
allowing more interest from potential buyers for the debtor’s assets for raising 
funds to overcome the financial and economic distress of the debtor company. 
 
Keywords: Distressed Companies; Judicial Reorganization; Business Transfer; 
Flexibility of Means for Sale; Exclusion of Successor Liabilities. 
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1. INTRODUÇÃO 

A pesquisa realizada no presente trabalho não possui explanação complexa 

e pode ser entendida por simples indagação: pode o adquirente de unidade 

produtiva isolada ou de filial de pessoa jurídica em processo de recuperação 

judicial ser responsabilizado pelos débitos do devedor alienante? E de que forma 

a existência de procedimento competitivo por hasta pública serve de fundamento 

para imputar a ausência da sucessão de passivos? 

A questão é mais relativa à ordem prática do que propriamente teórica, visto 

que os adquirentes de estabelecimento comercial ou de bens de empresa em 

recuperação judicial levam em consideração a possibilidade de risco de sucessão 

ao se aventurarem em tratativas de negociação necessárias para a aquisição de 

ativos. Nos tempos de crise econômica que atravessa o Brasil, o governo 

preparava um pacote de medidas para reativar a economia, em que se previa, 

inclusive, a vedação total da sucessão de passivos na aquisição de ativos de 

empresa em dificuldade econômica.1 

No entanto, o fim teórico se encontra também na posição do Direito 

Falimentar em enfrentar a questão supracitada, de forma a proporcionar 

segurança jurídica à circulação de riquezas e permitir que seja desenvolvido o 

mercado de bens e ativos de empresa em crise econômico-financeira, 

fomentando o princípio da preservação da empresa incorporado pelo artigo 47 da 

Lei nº 11.101/2005, a Lei de Recuperação e Falências (LRF)2. 

O sistema falimentar brasileiro anterior, erigido sobre o Decreto-Lei nº 

7.661/1945, mostrava-se insatisfatório em contribuir com a necessidade de 

preservação da empresa e manutenção da fonte produtiva. Na grande maioria 

dos casos, o processo resultava na liquidação da atividade empresarial, impondo 

prejuízo tanto para o empresário devedor, como para os empregados, os credores 

interessados no recebimento de seu crédito ou para a sociedade em geral, que 

perdia a linha de produção por deterioração e a geração de riqueza. 

                                              
1 Governo prepara mudanças em Lei de Falências e regras de concessões para reativar 
economia. Folha do Estado de São Paulo. Notícia publicada em 13/12/2016. 
2 Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise 

econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do 
emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação 
da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. 
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A única solução encontrada na falência era a venda do próprio negócio, mas 

que, na prática, acabava por não ser levada a contento, já que era latente o risco 

de o adquirente contaminar seu patrimônio pela sucessão de passivos em razão 

da transferência do estabelecimento comercial para continuidade da atividade do 

empresário falido. Assim, a atividade mercantil não conseguia realocação na 

gestão de novo empresário e, por conseguinte, a coletividade do país perdia 

competitividade em virtude do encerramento de negócio economicamente viável 

que poderia ser recuperado e conceder desenvolvimento social pela manutenção 

de trabalho e da concessão de resultado econômico. 

É louvável o esforço do legislador brasileiro em introduzir no ordenamento 

jurídico3, mediante a LRF, um novo regime de insolvência, cuja finalidade é a 

concessão de meios para sanar a crise empresarial e a salvaguarda da atividade 

econômica viável, convergindo os distintos (e conflitantes) interesses dos 

credores no contexto da dificuldade econômico-financeira do empresário. 

Em alguns momentos, no novo texto legal, o legislador não observou a 

melhor técnica e, consequentemente, produziu determinadas normas que impõem 

esforçada interpretação para se verificar a aplicação do espírito recuperatório da 

lei.  

Esse é o contexto em que se insere nosso questionamento supracitado. Na 

matéria da sucessão de responsabilidade por débitos no trespasse de 

estabelecimento – ou sucessão de passivos, como comumente se expressa –, 

caso não venham a ser devidamente interpretadas as determinadas normas, os 

adquirentes de ativos do empresário em crise financeira poderiam perder seu 

interesse na transação comercial, negando a recuperação da empresa viável e 

conferindo o mesmo resultado de liquidação dos ativos empresariais, tal como 

ocorria no regramento anterior. 

O presente trabalho tem por objetivo, portanto, enfrentar a possibilidade da 

transferência do estabelecimento comercial de empresa em recuperação judicial 

com flexibilidade das formas de alienação da unidade produtiva isolada, inclusive 

por meio de outras modalidades de venda além do processo competitivo por 

                                              
3 Não obstante a posição do Professor Newton De Lucca de defender ser a palavra 
“ordernamento” jurídico um italianismo e, assim, preferir em seu lugar a palavra “ordenação” 
jurídica por ser mais consentânea com o idioma Português na linha já destacada pelo gramático 
Napoleão Mendes de Almeida, utilizaremos a primeira nesse estudo pelo simples fato de ser 
absolutamente corrente na doutrina brasileira. 
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hasta pública estabelecido no artigo 60 da Lei nº 11.101/2005, visando ao fim de 

se desonerar a sucessão do adquirente nas obrigações do devedor em crise 

econômico-financeira. 

Esperamos, com o presente estudo, discutir e definir os requisitos de 

aplicação desta hipótese, ponderando seus limites de interpretação e emprego no 

ordenamento jurídico – de forma a observar os aspectos axiológicos da LRF e, 

especialmente, os do artigo 47 da LRF – e compreendendo e debatendo sua 

função econômica, orientada pela perspectiva da eficiência conforme metodologia 

proposta pela análise econômica do direito. 

A pesquisa desenvolvida ateve-se, em grande parte, à jurisprudência, diante 

da grande discussão existente em relação à aplicação do artigo 60 da LRF e do 

debate no entendimento da complexidade dos efeitos da crise econômica do 

empresário. O levantamento de legislação estrangeira sobre o tema foi realizado 

apenas com a finalidade de demonstrar a sua contemporaneidade e extensão, 

sem anseio de apresentarmos efetivo estudo de direito comparado. 

Estes são os aspectos da sucessão de passivos na recuperação judicial que 

nos propomos a analisar por meio deste presente estudo. 



20 
 

 



21 
 
2. ESTABELECIMENTO COMERCIAL 

Nos tópicos seguintes, procuramos estabelecer o conceito de 

estabelecimento comercial, tratando de seus elementos e atributos, 

demonstrando, assim, a sua relevância para o Direito Empresarial. 

2.1. Premissas 

No presente tópico, temos por objetivo fazer uma análise das premissas do 

estabelecimento comercial, a fim de elaborarmos sua conceituação. 

2.1.1. Patrimônio 

O conceito de patrimônio corresponde ao que está disposto no artigo 91 do 

Código Civil (CC), que estabelece constituir “universalidade de direito o complexo 

de relações jurídicas, de uma pessoa, dotadas de valor econômico”.4  

Embora seja aparentemente simples a colocação de tal conceito, existem 

diversos entendimentos doutrinários acerca de patrimônio, como demonstra as 

obras de Oscar Barreto Filho5 Há a teoria tradicional, que vincula o conceito de 

patrimônio ao da personalidade jurídica, cunhando-se a fórmula que une a uma 

pessoa um determinado patrimônio. Outro exemplo é a concepção de Clóvis 

Bevilaqua, que se utiliza do entendimento da doutrina tradicional para opor 

exceção, em que a necessidade de não se permitir a soma de bens provenientes 

de origem diversa comporta a divisão do patrimônio.6 

                                              
4 FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes. Empresa, empresário e estabelecimento. A nova 

disciplina das sociedades. Revista do Advogado, São Paulo, n. 71, p. 15-25, 2003, p. 20. 
5 BARRETO FILHO, Oscar. Teoria do Estabelecimento Comercial – Fundo de Comércio ou 

Fazenda Mercantil. 2. ed. São Paulo, Saraiva, 1988, p. 132. Da mesma forma, a obra de Sylvio 
Marcondes é também referência do sumário das diversas correntes doutrinárias e da evolução do 
conceito de patrimônio (Limitação da responsabilidade de comerciante individual. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1956, p. 220-225). 

6 BEVILACQUA, Clovis. Teoria Geral do Direito Civil. Campinas: Servanda, 2007, p. 227-228. 



22 
 

Assim, o conceito acima indicado de patrimônio, conforme dado pelo artigo 

91 do CC, é mais abrangente do que o de estabelecimento, como veremos nos 

tópicos a seguir. Isso porque o patrimônio é uma universalidade de direito, 

compreendendo as relações jurídicas ativas e passivas do empresário.7 

Com o mesmo entendimento, separa-se o conceito de estabelecimento do 

de patrimônio especial8, sendo este último criado pelos sócios para o exercício da 

atividade empresária nos termos do artigo 988 do CC.9 A finalidade do patrimônio 

especial é se sujeitar às obrigações e dívidas pactuadas pela sociedade e, nessa 

linha, a ideia de estabelecimento se aproxima da de patrimônio, mas não se 

confundem. O patrimônio é a garantia comum dos credores10, sendo considerado 

uma massa de responsabilidade do empresário.11 O empresário pode ter um ou 

mais estabelecimentos para exercício da empresa, mas continuará a ter um 

patrimônio especial. E, ainda, não compõem o estabelecimento as dívidas, que 

são parte integrante do patrimônio.12 

Característica marcante, então, é que o patrimônio não é integrado por 

coisas, tais como quadros, carros, imóveis, utensílios, mas sim por relações 

jurídicas, constituindo-se direito real ou pessoal sobre os bens mencionados.13 

                                              
7 FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes. Empresa, empresário e estabelecimento. A nova 

disciplina das sociedades. Revista do Advogado, São Paulo, n. 71, p. 15-25, 2003, p. 20. 
8 Costuma-se distinguir entre patrimônio geral, composto por todo ativo e passivo; patrimônio 

bruto, integrado apenas pelos ativos; e patrimônio líquido, diferença entre ativo e passivos. 
(NORONHA, Fernando. Patrimônios Especiais: sem titular, autônomos e coletivos. Revista dos 
Tribunais, São Paulo, v. 747, p. 11-34, 1998, p. 15-16). 

9 Art. 988. Os bens e dívidas sociais constituem patrimônio especial, do qual os sócios são 
titulares em comum. 

10 Cf. os artigos 391 (“Pelo inadimplemento das obrigações respondem todos os bens do 
devedor”), 477 (“Se, depois de concluído o contrato, sobrevier a uma das partes contratantes 
diminuição em seu patrimônio capaz de comprometer ou tornar duvidosa a prestação pela qual 
se obrigou, pode a outra recusar-se à prestação que lhe incumbe, até que aquela satisfaça a que 
lhe compete, ou dê garantia bastante de satisfazê-la”), 1.122, §3º (“Ocorrendo, no prazo deste 
artigo, a falência da sociedade incorporadora, da sociedade nova ou da cindida qualquer credor 
anterior poderá pedir a separação dos patrimônios, para o fim de serem os créditos pagos pelos 
bens das respectivas massas”) e 2.000 (“Os legatários e credores da herança podem exigir que 
do patrimônio do falecido se discrimine o do herdeiro, e, em concurso com os credores deste, 
ser-lhes-ão preferidos no pagamento”), todos do CC, que expressam o princípio da 
responsabilidade patrimonial. 

11 BARRETO FILHO, Oscar. Teoria do Estabelecimento Comercial – Fundo de Comércio ou 
Fazenda Mercantil. 2. ed. São Paulo, Saraiva, 1988, p. 51. 

12 DE LUCCA, Newton; DOMINGUES, Alessandra de Azevedo. Análise crítica da evolução do 
instituto do estabelecimento empresarial. In: FINKELSTEIN, Maria Eugenia Reis; PROENÇA, 
José Marcelo Martins. (Coord.). Direito Societário. Tipos Societários. São Paulo: Saraiva, 
2009, p. 11 e 12. 

13 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. 4. ed. Tomo V. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, p. 369. 
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Quanto ao elemento unificador do patrimônio, a doutrina debate se tal 

elemento se encontra na destinação do patrimônio14 ou na pessoa de seu titular15. 

A legislação brasileira parece ter escolhido que tal característica resida na pessoa 

de seu titular16, contudo, ao admitir haver patrimônios separados, a nossa lei 

afasta-se da linha de unicidade e indivisibilidade do patrimônio.17 

Assim, com essas bases, podemos afirmar que, sob a ótica jurídica, o 

patrimônio é complexo de relações jurídicas de uma pessoa, tendo valor 

econômico e abrangendo elementos ativos – entendidos por direitos 

economicamente apreciáveis – e também passivos, como dívidas. Por acepção 

restrita, conceitua-se patrimônio líquido como a correspondência do que sobejar 

do ativo após solvido o passivo, resultando-se na expressão econômica do 

patrimônio em dado momento.18 

2.1.2. Universalidade de fato ou de direito 

Os artigos do CC definem o conceito de universalidade de fato e de direito 

no ordenamento jurídico brasileiro. Estabelece, seu artigo 90, que “constitui 

universalidade de fato a pluralidade de bens singulares que, pertinentes à mesma 

pessoa, tenham destinação unitária”. A complementação de seu parágrafo único 

atesta que “os bens que formam essa universalidade podem ser objeto de 

relações jurídicas próprias”. Por outro lado, o artigo 91, já supramencionado em 

                                              
14 É o que entende Fernando Noronha: “teoria moderna é objetivista: o fundamento do patrimônio 

é a afetação (escopo, finalidade, destinação) atribuída a uma massa de bens. [...] Se o que 
caracteriza um patrimônio é a ideia de afetação, esta tem que estar presente mesmo na 
concepção de patrimônio geral. E efetivamente este caracteriza-se igualmente por uma 
específica destinação: a satisfação das necessidades e o adimplemento das obrigações do 
titular. Apenas acontece que a ‘afetação geral’ do patrimônio geral é despida de qualquer 
interesse, na medida em que não corresponde a uma escolha entre diversas utilizações 
possíveis do patrimônio; se todos os bens de uma pessoa estão afetados à satisfação de suas 
necessidades” (Patrimônios Especiais: sem titular, autônomos e coletivos. Revista dos 
Tribunais, São Paulo, v. 747, p. 1-34, 1998, p. 19). 

15 MARCONDES, Sylvio. Limitação da responsabilidade de comerciante individual. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1956, p. 229. 

16 HILDEBRAND, Lucas Fajardo Nunes. Patrimônio, patrimônio separado ou especial, patrimônio. 
In: FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes (Coord.). Direito Societário 
Contemporâneo I. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 273. 

17 BARRETO FILHO, Oscar. Teoria do Estabelecimento Comercial – Fundo de Comércio ou 
Fazenda Mercantil. 2. ed. São Paulo, Saraiva, 1988, p. 57. 

18 BEVILACQUA, Clovis. Teoria Geral do Direito Civil. Campinas: Servanda, 2007, p. 227-228. 
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tópico anterior, infere que “constitui universalidade de direito o complexo de 

relações jurídicas, de uma pessoa, dotadas de valor econômico”. 

Com base nisso, podemos afirmar que o estabelecimento comercial é uma 

universalidade de fato, tal como recentemente já se posicionou relevante 

doutrina19, apoiando-se sobre a expressa menção positivada pelo artigo 1.142 do 

CC.20 Contudo, há quem entenda que o estabelecimento passou a ser 

caracterizado como patrimônio especial, com sua positivação no CC.21 

Apesar da aproximação com a universalidade de direito, os seus elementos 

não podem assim o caracterizar22, porque o seu fundamento residente na 

sucessão do adquirente do estabelecimento pelas dívidas contraídas antes do 

trespasse23 foi superado pelo entendimento de que tal fenômeno é eventual e 

acidental.24 

                                              
19 Conforme já se posicionou Oscar Barreto Filho: “Ora, a destinação unitária, dada pela vontade 

do titular a um conjunto de coisas ou bens, que se encontram no seu patrimônio, traduz-se pelo 
conceito de universitas, ou mais precisamente, pelo de universalidade de fato (v. supra, n.º 30). 
A relevância que o direito atribui ao complexo de bens, em determinadas relações jurídicas, 
fazem-no um objeto de direito distinto das coisas singulares que o compõem, sendo disciplinado 
por normas peculiares.” (BARRETO FILHO, Oscar. Teoria do Estabelecimento Comercial – 
Fundo de Comércio ou Fazenda Mercantil. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1988, p. 99). No mesmo 
sentido: REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. v. 1, 32. ed. São Paulo, Saraiva, 
2013, p. 344; MUNHOZ, Eduardo Secchi. Comentários aos artigos 55 a 69. In: SOUZA JUNIOR, 
Francisco Satiro; PITOMBO, Antônio Sérgio Altieri de Moraes (Coord.). Comentários à Lei de 
Recuperação de Empresas e Falência. Lei 11.101/2005. Artigo por artigo. 2. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2007, p. 298; e SALLES, Marcos Paulo de Almeida. Estabelecimento, 
uma universalidade de fato ou de direito? Revista do Advogado, São Paulo, n. 71, p. 15-25, 
2003, p. 73-79. 

20 Artigo 1.142. Considera-se estabelecimento todo complexo de bens organizado, para exercício 
da empresa, por empresário, ou por sociedade empresária. 

21 Rachel Sztajn defende que “o estabelecimento, conceituado como universalidade de fato pela 
doutrina anterior, ganha contorno de patrimônio especial na positivação do Código Civil.” 
(SZTAJN, Rachel. Comentários aos artigos 47 a 54. In: SOUZA JUNIOR, Francisco Satiro; e 
PITOMBO, Antônio Sérgio Altieri de Moraes (Coord.). Comentários à Lei de Recuperação de 
Empresas e Falência. Lei 11.101/2005. Artigo por artigo. 2. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2007, p. 240. 

22 Para Modesto Carvalhosa, “somente se poderia reconhecer hipoteticamente ao estabelecimento 
a natureza de universitas juris se lhe fosse atribuído o caráter de patrimônio separado, 
coexistindo com o patrimônio geral do empresário. [...] Porém, essa distinção entre patrimônio 
separado e patrimônio geral de um sujeito não subsiste no direito brasileiro, em face do princípio 
da unidade patrimonial” (Comentários aos artigos 1.142 a 1.149. Comentários aos artigos 1.142 
a 1.149. In: AZEVEDO, Antônio Junqueira de (Coord.). Comentários ao Código Civil – Parte 
Especial: do direito de empresa (arts. 1.052 a 1.195). vol. XIII. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2005, 
p. 632-633. 

23 TEDESHI, Sérgio Henrique. Contrato de Trespasse: de estabelecimento empresarial e sua 
efetividade social. Curitiba: Juruá, 2010, p. 26. 

24 Alberto Camiña Moreira aponta que “a sucessão, entretanto, é eventual e acidental, não 
servindo, em nosso entender, para caracterizar o estabelecimento como universalidade de 
direito” (MOREIRA, Alberto Camiña. Comentários aos artigos 60 a 63. In: CORRÊA-LIMA, 
Osmar Brina; LIMA, Sérgio Mourão Corrêa (Coord.). Comentários à Nova Lei de Falências e 



25 
 

Ainda, resiste-se que a classificação do estabelecimento  

deriva da circunstância de que a vontade que reúne os bens para 
a consecução de determinada finalidade não decorre de lei, mas 
emana de seu titular, no caso, o empresário ou sociedade, que 
pode, por vontade própria, extinguir o estabelecimento, dele 
extrair ou nele inserir bens.25 

Essa é uma diferenciação ressaltante da universalidade de fato e de direito, 

uma vez que a universalidade de direito é determinada por regra legal, enquanto, 

por outro lado, a universalidade de fato é adotada pelo seu instituidor, a quem 

cabe constituí-la e alterá-la, independentemente, assim, de lei.26 

Em relação a suas características, o estabelecimento tem conteúdo que se 

constitui como mutável ao longo da atividade do empresário, moldando-se às 

suas necessidades negociais.27 Além disso, o estabelecimento tem natureza 

intangível28, enquanto universalidade de fato. Muito se discutiu se o 

estabelecimento teria natureza mobiliária ou se abarcaria também imóveis em sua 

substância. Pela linha da natureza mobiliária, entende-se que sempre se terá 

essa característica, ainda que seja integrado por bem imóvel.29 Para outra parte 

da doutrina, terá natureza mobiliária se o estabelecimento for constituído apenas 

por bens móveis, porém, se um imóvel for integrado, passará a ter natureza 

imobiliária, por acessão intelectual.30 Em tópico em frente será melhor abordada 

essa questão sobre a pertinência do imóvel ao estabelecimento. 

Nesse sentido, tomadas tais descrições, podemos concordar que o 

estabelecimento é uma universalidade de fato, consubstanciado em um complexo 

de bens destinados ao exercício da atividade empresarial, podendo este conjunto 

de bens organizado pelo empresário ser entendido como um todo, englobando 
                                                                                                                                         

Recuperação de Empresas. Lei nº 11.101, de 09 de fevereiro de 2005. Rio de Janeiro: 
Forense, 2009, p. 402 e 403, nota 145). 

25 DE LUCCA, Newton; DOMINGUES, Alessandra de Azevedo. Análise crítica da evolução do 
instituto do estabelecimento empresarial. In: FINKELSTEIN, Maria Eugenia Reis; PROENÇA, 
José Marcelo Martins (Coord.). Direito Societário. Tipos Societários. São Paulo: Saraiva, 2009, 
p. 47. 

26 SALLES, Marcos Paulo de Almeida. Estabelecimento, uma universalidade de fato ou de direito? 
Revista do Advogado, São Paulo, n. 71, p. 15-25, 2003, p. 79. 

27 FÉRES, Marcelo Andrade. Estabelecimento Empresarial – Trespasse e Efeitos Obrigacionais. 
São Paulo: Saraiva, 2007, p. 22. 

28 O artigo 179, inciso VI, da LSA (“As contas serão classificadas do seguinte modo: [...] no 
intangível: os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da 
companhia ou exercidos com essa finalidade, inclusive o fundo de comércio adquirido”) e a 
Deliberação nº 488/2005 da CVM. 

29 FERREIRA, Waldemar. Tratado de Direito Comercial. v. 7. São Paulo: Saraiva, 1962, p. 398. 
30 BARRETO FILHO, Oscar. Teoria do Estabelecimento Comercial – Fundo de Comércio ou 

Fazenda Mercantil. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1988, p. 201. 
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uma unidade, com objetivo definido de exploração de atividade comercial, ainda 

que cada parte integrante dessa união possa ser, separada e individualmente, 

objeto de negócios jurídicos.31 

2.1.3. Titularidade e propriedade 

De acordo com a doutrina de Oscar Barreto Filho, o empresário detém a 

titularidade do estabelecimento e não a propriedade, uma vez que o 

estabelecimento, na qualidade de universalidade de fato, é parte do patrimônio do 

empresário. O estabelecimento é constituído em função da atividade empresária, 

unindo os elementos do estabelecimento por vínculo funcional.32 

Não se faz necessário ao empresário ter a propriedade de todos os bens do 

estabelecimento para lhe conceder o destino empresarial, com o que foi 

composto. A palavra “titularidade”, em linha a todos os direitos subjetivos que 

tenha relação o empresário, de qualquer natureza, é mais ajustada para 

transparecer a relação de atribuição entre o estabelecimento e o empresário.33 

Nesse sentido é que tem entendido a doutrina quanto à natureza de relação 

entre a sociedade empresária (bem como o empresário) e o estabelecimento, 

afastando-a da propriedade. Visto que o estabelecimento é composto por 

relações heterogêneas, o seu vínculo com a sociedade empresária não é 

necessariamente de propriedade, pois os bens da universalidade podem ser 

integrados por direito de exclusividade ou de uso.34 

Waldirio Bulgarelli defende que se trata, “segundo a doutrina mais moderna, 

não da propriedade clássica, estática, mas de um tipo de propriedade diferente, 

dinâmica, a que se dá o nome de titularidade.”35  

                                              
31 TOLEDO, Paulo Campos Salles de. Lei de falências: alienação de estabelecimento da 

concordatária. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, São Paulo, 
v. 41, n. 128, p. 275-286, 2002, p. 278 e 279. 

32 BARRETO FILHO, Oscar. Teoria do Estabelecimento Comercial – Fundo de Comércio ou 
Fazenda Mercantil. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1988, p. 138-140. 

33 BARRETO FILHO, Oscar. Teoria do Estabelecimento Comercial – Fundo de Comércio ou 
Fazenda Mercantil. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1988, p. 138-140. 

34 BULGARELLI, Waldirio. Sociedades Comerciais. Sociedades Civis e Sociedades 
Cooperativas. Empresas e Estabelecimento Comercial. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2000, p. 332. 

35 BULGARELLI, Waldirio. Sociedades Comerciais. Sociedades Civis e Sociedades 
Cooperativas. Empresas e Estabelecimento Comercial. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2000, p. 332. 
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No mesmo sentido, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes França entende 

que o conceito de propriedade do Código Civil para o estabelecimento se 

distancia da propriedade “estática, clássica, tradicional do direito civil”, 

adequando-se aos indicados conceitos do autor de “propriedade dinâmica” ou 

“propriedade-pertinência”.36 

A sociedade empresária ou o empresário não é obrigatoriamente proprietário 

dos bens que formam o estabelecimento, já que tais bens podem ter sido 

alugados, emprestados, consignados, arrendados etc. de terceiros. Os bens do 

estabelecimento estão no campo da “pertinência subjetiva” da sociedade 

empresária ou do empresário, os quais são organizados por este de forma 

dinâmica a fim de exercer a atividade empresarial.37 

Assim, pelo negócio do trespasse do estabelecimento, o adquirente será 

sub-rogado em todos os contratos pertinentes aos bens que compõem o 

estabelecimento e que serão transferidos, com a finalidade de se transferir a 

qualidade de titular, e não de proprietário, com a qual se concede também a 

condição de locatário, arrendatário etc., nos termos do artigo 1.148 do CC.38 Esse 

entendimento pela titularidade é corroborado pela redação do artigo 90 do CC 

que, ao conceituar a universalidade de fato, trata de bens pertinentes à pessoa, e 

não necessariamente de propriedade desta.39 

2.1.4. Empresa e estabelecimento 

A Teoria da Empresa foi adotada pelo CC, inspirado no Código Civil italiano 

de 1942.40 Sylvio Marcondes utilizou-se da tese de Alberto Asquini – 

                                              
36 FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes. Empresa, empresário e estabelecimento. A 

nova disciplina das sociedades. Revista do Advogado, São Paulo, n. 71, p. 15-25, 2003, p. 20. 
37 FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes. Empresa, empresário e estabelecimento. A 

nova disciplina das sociedades. Revista do Advogado, São Paulo, n. 71, p. 15-25, 2003, p. 20. 
38 Artigo 1.148. Salvo disposição em contrário, a transferência importa a sub-rogação do 

adquirente nos contratos estipulados para exploração do estabelecimento, se não tiverem 
caráter pessoal, podendo os terceiros rescindir o contrato em noventa dias a contar da 
publicação da transferência, se ocorrer justa causa, ressalvada, neste caso, a responsabilidade 
do alienante. 

39 FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes. Empresa, empresário e estabelecimento. A 
nova disciplina das sociedades. Revista do Advogado, São Paulo, n. 71, p. 15-25, 2003, p. 20. 

40 FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes. Empresa, empresário e estabelecimento. A 
nova disciplina das sociedades. Revista do Advogado, São Paulo, n. 71, p. 15-25, 2003, p. 20. 
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hodiernamente aceito pela doutrina, apesar da existência de críticas41 – para 

disciplinar o Direito das Empresas.42 

Na análise de Alberto Asquini, explica-se o conceito de empresa por meio de 

distintos perfis, que denotam que este é “o conceito de um fenômeno econômico 

poliédrico, o qual tem sob o aspecto jurídico, não um, mas diversos perfis aos 

diversos elementos que o integram”.43 Assim, o fenômeno da empresa é melhor 

entendido por quatro clássicos perfis, quais sejam: subjetivo, objetivo, funcional e 

o corporativo.44 

Então, o conceito econômico de empresa – sob a ótica jurídica e do CC – a 

respeito destes perfis corresponde ao: (a) perfil subjetivo ao empresário e às 

sociedades empresárias disciplinado pelos artigos 96645 ao 1.141 do CC; (b) perfil 

objetivo ao estabelecimento de acordo com os artigos 1.142 ao 1.149 do CC; (c) 

perfil funcional à atividade econômica organizada para a produção ou circulação 

de bens ou de serviços exercida profissionalmente pelo empresário ou sociedade 

empresária, não havendo indicação expressa no CC, mas disciplinada em 

                                              
41 Calixto Salomão Filho observa que sua aplicabilidade foi reduzida em diversos aspectos, apesar 

de sua sobrevivência (SALOMÃO FILHO, Calixto. A Sociedade Unipessoal. São Paulo: 
Malheiros, 1995, p. 14, nota 25). 

42 FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes. Empresa, empresário e estabelecimento. A 
nova disciplina das sociedades. Revista do Advogado, São Paulo, n. 71, p. 15-25, 2003, p. 16; 
LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros. A disciplina do direito da empresa no novo código civil 
brasileiro. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, São Paulo, v. 
128, p. 7-14, 2002, p. 7. 

43 ASQUINI, Alberto. Profili dell’impresa, 1943. Tradução: Fábio Konder Comparato. Perfis da 
Empresa. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, São Paulo, v. 
35, n. 104, p. 109-126, out./dez. 1996, p. 109. 

44 ASQUINI, Alberto. Profili dell’impresa, 1943. Tradução: Fábio Konder Comparato. Perfis da 
Empresa. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, São Paulo, v. 
35, n. 104, p. 109-126, out./dez. 1996, p. 113. Erasmo Valladão Azevedo e Novaes França já 
transcreveu parte da exposição de motivos complementar ao anteprojeto do CC, elaborada por 
Sylvio Marcondes, em que o autor do CC reconhece a importância dos perfis de Asquini: 
“segundo esclareceu Asquini – apresentando o fenômeno da empresa, perante o direito, 
aspectos diversos, não deve o intérprete operar com o preconceito de que ele caiba, 
forçosamente num esquema jurídico unitário, de vez que a empresa é conceito de um fenômeno 
econômico poliédrico, que assume, sob o aspecto jurídico, em relação aos diferentes elementos, 
não um, mas diversos perfis: subjetivo, como empresário; funcional, como atividade; objetivo, 
como patrimônio; corporativo, como instituição.” (Empresa, empresário e estabelecimento. A 
nova disciplina das sociedades. Revista do Advogado, São Paulo, n. 71, p. 15-25, 2003, p. 16-
18). 

45 Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica 
organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. 
Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, de natureza 
científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o 
exercício da profissão constituir elemento de empresa. 
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diversos dispositivos legais, como os artigos 966, 972, 981, 98246 etc., todos do 

CC; com relação ao (d) perfil corporativo, tal perfil interessa ao Direito do 

Trabalho, objeto de legislação especial no ordenamento jurídico brasileiro 

(Consolidação das Leis do Trabalho – CLT) e, assim, não compreendido no 

Código Civil.47 

Embora tenha o CC adotado a Teoria da Empresa proposta por Asquini, 

referido código deixou de definir expressamente a empresa, tal como o fez com 

outros conceitos, nomeadamente, o de empresário e o de estabelecimento 

comercial. A definição de empresa como atividade pode entendida como 

resultado do exercício da atividade comercial, decorrendo dos artigos 966 e 1.142 

do CC. A atividade mercantil não é uma sequência de atos, assumindo, em 

realidade, uma série de atos coordenados para determinada finalidade e 

unificados por esta finalidade na atividade.48 

Não obstante esta definição, é de se notar que o conceito jurídico de 

empresa permanece em constante discussão na doutrina, tendo sido dedicados 

estudos especificamente à sua conceituação. A ideia de empresa como atividade 

tem sido debatida na doutrina, bem como se tem analisado seu conceito pela 

evolução em que se encontra o direito comercial. Nessa linha, afirma Paula 

Andrea Forgioni que 

[...] de um direito medieval de classe, ligado à pessoa do 
mercador, passamos ao critério objetivo e liberal dos atos do 

                                              
46 Art. 972. Podem exercer a atividade de empresário os que estiverem em pleno gozo da 

capacidade civil e não forem legalmente impedidos. 
Art. 981. Celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a 
contribuir, com bens ou serviços, para o exercício de atividade econômica e a partilha, entre si, 
dos resultados. 
Parágrafo único. A atividade pode restringir-se à realização de um ou mais negócios 
determinados. 
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. 
Parágrafo único. Independentemente de seu objeto, considera-se empresária a sociedade por 
ações; e, simples, a cooperativa. 

47 LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros. A disciplina do direito da empresa no novo código civil 
brasileiro. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, São Paulo, v. 
128, p. 7-14, 2002, p. 13-14. Como apontado por Erasmo Valladão Azevedo e Novaes França, a 
empresa no perfil corporativo é “como uma instituição. Ou seja, como aquela organização de 
pessoas e bens, incluindo o empresário e seus colaboradores, tendo em vista um sentido mais 
amplo até politicamente. Sobre esse perfil relembre-se que na Itália, em 1942, vigia o 
corporativismo fascista.” (Empresa, empresário e estabelecimento. A nova disciplina das 
sociedades. Revista do Advogado, São Paulo, n. 71, p. 15-25, 2003, p. 16). 

48 FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes. Empresa, empresário e estabelecimento. A 
nova disciplina das sociedades. Revista do Advogado, São Paulo, n. 71, p. 15-25, 2003, p. 18. 
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comércio, e, finalmente, à atividade da empresa. Urge estudá-la a 
partir do pressuposto de que sua atividade somente encontra 
função econômica, razão de ser, no mercado. Fomos ‘do ato à 
atividade’. Agora, passamos ao reconhecimento de que a 
atividade das empresas conforma e é conformada pelo mercado. 
Enfim: ‘ato, atividade, mercado’. Eis a linha de evolução do direito 
comercial.49 

Por outro lado, como já mencionado em tópico acima, o CC veio, pela 

primeira vez, dispor sobre o estabelecimento comercial de forma sistemática por 

meio dos artigos 1.142 a 1.149.50 Assim, observam Newton De Lucca e 

Alessandra de Azevedo Domingues: 

[...] antes, no direito pátrio, o estabelecimento era regrado de 
forma parcial, esparsa e fragmentadas. A ele se referiam alguns 
textos legais, como o Código de Processo Civil, no tocante ao 
penhor judicial do estabelecimento; a Lei de Falência, que cuidava 
do estabelecimento enquanto garantia dos credores; a Lei de 
Locação, atinente ao aspecto da ação renovatória da locação do 
ponto comercial; a Lei de Propriedade Industrial, quanto à 
exclusividade na exploração e no uso dos elementos incorpóreos 
integrantes do estabelecimento; e no Código Penal, em razão da 
vedação à concorrência desleal. Não havia, desta forma, qualquer 
regramento minucioso e sistemático, à semelhança dos direitos 
alienígenas.51 

O artigo 1.142 do CC dispõe que é “estabelecimento todo complexo de bens 

organizado, para exercício da empresa, por empresário, ou por sociedade 

empresária”52. A definição apresentada pela norma legal obedece à ideia 

apontada na doutrina nacional – primeiramente levantada por Oscar Barreto Filho 

– de que o estabelecimento pode ser caracterizado como “complexo de bens ‘lato 

                                              
49 FORGIONI, Paula Andrea. A evolução do direito comercial brasileiro. Da mercancia ao 

mercado. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 82-83. No mesmo sentido: SZTAJN, 
Rachel. Teoria Jurídica da Empresa. Atividade Empresária e Mercados. São Paulo: Atlas, 
2004, p. 7-225. 

50 FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes. Empresa, empresário e estabelecimento. A 
nova disciplina das sociedades. Revista do Advogado, São Paulo, n. 71, p. 15-25, 2003, p. 19. 

51 DE LUCCA, Newton e DOMINGUES, Alessandra de Azevedo. Análise crítica da evolução do 
instituto do estabelecimento empresarial. In: FINKELSTEIN, Maria Eugenia Reis e PROENÇA, 
José Marcelo Martins (Coord.). Direito Societário – Tipos Societários. São Paulo: Saraiva, 
2009, p. 12-13. 

52 Erasmo Valladão Azevedo e Novaes França observa que a norma legal brasileira comporta 
conceito idêntico ao do artigo 2.555 do Código Civil italiano de 1942: “l’azienda è il complesso 
dei beni organizzati dall’imprenditori per l’esercizio dell’impresa” (FRANÇA, Erasmo Valladão 
Azevedo e Novaes. Empresa, empresário e estabelecimento. A nova disciplina das sociedades. 
Revista do Advogado, São Paulo, n. 71, p. 15-25, 2003, p. 16 e 19). E, no mesmo sentido: DE 
LUCCA, Newton; DOMINGUES, Alessandra de Azevedo. Análise crítica da evolução do instituto 
do estabelecimento empresarial. In: FINKELSTEIN, Maria Eugenia Reis; PROENÇA, José 
Marcelo Martins (Coord.). Direito Societário. Tipos Societários. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 
12. 
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sensu’ (inclusive serviços) organizados pelo empresário como instrumento para o 

exercício da atividade empresarial.”53 

Como podemos observar de todas linhas de conceituação supracitadas, o 

conceito de empresa e de estabelecimento estão intensamente conectados. O 

estabelecimento é o instrumento utilizado pelo empresário que o possibilita 

exercer a empresa, vale dizer, a atividade econômica organizada. Então, o 

estabelecimento é a projeção patrimonial da empresa.54 

2.1.5. Pluralidade de estabelecimentos e filiais 

Da realidade fática e do cotejamento dos conceitos de estabelecimento e 

empresa, podemos verificar que a empresa pode estar organizada de forma a ter 

diversos estabelecimentos, os quais nada mais são do que “unidades da 

empresa, pertencendo à sociedade e funcionando como instrumentos de sua 

atuação”.55 

A possibilidade de o empresário deter diversos estabelecimentos está 

codificada pelo artigo 75, §1º, do CC.56  

Justificando que a necessidade de diversos estabelecimentos é de ordem 

econômica, sendo que, sob ótica jurídica, a empresa é sempre unitária, entende 

Oscar Barreto Filho: 

[...] é importante assinalar que a empresa (sob o ângulo subjetivo 
do empresário) é sempre considerada unitariamente, sob o ponto 
de vista jurídico, ainda quando economicamente compreenda 
vários tipos diferentes da atividade. Admite-se, ao contrário, uma 
pluralidade de estabelecimentos pertencentes ao mesmo titular, 
tendo em vista a possível diversidade de objetivo ou de 
localização. [...] Cada estabelecimento constitui uma unidade 
técnica, porém se submete à orientação geral ditada pela unidade 
econômica da empresa. Além disso, os estabelecimentos se 

                                              
53 BARRETO FILHO, Oscar. Teoria do Estabelecimento Comercial – Fundo de Comércio ou 

Fazenda Mercantil. 2. ed. São Paulo, Saraiva, 1988, p. 132. 
54 BARRETO FILHO, Oscar. Teoria do Estabelecimento Comercial – Fundo de Comércio ou 

Fazenda Mercantil. 2. ed. São Paulo, Saraiva, 1988, p. 115-116. 
55 BORBA, José Edwaldo Tavares. Direito Societário. 6. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 

37. 
56 Artigo 75. §1º. Tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada 

um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados. 
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sujeitam sempre à vontade de seu titular, que lhes imprime 
unidade de direção.57 

No conceito de pluralidade de estabelecimentos, ressaltamos o debate sobre 

a diferenciação entre o estabelecimento principal e os secundários, tendo-se 

atribuído o nome de matriz para o primeiro (estabelecimento principal) e de filial 

para os demais (secundários).58  

Contudo, apesar de os conceitos poderem, muitas das vezes, acertar uma 

realidade fática, o estabelecimento principal da empresa nem sempre é a sua 

sede indicada em seus documentos societários (contrato ou estatuto social).59 

Isso porque os conceitos de estabelecimento e sede são de diferentes naturezas, 

visto que a sede, ou a matriz, é conceito jurídico, requerido em atos societários e 

referindo-se a centro de direção de negócios, enquanto o estabelecimento 

comercial tem conceito de ordem econômica, relativo à concentração de valores 

patrimoniais.60 

Portanto, o estabelecimento matriz informado à Junta Comercial, que 

representa a sede administrativa da atividade, acaba por não se confundir com o 

estabelecimento principal, que, por sua vez, é o centro de concentração 

econômica. 

Essa distinção tem específica importância para a LRF, uma vez que a 

competência do juízo de recuperação judicial ou falimentar para processar e julgar 

tais procedimentos é baseada no principal estabelecimento da empresa em 

crise.61 É como pode se notar a partir da redação do artigo 3º da LRF, replicando 

o quanto era disposto no artigo 7º do Decreto-Lei nº 7.661/194562, que “é 

                                              
57 BARRETO FILHO, Oscar. Teoria do Estabelecimento Comercial – Fundo de Comércio ou 

Fazenda Mercantil. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1988, p. 142-143. 
58 REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. v. 1, 32. ed. São Paulo, Saraiva, 2013, p. 

344-345. 
59 REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. v. 1, 32. ed. São Paulo, Saraiva, 2013, p. 

344-345. 
60 BARRETO FILHO, Oscar. Teoria do Estabelecimento Comercial – Fundo de Comércio ou 

Fazenda Mercantil. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1988, p. 144-145. 
61 TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de. Comentário aos artigos 1º ao 34. In: TOLEDO, 

Paulo Fernando Campos Salles de; ABRÃO, Carlos Henrique. (Coord.). Comentários à Lei de 
Recuperação de Empresa e Falência. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 63-64. 

62 Artigo 7º. É competente para declarar a falência o juiz em cuja jurisdição o devedor tem o seu 
principal estabelecimento ou casa filial de outra situada fora do Brasil. 
§1º A falência dos comerciantes ambulantes e empresários de espetáculos públicos pode ser 
declarada pelo juiz do lugar onde sejam encontrados. 
§2º O juízo da falência é indivisível e competente para todas as ações e reclamações sobre 
bens, interesses e negócios da massa falida, as quais serão processadas na forma determinada 
da lei. 
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competente para homologar o plano de recuperação extrajudicial, deferir a 

recuperação judicial ou decretar a falência o juízo local do principal 

estabelecimento do devedor ou da filial de empresa que tenha sede fora do 

Brasil”. 

Deste modo, para o caso específico, o estabelecimento principal é “aquele 

em que o comerciante exerce maior atividade mercantil, e que, portanto, é mais 

expressivo em termos patrimoniais” e, por conta disso, é o “lugar onde melhor se 

atendam os fins da falência, quais sejam, a liquidação do ativo e do passivo do 

patrimônio do devedor.”63 

Como supramencionado, tendo sido designado o estabelecimento matriz, 

todos os demais estabelecimentos do empresário e da sociedade empresária 

serão tratados como “filiais”.64 

Apesar da ideia ora apresentada, o conceito de filial também é muito 

debatido na doutrina, a qual afirma a liberdade do empresário e da sociedade 

empresária para nomear as unidades utilizando a conveniência do ramo do 

negócio.65 Waldirio Bulgarelli leciona que, no campo empresarial, o termo filial 

seria a parte procedente de um todo, sendo que sua definição não era 

tecnicamente adotada no ordenamento jurídico brasileiro, visto que sua 

conceituação era normalmente utilizada como similar a departamento, sucursal, 

agência, dependência e estabelecimento, atribuindo-se como exemplo o artigo 97, 

§3º, da Lei de Sociedades Anônimas (LSA)66. Devido a essa razão, não haveria 

para o autor critérios legais para distinção, sob o ponto de vista jurídico, para 

agência, filial e sucursal.67 

Na mesma linha, Rubens Requião entende que os termos filiais, sucursais e 

agências são comumente empregados como conceitos parecidos na seara 
                                                                                                                                         

§3º Não prevalecerá o disposto no parágrafo anterior para as ações, não reguladas nesta lei, em 
que a massa falida seja autora ou litisconsorte. 

63 BARRETO FILHO, Oscar. Teoria do Estabelecimento Comercial – Fundo de Comércio ou 
Fazenda Mercantil. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1988, p. 145-146. 

64 REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. v. 1, 32. ed. São Paulo, Saraiva, 2013, p. 
346. 

65 Cf. também MENDONÇA, José Xavier Carvalho de. Tratado de Direito Comercial Brasileiro. 
4. ed. v. 6, parte 3. São Paulo: Freitas Bastos, 1947, p. 75, nota 1; e FERREIRA, Waldemar. 
Tratado de Direito Comercial. v. 6. São Paulo: Saraiva, 1962, p. 41. 

66 Artigo 97. §3º. A criação de sucursais, filiais ou agências, observado o disposto no estatuto, será 
arquivada no registro do comércio. 

67 O autor também aponta que o termo filial tem origem do latim pela palavra filialis, a qual teria o 
significado primitivo de “relativo a” ou “próprio de filho” (BULGARELLI, Waldirio. Sociedades 
Comerciais. Sociedades Civis e Sociedades Cooperativas. Empresas e Estabelecimento 
Comercial. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2000, p. 325-326). 
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jurídica. Porém, o autor estabelece que no comércio há sentidos diferentes para 

tais expressões, atribuindo-se relevância para a sucursal. Enquanto a sucursal 

seria o estabelecimento secundário no qual o administrador teria maior autonomia 

à frente dos negócios, sem prejuízo de sua vinculação à matriz diante do 

recebimento de ordens de maior relevância da atividade emanadas daquele 

centro de negócios, na filial, o administrador não teria semelhante autonomia, pois 

os negócios estariam estritamente vinculados ao estabelecimento principal.68 

Newton De Lucca e Alessandra de Azevedo Domingues defendem que as 

filiais têm personalidade jurídica e gozam de autonomia jurídica em relação ao 

estabelecimento principal, tendo em vista que devem ter nova inscrição no 

registro de empresas.69 Em contraposição, Trajano de Miranda Valverde assevera 

que as filiais mantêm relação de dependência e subordinação perante o 

estabelecimento matriz – quem as organiza e as dirige administrativamente –, 

consistindo, portanto, em meras extensões da organização principal no âmbito de 

uma análise jurídica. Para o autor, somente teriam autonomia jurídica as 

“sociedades-filhas”, que têm personalidade jurídica.70 

A jurisprudência já se manifestou sobre esse debate, em que destacamos o 

julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), de relatoria de Mauro Campbell 

Marques, no qual se decidiu, em afetamento para recurso repetitivo, pela 

possibilidade de se penhorar as filiais da empresa, pois estas são 

estabelecimentos sem personalidade jurídica própria, apesar de terem inscrição 

no registro de comércio: 

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. 
DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS DA MATRIZ. PENHORA, PELO 
SISTEMA BACEN-JUD, DE VALORES DEPOSITADOS EM 
NOME DAS FILIAIS. POSSIBILIDADE. ESTABELECIMENTO 
EMPRESARIAL COMO OBJETO DE DIREITOS E NÃO COMO 
SUJEITO DE DIREITOS. CNPJ PRÓPRIO DAS FILIAIS. 
IRRELEVÂNCIA NO QUE DIZ RESPEITO À UNIDADE 
PATRIMONIAL DA DEVEDORA. 
1. No âmbito do direito privado, cujos princípios gerais, à luz do 
art. 109 do CTN, são informadores para a definição dos institutos 

                                              
68 REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. v. 1, 32. ed. São Paulo, Saraiva, 2013, p. 

346. 
69 DE LUCCA, Newton; DOMINGUES, Alessandra de Azevedo. Análise crítica da evolução do 

instituto do estabelecimento empresarial. In: FINKELSTEIN, Maria Eugenia Reis; PROENÇA, 
José Marcelo Martins (Coord.). Direito Societário. Tipos Societários. São Paulo: Saraiva, 2009, 
p. 18. 

70 VALVERDE, Trajano de Miranda. Sociedade por Ações. Comentários ao Decreto-Lei n. 2.627, 
de 26 de setembro de 1940. v. I. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1953, p. 399. 



35 
 

de direito tributário, a filial é uma espécie de estabelecimento 
empresarial, fazendo parte do acervo patrimonial de uma única 
pessoa jurídica, partilhando dos mesmos sócios, contrato social e 
firma ou denominação da matriz. Nessa condição, consiste, 
conforme doutrina majoritária, em uma universalidade de fato, não 
ostentando personalidade jurídica própria, não sendo sujeito de 
direitos, tampouco uma pessoa distinta da sociedade empresária. 
Cuida-se de um instrumento de que se utiliza o empresário ou 
sócio para exercer suas atividades. 
2. A discriminação do patrimônio da empresa, mediante a criação 
de filiais, não afasta a unidade patrimonial da pessoa jurídica, que, 
na condição de devedora, deve responder com todo o ativo do 
patrimônio social por suas dívidas, à luz de regra de direito 
processual prevista no art. 591 do Código de Processo Civil, 
segundo a qual "o devedor responde, para o cumprimento de suas 
obrigações, com todos os seus bens presentes e futuros, salvo as 
restrições estabelecidas em lei". [...] 
4. A obrigação de que cada estabelecimento se inscreva com 
número próprio no CNPJ tem especial relevância para a atividade 
fiscalizatória da administração tributária, não afastando a unidade 
patrimonial da empresa, cabendo ressaltar que a inscrição da filial 
no CNPJ é derivada do CNPJ da matriz.71 

Nesse sentido, podemos concluir, juntamente com Oscar Barreto Filho, que 

“a hierarquia que o comerciante adota para os seus estabelecimentos é matéria 

de administração interna, sem reflexos no campo do direito”. A organização dos 

estabelecimentos cabe ao empresário e à sociedade empresária, de forma a 

exercer sua atividade econômica, sendo que “a classificação costumeira dos 

estabelecimentos em filiais, sucursais e agências não tem sentido jurídico”.72 O 

CC apenas reforçou a equivalência dos termos em seus artigos 96973 e 1.13474. 

                                              
71 STJ, Primeira Seção, Recurso Especial (REsp) n. 1.355.812/RS, relator Ministro Mauro 

Campbell Marques, julgado em (j.) 22.05.2013, Diário da Justiça eletrônico de (DJe) 31.05.2013. 
72 Recomendamos a leitura do magistral livro de Oscar Barreto Filho para investigação histórica 

(BARRETO FILHO, Oscar. Teoria do Estabelecimento Comercial – Fundo de Comércio ou 
Fazenda Mercantil. 2. ed. São Paulo, Saraiva, 1988). 

73 Art. 969. O empresário que instituir sucursal, filial ou agência, em lugar sujeito à jurisdição de 
outro Registro Público de Empresas Mercantis, neste deverá também inscrevê-la, com a prova 
da inscrição originária. 
Parágrafo único. Em qualquer caso, a constituição do estabelecimento secundário deverá ser 
averbada no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede. 

74 Art. 1.134. A sociedade estrangeira, qualquer que seja o seu objeto, não pode, sem autorização 
do Poder Executivo, funcionar no País, ainda que por estabelecimentos subordinados, podendo, 
todavia, ressalvados os casos expressos em lei, ser acionista de sociedade anônima brasileira. 
[...] 
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2.1.6. Conceito de estabelecimento 

Diante de todas as diferenciações e conceituações feitas nos tópicos 

anteriores, já é possível verificar o conceito de estabelecimento. Como já 

mencionado, o seu conceito veio a ser positivado, de forma inédita, pelo artigo 

1.142 do CC, em que se definiu sua natureza jurídica e as regras dos negócios 

que o tenham por objeto. No entanto, há muito já se tratava deste instituto no 

ordenamento jurídico brasileiro, por legislações esparsas, como por exemplo, o 

Código Tributário Nacional (CTN), em seu artigo 13375, admitindo-o, inclusive, 

como objeto de negócios jurídicos, pelos artigos 2º, inciso V, e 52, inciso VIII, do 

Decreto-Lei nº 7.661/194576. 

Assim, para a lei, o estabelecimento constitui complexo de bens organizados 

para o exercício da empresa, não cabendo mais discutir diversas teorias quanto à 

natureza do instituto.77  

No entanto, para esclarecimento de sua definição, podemos afirmar que, 

consoante já indicado, o estabelecimento assume o perfil objeto do fenômeno 

poliédrico identificado por Alberto Asquini.78 Por tal conceito, a empresa se 

confunde com o estabelecimento, como tratado anteriormente. Vale dizer, é a 

“projeção patrimonial da empresa”.79 

Por este motivo é que o estabelecimento é caracterizado pela reunião de 

diversos bens, organizados pela vontade do empresário, recaindo o traço 
                                              
75 Art. 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título, 

fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar a 
respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual, 
responde pelos tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até à data do 
ato: [...] 

76 Art. 2º Caracteriza-se, também, a falência, se o comerciante: [...] V - transfere a terceiro o seu 
estabelecimento sem o consentimento de todos os credores, salvo se ficar com bens suficientes 
para solver o seu passivo; 
Art. 52. Não produzem efeitos relativamente à massa, tenha ou não o contratante conhecimento 
do estado econômico do devedor, seja ou não intenção dêste fraudar credores: [...] VIII - a 
venda, ou transferência de estabelecimento comercial ou industrial, feita sem o consentimento 
expresso ou o pagamento de todos os credores, a êsse tempo existentes, não tendo restado ao 
falido bens suficientes para solver o seu passivo, salvo se, dentro de trinta dias, nenhuma 
oposição fizeram os credores à venda ou transferência que lhes foi notificada; essa notificação 
será feita judicialmente ou pelo oficial do registro de títulos e documentos. 

77 BARRETO FILHO, Oscar. Teoria do Estabelecimento Comercial – Fundo de Comércio ou 
Fazenda Mercantil. 2. ed. São Paulo, Saraiva, 1988, p. 146. 

78 ASQUINI, Alberto. Profili dell’impresa, 1943. Tradução: Fábio Konder Comparato. Perfis da 
Empresa. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, São Paulo, v. 
35, n. 104, p. 109-126, out./dez. 1996, p. 113. 

79 BARRETO FILHO, Oscar. Teoria do Estabelecimento Comercial – Fundo de Comércio ou 
Fazenda Mercantil. 2. ed. São Paulo, Saraiva, 1988, p. 116. 
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distintivo da funcionalidade na seleção dos bens, a fim de servirem para o 

exercício da atividade empresarial. Nesse sentido, Oscar Barreto Filho defende, 

em diversas passagens de sua obra, que o estabelecimento é “complexo de bens, 

materiais e imateriais, que constituem o instrumento utilizado pelo comerciante 

para a exploração de determinada atividade mercantil”.80 

Para Fábio Ulhoa Coelho, o estabelecimento é a reunião de bens suficientes 

e necessários do empresário para a realização da atividade econômica e 

comporta mercadorias, máquinas instalações, tecnologia, prédio, propriedade 

territorial, marcas e patentes, direitos, deveres, etc., os quais são organizados de 

forma racional e onde os operários prestam seus serviços.81 

Deste modo, o estabelecimento tem finalidade empresarial e, sob a ótica 

econômica, representa a organização de fatores de produção, não sendo 

elemento de constituição da empresa, mas de momento desse fenômeno.82 

Além disso, o estabelecimento sem exercício da atividade empresarial não é 

admitido. A sua proteção legal decorre da direta exploração para o fim 

empresarial destinado pelo empresário ou sociedade empresária. Com a 

cessação da atividade, torna-se o estabelecimento a mera reunião estática de 

bens, caracterizada como “saldo remanescente da liquidação do 

estabelecimento”83, sem ter a proteção legal, visto que “como organismo unitário, 

objeto de especial tutela jurídica, o estabelecimento só existe enquanto o 

complexo de bens que o integram é aplicado como instrumento da atividade 

empresarial”.84 

Por fim, e diante de tudo já exposto, adotamos a definição de 

estabelecimento proposta por Oscar Barreto Filho, no sentido de que é “complexo 

de bens ‘lato sensu’ (inclusive serviços) organizados pelo empresário como 

                                              
80 BARRETO FILHO, Oscar. Teoria do Estabelecimento Comercial – Fundo de Comércio ou 

Fazenda Mercantil. 2. ed. São Paulo, Saraiva, 1988, p. 75. No mesmo sentido: BULGARELLI, 
Waldirio. Sociedades Comerciais. Sociedades Civis e Sociedades Cooperativas. Empresas e 
Estabelecimento Comercial. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2000, p. 49. 

81 COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de Direito Comercial. São Paulo, Saraiva, 2004, p. 57-60. 
82 BARRETO FILHO, Oscar. Teoria do Estabelecimento Comercial – Fundo de Comércio ou 

Fazenda Mercantil. 2. ed. São Paulo, Saraiva, 1988, p. 62-63 e 120. 
83 BARRETO FILHO, Oscar. Teoria do Estabelecimento Comercial – Fundo de Comércio ou 

Fazenda Mercantil. 2. ed. São Paulo, Saraiva, 1988, p. 66. 
84 BARRETO FILHO, Oscar. Teoria do Estabelecimento Comercial – Fundo de Comércio ou 

Fazenda Mercantil. 2. ed. São Paulo, Saraiva, 1988, p. 140; Na mesma linha: FRANCO, Vera 
Helena de Mello. Direito empresarial. 4. ed. v. 1. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 
135. 
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instrumento para o exercício da atividade empresarial”85, onde se estabelece a 

relação do empresário com o objeto da prática empresarial. 

2.2. Elementos do estabelecimento 

Como decorre do artigo 1.142 do CC, o empresário é quem estabelece a 

organização do estabelecimento para fins de exercício da atividade empresarial. 

Em razão disso, como preconiza Oscar Barreto Filho, “a estrutura material do 

estabelecimento varia grandemente, em consonância com o ramo de atividade a 

que se dedica o empresário”.86 

Tal situação impõe-nos, assim, o exame dos diversos tipos de elementos 

que compreendem o estabelecimento, uma vez que este não é homogêneo, pois 

não comporta elementos do mesmo tipo nem natureza. Apesar de parte da 

doutrina dividir os elementos em corpóreos e incorpóreos87, há outros elementos 

que podem adentrar o estabelecimento, tais como os serviços, créditos, contratos 

e dívidas. 

2.2.1. Bens corpóreos 

São bens corpóreos do estabelecimento que podemos destacar: as 

instalações, mercadorias, máquinas, utensílios, insumos e móveis. Os bens 

corpóreos ou materiais caracterizam-se pela ocupação de espaço no mundo 

exterior e, portanto, são fisicamente visíveis e sentidos, tendo valoração 

econômica que pode ser auferida por critérios objetivos.88 

                                              
85 BARRETO FILHO, Oscar. Teoria do Estabelecimento Comercial – Fundo de Comércio ou 

Fazenda Mercantil. 2. ed. São Paulo, Saraiva, 1988, p. 48-57. 
86 BARRETO FILHO, Oscar. Teoria do Estabelecimento Comercial – Fundo de Comércio ou 

Fazenda Mercantil. 2. ed. São Paulo, Saraiva, 1988, p. 155. 
87 REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. v. 1, 32. ed. São Paulo, Saraiva, 2013, p. 

329. 
88 BULGARELLI, Waldirio. Sociedades Comerciais. Sociedades Civis e Sociedades 

Cooperativas. Empresas e Estabelecimento Comercial. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2000, p. 329-
330; REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. v. 1, 32. ed. São Paulo, Saraiva, 2013, 
p. 351; e DE LUCCA, Newton; DOMINGUES, Alessandra de Azevedo. Análise crítica da 
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Quanto aos bens imóveis, a doutrina debate se tais bens poderiam ser 

incorporados ao estabelecimento. Newton De Lucca e Ricardo Fiuza indicam que 

Von Gierke entende pela possibilidade de se assimilar o imóvel entre os 

componentes do estabelecimento.89  

Por outro lado, entre os autores nacionais, Rubens Requião assevera que os 

imóveis não integrariam o estabelecimento: 

[...] se considerarmos o estabelecimento, na sua unidade, uma 
coisa móvel, claro está, desde logo, que o elemento imóvel não o 
pode constituir. [...] O fundo de comércio não constitui todo o 
patrimônio, é parte ou parcela do patrimônio do empresário, conta 
com vários outros elementos patrimoniais, por este organizados, 
para a produção ou troca e bens ou serviços que não integram o 
estabelecimento comercial. O imóvel pode ser elemento da 
empresa, não o é do fundo de comércio.”90 

Na mesma linha, Haroldo Malheiros Duclerc Verçosa não aceita a inclusão 

de bens imóveis ao estabelecimento, vez que, a seu ver, o instrumento contratual 

de alienação de universalidade é insuficiente para formalizar a transferência dos 

imóveis em decorrência de depender de atos formais.91 

Não nos parece que este entendimento deveria prevalecer, pois as 

formalidades não impedem a transferência do estabelecimento em conjunto com 

imóvel. Ressaltamos que certos bens móveis, como veículos, e bens incorpóreos, 

tais como patentes e marcas, como veremos a seguir, também exigem 

formalidades para sua cessão. 

Oscar Barreto Filho defende o sentido oposto quanto à retirada dos bens 

imóveis, afirmando que os imóveis integram o estabelecimento como elemento 

corpóreo: 

Nos estabelecimentos industriais predominam os imóveis: 
terrenos, edifícios e construções destinados às fábricas, usinas e 
armazéns, com tudo neles intencionalmente empregado em sua 
exploração, como as máquinas e equipamentos; [...] 

                                                                                                                                         
evolução do instituto do estabelecimento empresarial. In: FINKELSTEIN, Maria Eugenia Reis; 
PROENÇA, José Marcelo Martins (Coord.). Direito Societário. Tipos Societários. São Paulo: 
Saraiva, 2009, p. 28. 

89 FIUZA, Ricardo, DE LUCCA, Newton. Comentários ao artigo 1.142. SILVA, Regina Beatriz 
Tavares da. (coord). Código Civil Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 1233. 

90 REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. v. 1, 32. ed. São Paulo, Saraiva, 2013, p. 
352. 

91 O autor compara a situação com a regra do artigo 89 da LSA, em que se admitiu a transferência 
da titularidade do imóvel a partir da ata de assembleia geral, dispensando-se a lavratura de ata 
pública (VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. Curso de Direito Comercial. v. 1. 2. ed. São 
Paulo: Malheiros, 2008, p. 278). 
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Mas, ao contrário da regra que ainda vige no direito francês, 
admite-se em nosso país que, entre os elementos corpóreos do 
estabelecimento, figurem bens imóveis. Não se presume alienado 
o fundo de comércio sem o local em que funciona; o que deve se 
indagar, diante das circunstâncias do caso concreto, é se foi 
alienado o domínio, ou o uso do imóvel. 
[....] Em princípio, o estabelecimento é uma universalidade 
mobiliária, quando constituído exclusivamente por bens móveis. 
No entanto, o fundo será sujeito ao regime jurídico dos bens 
imóveis, quando na sua composição incluir terrenos, edifícios e 
construções, aos quais aderem, por acessão intelectual, as 
pertenças aplicadas em sua exploração industrial (Código Civil, 
art. 43, III). 

Entendemos pelo alinhamento ao último autor, como já se posicionou a 

jurisprudência92, uma vez que não teria sentido excluir do estabelecimento o bem 

imóvel, visto que a localidade pode ser meio de instrumento do exercício do 

empresário, sendo esta, em última análise, o local físico em que reconhecem os 

                                              
92 “PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. 

ARTIGO 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. IMÓVEL PROFISSIONAL. BEM 
ABSOLUTAMENTE IMPENHORÁVEL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ARTIGO 649, IV, DO CPC. 
INAPLICABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. 
1. A penhora de imóvel no qual se localiza o estabelecimento da empresa é, excepcionalmente, 
permitida, quando inexistentes outros bens passíveis de penhora e desde que não seja servil à 
residência da família. 
2. O artigo 649, V, do CPC, com a redação dada pela Lei 11.382/2006, dispõe que são 
absolutamente impenhoráveis os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os 
instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão. 
3. A interpretação teleológica do artigo 649, V, do CPC, em observância aos princípios 
fundamentais constitucionais da dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do trabalho 
e da livre iniciativa (artigo 1º, incisos III e IV, da CRFB/88) e do direito fundamental de 
propriedade limitado à sua função social (artigo 5º, incisos XXII e XXIII, da CRFB/88), legitima a 
inferência de que o imóvel profissional constitui instrumento necessário ou útil ao 
desenvolvimento da atividade objeto do contrato social, máxime quando se tratar de pequenas 
empresas, empresas de pequeno porte ou firma individual. 
4. Ademais, o Código Civil de 2002 preceitua que: ‘Art. 1.142. Considera-se estabelecimento 
todo complexo de bens organizado, para exercício da empresa, por empresário, ou por 
sociedade empresária.’ 
5. Consequentemente, o ‘estabelecimento’ compreende o conjunto de bens, materiais e 
imateriais, necessários ao atendimento do objetivo econômico pretendido, entre os quais se 
insere o imóvel onde se realiza a atividade empresarial. 
6. A Lei 6.830/80, em seu artigo 11, § 1º, determina que, excepcionalmente, a penhora poderá 
recair sobre o estabelecimento comercial, industrial ou agrícola, regra especial aplicável à 
execução fiscal, cuja presunção de constitucionalidade, até o momento, não restou ilidida. 
7. Destarte, revela-se admissível a penhora de imóvel que constitui parcela do estabelecimento 
industrial, desde que inexistentes outros bens passíveis de serem penhorados [Precedentes do 
STJ: AgRg nos EDcl no Ag 746.461/RS, Relator Ministro Paulo Furtado (Desembargador 
Convocado do TJ/BA), Terceira Turma, julgado em 19.05.2009, DJe 04.06.2009; REsp 
857.327/PR, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21.08.2008, DJe 
05.09.2008; REsp 994.218/PR, Relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 
04.12.2007, DJe 05.03.2008; AgRg no Ag 723.984/PR, Relator Ministro José Delgado, Primeira 
Turma, julgado em 04.05.2006, DJ 29.05.2006; e REsp 354.622/SP, Relator Ministro Garcia 
Vieira, Primeira Turma, julgado em 05.02.2002, DJ 18.03.2002].” (STJ, REsp 1.114.767/RS, 
Corte Especial, relator Ministro Luiz Fux, j. 02.12.2009, DJe 04.02.2010). 
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terceiros no mundo externo o empresário e da sociedade empresária. E, assim, 

devem também de gozar de proteção legal, quando colocados em conjunto dos 

demais bens mobiliários do estabelecimento.  

Isso, no entanto, não significa que o bem imóvel seja a mesma coisa que o 

ponto comercial, uma vez que: 

[...] o imóvel, enquanto sirva de ponto comercial para o empresário 
ou sociedade empresária, será tido como elemento do 
estabelecimento, considerando-se corpóreo se o imóvel for próprio 
e incorpóreo se for imóvel de terceiro, quando o valor fica restrito 
apenas ao ponto comercial em si e ao contrato que sustenta o uso 
do bem pelo empresário ou sociedade empresária.93 

2.2.2. Bens incorpóreos 

Os bens incorpóreos, por outro lado, não ocupam lugar no mundo externo, 

sendo elaboração abstrata da mente humana, que representam valores 

econômicos. São reconhecidos por criações intelectuais, como privilégios de 

invenções, direitos do autor, ou por exploração de atividade, como sinais 

distintivos, direito ao ponto do negócio ou à clientela.94 

Além disso, admite-se na definição de bens a inclusão de outros direitos95, 

serviços (prestações) e créditos (também definidos como direito).96 

                                              
93 DE LUCCA, Newton e DOMINGUES, Alessandra de Azevedo. Análise crítica da evolução do 

instituto do estabelecimento empresarial. In: FINKELSTEIN, Maria Eugenia Reis e PROENÇA, 
José Marcelo Martins (Coord.). Direito Societário – Tipos Societários. São Paulo: Saraiva, 
2009, p. 30-31. 

94 Oscar Barreto Filho apresenta uma lista de elementos imateriais da fazenda mercantil: “1º, 
sinais distintivos: nome comercial objetivo, o título e a insígnia do estabelecimento; as marcas 
de indústria, de comércio e de serviço; a expressão ou sinal de propaganda; 2º, as recompensas 
industriais; 3º, os privilégios industriais: as patentes de invenção; os modelos e desenhos 
industriais; 4º, as obras literárias, artísticas ou científicas; 5º, o ponto e o local de negócio; 6º, os 
serviços do pessoal; 7º, a clientela ou freguesia.” (BARRETO FILHO, Oscar. Teoria do 
Estabelecimento Comercial – Fundo de Comércio ou Fazenda Mercantil. 2. ed. São Paulo, 
Saraiva, 1988, p. 156-158). No mesmo sentido: BULGARELLI, Waldirio. Sociedades 
Comerciais. Sociedades Civis e Sociedades Cooperativas. Empresas e Estabelecimento 
Comercial. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2000, p. 330; REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito 
Comercial. v. 1, 32. ed. São Paulo, Saraiva, 2013, p. 352-357; DE LUCCA, Newton; 
DOMINGUES, Alessandra de Azevedo. Análise crítica da evolução do instituto do 
estabelecimento empresarial. In: FINKELSTEIN, Maria Eugenia Reis; PROENÇA, José Marcelo 
Martins (Coord.). Direito Societário. Tipos Societários. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 31-32. 

95 FARACO, Alexandre Ditzel. A disciplina no Código Civil dos negócios jurídicos que têm como 
objeto o estabelecimento comercial. Revista de Direito Empresarial, Curitiba, n. 4, p. 129-172, 
jul./dez. 2005, p. 139. 
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Há discussão na doutrina sobre a pertinência do ingresso dos bens 

incorpóreos como elementos do estabelecimento, especialmente quanto à 

inclusão de contratos, serviços (prestação) e créditos (direitos).97 Rubens Requião 

defende que os contratos e relações jurídicas não são considerados bens para 

integrarem como elemento do estabelecimento. Contudo, à medida que o 

empresário realiza o exercício de sua atividade, os contratos assumem relevância 

como elemento da empresa, já que o estabelecimento é o instrumento do 

empresário para que este desenvolva sua atividade.98 

Lucas Rocha Furtado, em sentido contrário, afirma que as relações 

contratuais – e não os contratos – compõem o estabelecimento. Isso porque as 

relações mantidas com fornecedores e clientes são altamente essenciais ao 

empresário e ao desenvolvimento de seu negócio. Esses elementos agregam 

valor ao estabelecimento e, portanto, poderão ser objeto de negociação para 

trespasse do estabelecimento.99 

Com respeito ao ponto comercial, conforme explicam Newton De Lucca e 

Alessandra de Azevedo Domingues, este consiste “em um bem incorpóreo 

integrante do estabelecimento, independentemente de ele estar fixado em um 

imóvel próprio ou de terceiro.”100 

                                                                                                                                         
96 COSTA, José Eduardo. Dos bens. In: LOTUFO, Renan; Nanni, Giovanni Ettore (Coord.). Teoria 

Geral do Direito Civil. São Paulo: Atlas, 2008, p. 370. 
97 Alfredo de Assis Gonçalves Neto defende a linha de que: “as dívidas não são bens [...]. Os 

créditos vêm a ser os direitos decorrentes das relações jurídicas mantidas com terceiros; as 
dívidas, os ônus para o exercício desses direitos. Sob essa ótica, incluem-se e se englobam 
como bens incorpóreos do estabelecimento todos os direitos que viabilizam ou asseguram seu 
funcionamento, como os oriundos dos contratos de duração (de fornecimento, de distribuição, 
de concessão mercantil, de franquia, de agência), das relações de emprego (das quais resulta a 
manutenção de pessoal qualificado no atendimento da clientela), e para não detalhar mais, das 
que determinam o fluxo dos clientes (através, por exemplo, de contratos formulários). 
Isoladamente considerados, os contratos são as fontes desses direitos; os créditos e as dívidas, 
são, respectivamente, seus resultados e os ônus para exercê-los.” (Direito de Empresa: 
comentários aos artigos 966 a 1.195 do Código Civil. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 589). 
Para Marcelo Andrade Féres, os contratos, créditos e dívidas são, em realidade, relações 
obrigacionais, e, nesse sentido, não estão englobados no conceito de estabelecimento, inclusive 
o contrato de trabalho (Estabelecimento empresarial: trespasse e efeitos obrigacionais. São 
Paulo: Saraiva, 2007, passim). 

98 REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. v. 1, 32. ed. São Paulo, Saraiva, 2013, p. 
353. 

99 FURTADO, Lucas Rocha. Estabelecimento empresarial. In: FRANCIULLI NETTO, Domingos; 
MENDES, Gilmar; MARTINS FILHO, Ives Gandra da Silva. (Coord.). O Novo Código Civil. 
Homenagem ao Professor Miguel Reale. 2. ed. São Paulo: LTr, 2005, p. 978. 

100 DE LUCCA, Newton; DOMINGUES, Alessandra de Azevedo. Análise crítica da evolução do 
instituto do estabelecimento empresarial. In: FINKELSTEIN, Maria Eugenia Reis; PROENÇA, 
José Marcelo Martins (Coord.). Direito Societário. Tipos Societários. São Paulo: Saraiva, 2009, 
p. 29. 
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De acordo com a lição de Rubens Requião, o valor comercial é importante 

para levar o ponto comercial a ser integrado ao estabelecimento, uma vez que 

concede ao empresário tal valor devido ao fato de se situar em determinada 

localidade e, nesta área, obter clientela. Apesar de não se confundir com o 

contrato de locação – que é elemento da empresa –, o ponto comercial, presente 

em imóvel próprio ou de terceiro, assume notável relevância ao empresário e à 

sociedade empresária, de modo que lhe é legalmente atribuída proteção legal 

pelos artigos 51101 a 56 da Lei nº 8.245/1991 (Lei de Locação).102 

Especificamente quanto aos serviços, estes são definidos por Oscar Barreto 

Filho como prestações e elementos do estabelecimento.103 Considerando a 

relevância dos trabalhadores para o exercício da atividade econômica do 

empresário e da sociedade empresária, a doutrina tem geralmente incluído, 

dentre os elementos do estabelecimento, os serviços decorrentes de contrato de 

trabalho.104 

Outro elemento discutido pela doutrina acerca da inclusão ou exclusão do 

estabelecimento diz respeito ao passivo do empresário ou da sociedade 

empresária. O autor Waldirio Bulgarelli assevera que o passivo não compõe o 

estabelecimento, visto que este é definido como universalidade de bens, e não 

um patrimônio separado. Não obstante isso, como complexo de bens 

compreendido no ativo de determinada pessoa física ou jurídica, em sua 

transferência, poderá ser cedido também o passivo, caso assim as partes 

consintam de forma expressa.105 

                                              
101 Art. 51. Nas locações de imóveis destinados ao comércio, o locatário terá direito a renovação 

do contrato, por igual prazo, desde que, cumulativamente: 
I - o contrato a renovar tenha sido celebrado por escrito e com prazo determinado; 
II - o prazo mínimo do contrato a renovar ou a soma dos prazos ininterruptos dos contratos 
escritos seja de cinco anos; 
III - o locatário esteja explorando seu comércio, no mesmo ramo, pelo prazo mínimo e 
ininterrupto de três anos. [...] 

102 REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. v. 1, 32. ed. São Paulo, Saraiva, 2013, p. 
353-355. 

103 BARRETO FILHO, Oscar. Teoria do Estabelecimento Comercial – Fundo de Comércio ou 
Fazenda Mercantil. 2. ed. São Paulo, Saraiva, 1988, p. 122-123. 

104 BARRETO FILHO, Oscar. Teoria do Estabelecimento Comercial – Fundo de Comércio ou 
Fazenda Mercantil. 2. ed. São Paulo, Saraiva, 1988, p. 122; CARVALHOSA, Modesto. 
Comentários aos artigos 1.142 a 1.149. In: AZEVEDO, Antônio Junqueira de (Coord.). 
Comentários ao Código Civil – Parte Especial: do direito de empresa (arts. 1.052 a 1.195). vol. 
XIII. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 618. 

105 BULGARELLI, Waldirio. Sociedades Comerciais. Sociedades Civis e Sociedades 
Cooperativas. Empresas e Estabelecimento Comercial. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2000, p. 329 e 
336. 
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Oscar Barreto Filho compartilha do mesmo entendimento, explicando que, 

pela razão de o estabelecimento se tratar de uma universalidade de fato, não 

seria possível afirmar que o estabelecimento seria patrimônio separado e, por 

conseguinte, poderia ter em sua composição o ativo e o passivo do empresário. 

Em realidade, para o autor ora mencionado, o estabelecimento somente é 

composto por elementos do ativo do empresário, seja pessoa física, seja jurídica, 

excluindo, portanto, o passivo.106 

Nota Rubens Requião que, embora o passivo não seja pertinente ao 

estabelecimento do empresário ou da sociedade empresária, ele grava seu 

patrimônio para fazer com que estes respondam por suas obrigações. Nesse 

sentido, a lei criou limites ao empresário e à sociedade empresária, tal como o 

impedimento da venda ou cessão do estabelecimento sem a liquidação das 

dívidas. Somente se possibilita ao empresário ou à sociedade empresária a 

alienação ou a transferência do estabelecimento se todos os credores tiverem 

sido pagos, se com a venda subsistir montante para efetuar pagamento aos 

credores, ou, se após notificados e não se opuserem no período de 30 (trinta) 

dias, os credores consentirem com a alienação.107 

Fábio Ulhoa Coelho ressalta que, antes da vigência do Código Civil de 2002, 

a doutrina considerava que o estabelecimento não tinha por elemento o passivo e 

as suas dívidas. Porém, com o seu advento, foi alterado o regramento desta 

matéria, dispondo-se que o adquirente do estabelecimento se torna responsável 

pelas obrigações transferidas, desde que devidamente contabilizadas, cessando 

tal responsabilização após um ano da transferência.108 

No mesmo sentido é a posição de Erasmo Valladão Azevedo e Novaes 

França: 

[...] sempre se entendeu que o estabelecimento só abrangia bens 
ou ativos. O novo Código Civil está inovando e, com o intuito de 
proteger os credores, está dizendo, no artigo 1.146, que o 
adquirente do estabelecimento responde também pelo pagamento 
dos débitos anteriores à transferência, mas desde que 
regularmente contabilizados. Portanto, quem adquire 
estabelecimento comercial responde, a partir da vigência do novo 

                                              
106 BARRETO FILHO, Oscar. Teoria do Estabelecimento Comercial – Fundo de Comércio ou 

Fazenda Mercantil. 2. ed. São Paulo, Saraiva, 1988, p. 154. 
107 REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. v. 1, 32. ed. São Paulo, Saraiva, 2013, p. 

355-357. 
108 COELHO, Fabio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. Direito da Empresa, v. I, 15. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2011, p. 134. 
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Código Civil, pelos débitos daquele estabelecimento que 
estiverem contabilizados. Esta é uma inovação do novo Código 
Civil, porque até então se entendia que o estabelecimento só 
compreendia elementos do ativo.109 

Durante o período de ausência de regulamentação expressa no 

ordenamento jurídico brasileiro, Oscar Barreto Filho entendia pela distinção entre 

os elementos do fundo de comércio, delimitando sua natureza de universalidade 

de fato, e os efeitos das obrigações incidentes da alienação do estabelecimento: 

As relações jurídicas ativas e passivas, constituídas pelo 
empresário para a organização e exploração do estabelecimento, 
dele não fazem parte. Elementos do fundo são bens e os serviços 
que constituem objeto das relações reais ou de créditos (supra, n. 
98). É preciso ter bem nítida essa noção, porque, sendo as 
relações jurídicas do titular estranhas ao conceito de 
estabelecimento, infere-se que a transferência dos contratos 
bilaterais em curso de execução, dos créditos e dos débitos do 
alienante não é um efeito necessário, mas somente eventual do 
trespasse do estabelecimento, ressalvadas as imposições legais. 
Deve-se, contudo, levar em conta a estreita conexão econômica 
que existe entre tais relações jurídicas e o fundo, porquanto este 
comumente constitui o pressuposto material daquelas (como 
sucede nos contratos de arrendamento do imóvel ou de 
fornecimento de mercadorias). Em nosso sistema jurídico, na falta 
de disciplina legal específica, a construção dogmática dos efeitos 
jurídicos do trespasse deve apoiar-se na teoria geral das 
obrigações, sem esquecer as peculiaridades decorrentes da 
unidade funcional do estabelecimento.110 

Nesse sentido, a atividade empresarial envolve bens jurídicos que não se 

encontram compreendidos no conceito de estabelecimento; contudo, tais bens 

estão vinculados pelos efeitos da atividade empresarial, podendo se aplicar, 

assim, o conceito de acessoriedade legal, adotado por Vera Helena de Mello 

Franco para estabelecer a relação íntima de tais bens com o estabelecimento e 

sua transmissão conjunta no trespasse.111 

Álvaro Mariano apresenta uma posição conclusiva sobre a questão, 

ressaltando que, por ser uma universalidade de fato, constituída por bens, não 

integram o estabelecimento as posições ativas (direitos) e as passivas (deveres). 

Contudo, é ligado ao estabelecimento o conjunto de relações jurídicas e fáticas 

                                              
109 FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes. Empresa, empresário e estabelecimento. A 

nova disciplina das sociedades. Revista do Advogado, São Paulo, n. 71, p. 15-25, 2003, p. 20. 
110 BARRETO FILHO, Oscar. Teoria do Estabelecimento Comercial – Fundo de Comércio ou 

Fazenda Mercantil. 2. ed. São Paulo, Saraiva, 1988, p. 221 (grifo do autor). 
111 FRANCO, Vera Helena de Mello. Direito empresarial. 4. ed. v. 1. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2012, p. 138. 
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que a lei disciplina ao seu trespasse, sendo que tais relações não compõem a 

universalidade de fato do estabelecimento.112 

2.3. Atributos do Estabelecimento 

São atributos do estabelecimento o aviamento e clientela, conforme entende 

a doutrina, excluindo-os da caracterização de elementos do estabelecimento.113 

A respeito do aviamento – cuja existência e valor econômico são 

reconhecidos pela legislação no artigo 1.187, parágrafo único, inciso III, do CC114 

–, é assim definido por Oscar Barreto Filho: 

O resultado de um conjunto de variados fatores pessoais, 
materiais e imateriais, que conferem a dado estabelecimento in 
concreto a aptidão de produzir lucros.  
[...] o aviamento, tanto sob ângulo econômico como jurídico, não é 
coisa, é um valor. Melhor esclarecendo, o aviamento objetivo é o 
acréscimo de valor, algo mais que se junta à soma de valores dos 
elementos singularmente considerados, em virtude de sua 
organização na unidade técnica do estabelecimento, que os torna 
aptos a produzir novas riquezas.115 

O termo correlato em língua inglesa é goodwill116 e tem por conceito o valor 

de um negócio que é auferido com base em freguesia ou reputação.117 Paulo 

Fernando Campos Salles de Toledo assevera que o aviamento não é 

                                              
112 MARIANO, Álvaro Augusto Camilo. Estabelecimento Empresarial: aspectos negociais e dever 

de não-concorrência. 2007. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007, p. 34-35. 

113 BARRETO FILHO, Oscar. Teoria do Estabelecimento Comercial – Fundo de Comércio ou 
Fazenda Mercantil. 2. ed. São Paulo, Saraiva, 1988, p. 155; e BULGARELLI, Waldirio. 
Sociedades Comerciais. Sociedades Civis e Sociedades Cooperativas. Empresas e 
Estabelecimento Comercial. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2000, p. 331. 

114 Art. 1.187. Na coleta dos elementos para o inventário serão observados os critérios de 
avaliação a seguir determinados: [...] 
Parágrafo único. Entre os valores do ativo podem figurar, desde que se preceda, anualmente, à 
sua amortização: [...] 
III - a quantia efetivamente paga a título de aviamento de estabelecimento adquirido pelo 
empresário ou sociedade. 

115 BARRETO FILHO, Oscar. Teoria do Estabelecimento Comercial – Fundo de Comércio ou 
Fazenda Mercantil. 2. ed. São Paulo, Saraiva, 1988, p. 169 e 176. 

116 O aviamento é comumente traduzido para a língua inglesa como os correlatos termos goodwill 
ou going concern value (BLACK, Henry Campbell. Black’s Law Dictionary. 9. ed., West, 2009, 
pp. 763 e 1.691). 

117 BARRETO FILHO, Oscar. Teoria do Estabelecimento Comercial – Fundo de Comércio ou 
Fazenda Mercantil. 2. ed. São Paulo, Saraiva, 1988, p. 174.  
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correspondente à somatória dos bens que o compõem, mas é relativo ao plus que 

resulta de sua congregação.118 

Portanto, o aviamento é a aptidão do estabelecimento, ordenado pelo 

empresário, para produzir lucro advindo do resultado da atividade comercial.119 

Por esta razão, o estabelecimento comercial tem um valor superior à somatória 

dos bens que o compõem, decorrente do seu potencial lucrativo e social, não 

sendo protegido autonomamente caso seja inserido como categoria separada ou 

elemento do estabelecimento.120 

A jurisprudência tem compreendido o aviamento como a mais valia que a 

universalidade adquire em oposição à mera soma do valor dos bens singulares.121  

Ademais, ressaltamos que o aviamento exterioriza o estabelecimento, sendo 

o critério mais adequado para a identificação deste, independentemente das 

diversas mutações que o complexo de bens terá durante a exploração da 

atividade econômica.122 

                                              
118 TOLEDO, Paulo Campos Salles de. Lei de falências: alienação de estabelecimento da 

concordatária. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, São Paulo, 
v. 41, n. 128, p. 275-286, 2002, p. 281. 

119 MENDONÇA, José Xavier Carvalho de. Tratado de Direito Comercial Brasileiro. 7. ed. v. 5, 
parte 1. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1963, p. 19. 

120 Para Fran Martins: “constitui elemento do fundo de comércio a propriedade imaterial, que se 
caracteriza pelo que se costumou chamar de aviamento e pela freguesia, elemento do 
aviamento que, pela sua importância na marcha dos negócios do comerciante, tem papel 
preponderante nos mesmos.” (MARTINS, Fran. Curso de Direito Comercial. 13. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 1988, p. 452-453). 

121 “CESSÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL – Cláusula que subordinava o preço e os 
efeitos do negócio a faturamento mínimo afastada por ocasião da celebração de aditamento – 
Inadimplemento do comprador em relação a parcela substancial do preço – Resolução 
contratual, culpa do comprador – Efeito ‘ex tunc’ da resolução – Impossibilidade de restituição 
do estabelecimento, já fechado e com ativos desaparecidos – Distinção entre aviamento e bens 
singulares integrantes do estabelecimento empresarial – Dever do comprador indenizar as 
perdas e danos decorrentes do inadimplemento – Perecimento dos bens integrantes do 
estabelecimento a cargo dos vendedores, que já estavam na posse dos mesmos e que 
majoraram os riscos de seu furto – Impossibilidade de se manter hígido contrato cujo objeto já 
se frustrou – Recurso principal do comprador provido em parte – Recurso adesivo do patrono 
dos vendedores prejudicado.” (Tribunal de Justida do Estado de São Paulo (TJSP), Apelação n. 
992050296034/SP, 4ª Câmara de Direito Privado, relator Francisco Loureiro, j. 24.06.2010, 
Diário da Justiça de (DJ) 07.07.2010). 

122 “O aviamento exprime, por assim dizer, a vitalidade do estabelecimento, de maneira que, 
quando a transformação dos elementos componentes do estabelecimento seja de molde a 
destruir o aviamento, é sinal de que o velho estabelecimento se extinguiu, e um novo surgiu em 
seu lugar. Uma vez que o aviamento se revela claramente aos olhos do público, o critério pode 
ser aplicado com êxito.” (BARRETO FILHO, Oscar. Teoria do Estabelecimento Comercial – 
Fundo de Comércio ou Fazenda Mercantil. 2. ed. São Paulo, Saraiva, 1988, p. 138). 
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Por outro lado, a clientela pode ser caracterizada como situação de fato a 

que é atribuído valor econômico.123 Como entendido por Newton De Lucca e 

Alessandra de Azevedo Domingues, é a clientela: 

[...] conjunto de pessoas que mantêm com o estabelecimento 
relações contínuas para aquisição de bens ou de serviços, cujo 
vínculo ora se dá em razão de critérios objetivos (localização), ora 
em face de aspectos subjetivos (excelência na exploração da 
atividade empresarial).124 

Embora atualmente os termos clientela e freguesia sejam utilizados muito 

comumente como meros sinônimos, a doutrina apresenta distinção entre eles.  

Rubens Requião aponta a origem das expressões: a clientela foi tomada pelos 

romanos para representar os indivíduos que se agregavam à proteção do pater 

familias, mas sem pertencer à família; já a freguesia tem ascendência no direito 

canônico que representa territorialmente determinado grupo religioso, sob 

orientação do vigário, sendo o freguês, então, o habitante da freguesia.125 

Para Oscar Barreto Filho, freguesia ressalta a localidade e, assim, a 

expressão se ajusta ao conjunto de pessoas conectadas ao estabelecimento por 

conta de sua localização, enquanto o termo clientela é usado a fim de identificar 

pessoas ligadas ao estabelecimento em virtude das qualidades subjetivas do 

empresário.126 

Fundamentando-se nessa distinção, podem Newton De Lucca e Alessandra 

de Azevedo Domingues defender que a freguesia seria um atributo apenas do 

estabelecimento, enquanto a clientela seria atributo da empresa e do 

estabelecimento.127-128 

                                              
123 BARRETO FILHO, Oscar. Teoria do Estabelecimento Comercial – Fundo de Comércio ou 

Fazenda Mercantil. 2. ed. São Paulo, Saraiva, 1988, p. 182. 
124 DE LUCCA, Newton; DOMINGUES, Alessandra de Azevedo. Análise crítica da evolução do 

instituto do estabelecimento empresarial. In: FINKELSTEIN, Maria Eugenia Reis; PROENÇA, 
José Marcelo Martins (Coord.). Direito Societário. Tipos Societários. São Paulo: Saraiva, 
2009, p. 43. 

125 REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. v. 1, 32. ed. São Paulo, Saraiva, 2013, p. 
415. 

126 BARRETO FILHO, Oscar. Teoria do Estabelecimento Comercial – Fundo de Comércio ou 
Fazenda Mercantil. 2. ed. São Paulo, Saraiva, 1988, p. 180-181. 

127 DE LUCCA, Newton; DOMINGUES, Alessandra de Azevedo. Análise crítica da evolução do 
instituto do estabelecimento empresarial. In: FINKELSTEIN, Maria Eugenia Reis; PROENÇA, 
José Marcelo Martins (Coord.). Direito Societário. Tipos Societários. São Paulo: Saraiva, 
2009, p. 44. 

128 Newton De Lucca também aponta a confusão feita por alguns entre fundo de comércio e 
aviamento ou clientela. Enquanto o fundo de comércio é o conceito corriqueiro de 
estabelecimento, as outras duas expressões são os atributos daquele. Como exemplo, o autor 
apresenta o texto da antiga Lei de Luvas, em que lhe aludia como a lei de proteção ao fundo de 
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Cumpre ressaltar que não são sinônimas as expressões aviamento e 

clientela. A clientela não é causa do aviamento, nem o aviamento é a causa da 

clientela. Tais atributos não existem por si, já que sua existência depende da do 

estabelecimento. Não existe uma relação de consequência entre os dois atributos 

do estabelecimento, pois um não é causa exclusiva do outro. O lucro é a 

finalidade do titular do estabelecimento e o seu titular aplica métodos de 

organização para que o estabelecimento seja economicamente eficiente, 

acrescentando um modo de ser produtivo com valoração econômica, reconhecido 

como aviamento. Esse atributo é observado de diversos meios e de variada 

forma, podendo ser auferido o aviamento mais evidentemente pela formação da 

clientela. Assim, seria correto afirmar que a clientela é resultado do aviamento e 

que o aviamento seria resultado da clientela, uma vez que há interação mútua dos 

dois atributos do estabelecimento. Vale dizer, qualquer um dos dois atributos 

pode ser a ação, enquanto o outro atributo, a reação. No lugar de ação e reação, 

então, há interação mútua e simultânea.129 

                                                                                                                                         
comércio, sendo que, na verdade, a defesa era do aviamento (FIUZA, Ricardo, DE LUCCA, 
Newton. Comentários ao artigo 1.142. SILVA, Regina Beatriz Tavares da. (Coord.). Código 
Civil Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 1232). 

129 Completa o autor: “Esta concepção, que nos foi sugerida pelas leis da física, explica 
suficientemente, a nosso ver, a natureza do fenômeno aviamento-clientela” (BARRETO FILHO, 
Oscar. Teoria do Estabelecimento Comercial – Fundo de Comércio ou Fazenda Mercantil. 2. 
ed. São Paulo, Saraiva, 1988, p. 179-180). 
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3. TRESPASSE DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL 

Nesse capítulo será discutido o trespasse do estabelecimento comercial, 

assim como considerado pelo Código Civil, bem como o trespasse como meio de 

recuperação judicial de empresas em crise. 

3.1. Trespasse considerado pelo Código Civil 

Nesse subcapítulo, apontamos as generalidades, as características e os 

efeitos do trespasse do estabelecimento comercial como considerado pelo Código 

Civil. 

3.1.1. Generalidades 

O empresário tem à sua disposição o estabelecimento, podendo escolher 

como realizar sua alienação, ou seja, seu trespasse para outro empresário. 

Assim, poderia o empresário titular do estabelecimento carrear o respectivo 

trespasse de forma gratuita ou onerosa, desde que não venha desnaturá-lo, 

conforme o disposto no artigo 1.143 do Código Civil.130 

Ao estabelecer que o estabelecimento é constituído de direitos e negócios 

jurídicos que tenham compatibilidade com sua natureza jurídica, o objetivo 

implícito do legislador seria o de buscar a efetiva preservação do aviamento.131 

O interesse econômico do estabelecimento é relativo ao seu potencial de 

geração de riquezas, razão pela qual se permite a facilidade em sua circulação. 

Caso fosse realizada alienação individual de bens, seria perdido justamente o 

aviamento, como constata Leães: 

                                              
130 Art. 1.143. Pode o estabelecimento ser objeto unitário de direitos e de negócios jurídicos, 

translativos ou constitutivos, que sejam compatíveis com a sua natureza. 
131 LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros. Desconsideração da Personalidade Jurídica e Sucessão 

Empresarial. In: WALD, Arnoldo (Org.). Doutrinas essenciais – Direito Empresarial. v. 2. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 146. 
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O princípio geral que inspira a disciplina do trespasse é sempre o 
de resguardar a integridade do aviamento, por ocasião da 
mudança de titularidade. Quando o ajuste não se fixa, expressa 
ou implicitamente, sobre o aviamento, não se trata de trespasse 
do estabelecimento, mas simples transmissão de um acervo 
desconexo de bens132. 

Estabelecimento não é apenas uma organização estática e engessada, mas 

sim, objeto de negócios translativos (alienação da titularidade do estabelecimento 

em caráter definitivo) e constitutivos (desfrute do bem coletivo por terceiros sem 

alteração da titularidade – arrendamento, usufruto, comodato, por exemplo) 

incentivados por função e eficiência133 econômicas de sua natural 

universalidade.134  

Para o estudo a que nos propomos aqui, caberá a análise da cessão 

onerosa do estabelecimento, que é o meio de recuperação judicial em que se 

poderia desonerar a sucessão do adquirente do estabelecimento nas dívidas da 

empresa alienante, que se encontra em crise econômico-financeira. 

3.1.2. Características do trespasse 

O trespasse de estabelecimento comercial é negócio jurídico pelo qual 

conjunto de bens é transmitido com a sua funcionalidade econômica. A relação do 

estabelecimento com o empresário é de titularidade, e não de propriedade, pois 

nem sempre os bens organizados para exploração econômica pelo empresário 

serão de sua propriedade, podendo ser de terceiros, mas que, via celebração de 

                                              
132 LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros. Desconsideração da Personalidade Jurídica e Sucessão 

Empresarial. In: WALD, Arnoldo (Org.). Doutrinas essenciais – Direito Empresarial. v. 2. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 146. 

133 Para o presente estudo, tomamos a definição de eficiência nos termos apresentados por 
Armando Castelar Pinheiro e Jairo Saddi: “em matéria de contratos, típico mecanismo de 
distribuição de risco, a eficiência é um dos principais objetivos a ser atingido: um contrato deve 
permitir a melhora da situação individual de seus contratantes, ou corre risco de 
inexequibilidade. [...] Depreende-se, assim, que se trata de uma característica própria de um 
sistema maduro e comprometido com sua manutenção, no qual regras, usos e costumes já 
estão suficientemente sedimentados para garantir que, na ocorrência de adversidades graves, 
estas não serão internalizadas, nem causarão movimentos de ruptura. Por eficiência, sempre 
se está entendendo a adequação dos meios aos fins.” (PINHEIRO, Armando Castelar; SADDI, 
Jairo. Direito, economia e mercados. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005, p. 121-122). 

134 MARIANO, Álvaro Augusto Camilo. Estabelecimento Empresarial: aspectos negociais e dever 
de não-concorrência. 2007. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007, p. 57-58. 



53 
 
contratos, tais bens estão relacionados em sua posse para exploração. É o que 

afirma Oscar Barreto Filho: 

[...] falar em trespasse do estabelecimento somente quando o 
negócio se refere ao complexo unitário de bens instrumentais que 
servem à atividade empresarial, necessariamente caracterizado 
pela existência do aviamento objetivo. O princípio geral que 
inspira toda a disciplina jurídica do trespasse, como vem expressa 
nas várias legislações, é sempre o de resguardar a integridade do 
aviamento, por ocasião da mudança de titularidade da casa 
comercial135. 

Como visto acima, o nome iuris trespasse tem por definição a possibilidade 

de transmissão definitiva (alteração de titularidade) do complexo de bens, com 

preservação do aviamento objetivo, via celebração de contratos consensuais, 

bilaterais e onerosos.136  

Por outro lado, a cessão gratuita, hereditária ou coativa não teria relação 

com o negócio ora objeto de análise, como já supramencionado. No trespasse, o 

empresário aliena os bens e o conteúdo da organização de tais bens para sua 

exploração econômica, entendido como o aviamento, de modo que o adquirente 

se sujeita às vicissitudes da referida universalidade da forma tal como 

estabelecida no passado.  

O contrato de trespasse não é negócio jurídico acerca do qual a lei tenha 

tratado de forma pormenorizada. No entanto, parte da doutrina entende que o 

trespasse passou a ser um negócio típico, em virtude da vigência do Código Civil 

de 2002.137 

Para validade do trespasse, o Código Civil de 2002 estabeleceu algumas 

etapas de eficácia. Nos termos do artigo 1.144138 do CC, o negócio deve ser 

inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis para que tenha eficácia 

perante terceiros, merecendo também publicação oficial na imprensa.139 

                                              
135 BARRETO FILHO, Oscar. Teoria do Estabelecimento Comercial – Fundo de Comércio ou 

Fazenda Mercantil. 2. ed. São Paulo, Saraiva, 1988, p. 208. 
136 BARRETO FILHO, Oscar. Teoria do Estabelecimento Comercial – Fundo de Comércio ou 

Fazenda Mercantil. 2. ed. São Paulo, Saraiva, 1988, p. 208. 
137 CARVALHOSA, Modesto. Comentários aos artigos 1.142 a 1.149. In: AZEVEDO, Antônio 

Junqueira de (Coord.). Comentários ao Código Civil – Parte Especial: do direito de empresa 
(arts. 1.052 a 1.195). vol. XIII. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 637-638. 

138 Artigo 1.144. O contrato que tenha por objeto a alienação, o usufruto ou arrendamento do 
estabelecimento, só produzirá efeitos quanto a terceiros depois de averbado à margem da 
inscrição do empresário, ou da sociedade empresária, no Registro Público de Empresas 
Mercantis, e de publicação na imprensa oficial. 

139 DE LUCCA, Newton; DOMINGUES, Alessandra de Azevedo. Análise crítica da evolução do 
instituto do estabelecimento comercial. In: FINKELSTEIN, Maria Eugenia Reis; PROENÇA, 
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Dado que o contrato é atípico, o negócio deve observar, em razão dos bens 

do complexo, as exigências das legislações especiais e esparsas. Assim, para 

bens imóveis, faz-se necessária a lavratura de escritura pública, conforme o 

disposto nos artigos 108 do CC e 167 da Lei nº 6.015/1973 (Lei de Registro 

Público – LRP)140, e para os direitos de propriedade intelectual, requer-se a 

adoção dos procedimentos dispostos pelo Instituto Nacional de Propriedade 

Intelectual – INPI141, nos termos dos artigos 59, 62, 134, 139 e demais da Lei nº 

9.279/1996 (Lei de Propriedade Intelectual – LPI)142. 

Na hipótese de ausência de patrimônio para salvar o passivo, os credores 

deverão ser notificados para que manifestem sua concordância ou não com a 

transferência do estabelecimento no prazo de trinta dias, conforme estabelecido 

pelo artigo 1.145 do CC143. Com a aquiescência dos credores, seja tácita ou 

expressa, encontra-se livre o empresário para transferir o estabelecimento. No 

caso de oposição, a transmissão poderá ocorrer somente no caso de quitação 

das dívidas.144 

                                                                                                                                         
José Marcelo Martins. (Coord.). Direito Societário. Tipos Societários. São Paulo, Saraiva, 
2009, p. 52-53. 

140 Artigo 108 do CC. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade 
dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação, ou renúncia de 
direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no 
País. 
Artigo 167 da LRP. No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos: [...] I – o registro; 
[...]. 

141 DE LUCCA, Newton; DOMINGUES, Alessandra de Azevedo. Análise crítica da evolução do 
instituto do estabelecimento comercial. In: FINKELSTEIN, Maria Eugenia Reis; PROENÇA, 
José Marcelo Martins. (Coord.). Direito Societário. Tipos Societários. São Paulo, Saraiva, 
2009, p. 53. No mesmo sentido: BARRETO FILHO, Oscar. Teoria do Estabelecimento 
Comercial – Fundo de Comércio ou Fazenda Mercantil. 2. ed. São Paulo, Saraiva, 1988, p. 
198-201. 

142 Art. 59. O INPI fará as seguintes anotações: [...] I - da cessão, fazendo constar a qualificação 
completa do cessionário; 
Art. 62. O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação 
a terceiros. 
[...] 
Art. 134. O pedido de registro e o registro poderão ser cedidos, desde que o cessionário atenda 
aos requisitos legais para requerer tal registro. 
Art. 139. O titular de registro ou o depositante de pedido de registro poderá celebrar contrato de 
licença para uso da marca, sem prejuízo de seu direito de exercer controle efetivo sobre as 
especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços. [...]. 

143 Art. 1.145. Se ao alienante não restarem bens suficientes para solver o seu passivo, a eficácia 
da alienação do estabelecimento depende do pagamento de todos os credores, ou do 
consentimento destes, de modo expresso ou tácito, em trinta dias a partir de sua notificação. 

144 DE LUCCA, Newton; DOMINGUES, Alessandra de Azevedo. Análise crítica da evolução do 
instituto do estabelecimento comercial. In: FINKELSTEIN, Maria Eugenia Reis; PROENÇA, 
José Marcelo Martins. (Coord.) Direito Societário. Tipos Societários. São Paulo, Saraiva, 
2009, p. 54. 



55 
 

Para maior defesa dos credores, o trespasse sem aquiescência destes é 

pressuposto para o pedido de decretação de falência, nos termos do artigo 94, 

inciso III, alínea c, da LRF145, bem como espécie de negócio cuja ineficácia é 

imposta via ação revocatória, tal como determinado pelo artigo 129, inciso VI, da 

LRF146. 

Aliás, para Geraldo Magela Leite, a hipótese de alienação de 

estabelecimento no bojo de processo falimentar não constituiria trespasse, visto 

que seria realizada, a seu ver, em execução forçada, sem a presença das 

declarações de vontade necessárias para configuração do negócio.147 

No direito comparado, o amparo aos credores é frequente e há diversos 

regimes que compartilham das preocupações relativas à transferência das 

obrigações, créditos e débitos, havendo a conversão dos interesses na medida da 

estabilidade do direito e das regras ante as dinâmicas alterações 

socioeconômicas.148 

Foram selecionadas certas legislações de forma arbitrária, cuja finalidade é 

apenas ilustrar a convergência dos respectivos regimes, sem intento de se findar 

a análise do direito comparado. O critério de escolha foi determinado em virtude 

da facilidade de acesso às leis estrangeiras, bem como ao idioma. 

O direito italiano foi inspiração quase literal da legislação brasileira149. 

Portugal tem legislação que não é clara, contudo, por analogia, haveria sucessão 

                                              
145 Art. 94. Será decretada a falência do devedor que: 

[...] III – pratica qualquer dos seguintes atos, exceto se fizer parte de plano de recuperação 
judicial: 
[...] c) transfere estabelecimento a terceiro, credor ou não, sem o consentimento de todos os 
credores e sem ficar com bens suficientes para solver seu passivo; 

146 Art. 129. São ineficazes em relação à massa falida, tenha ou não o contratante conhecimento 
do estado de crise econômico-financeira do devedor, seja ou não intenção deste fraudar 
credores: 
[...] VI – a venda ou transferência de estabelecimento feita sem o consentimento expresso ou o 
pagamento de todos os credores, a esse tempo existentes, não tendo restado ao devedor bens 
suficientes para solver o seu passivo, salvo se, no prazo de 30 (trinta) dias, não houver 
oposição dos credores, após serem devidamente notificados, judicialmente ou pelo oficial do 
registro de títulos e documentos; [...]. 

147 LEITE, Geraldo Magela. O Estabelecimento Comercial como objeto de negócio jurídico. 
1982. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 1982, p. 42. 

148 BECUE, Sabrina Maria Fadel. A Alienação de Estabelecimento, como meio de recuperação 
judicial, e a inexistência de sucessão empresarial do adquirente (art. 60, LRF). 2014. 181 f. 
Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2014, p. 50-51. 

149 Cf. artigos 2555 a 2560 do Codice Civile Italiano. 
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em dívidas, créditos e contratos150, mas há quem entenda de forma contrária151. 

Na legislação uruguaia152, haveria responsabilidade solidária do adquirente pelas 

dívidas escrituradas; da mesma forma ocorre em relação à legislação 

argentina.153 

Na França, impõe-se um dever de publicidade no que concerne ao ato de 

cessão do estabelecimento, sem se regrar a sucessão nas dívidas, créditos e 

contratos154. Neste mesmo sentido prescreve a legislação colombiana, mas esta 

estabelece sucessão apenas quanto às dívidas tributárias155. 

3.1.3. Efeitos do trespasse 

Como já supramencionado, Fábio Ulhoa Coelho reconhece que, 

anteriormente ao Código Civil de 2002, o passivo da empresa não integrava o 

estabelecimento comercial, de modo que o adquirente não era sucessor do 

alienante; a sucessão de passivos se dava apenas por expressa cláusula no 

contrato de trespasse.156 

O adquirente sub-roga-se nos créditos do alienante quanto ao 

estabelecimento transmitido, nos termos do artigo 1.149 do CC.157  

A transmissão dos créditos difere da cessão de crédito comum, visto que a 

sub-rogação se opera de forma automática desde sua publicação, não 

necessitando da realização de formalidades. É figura de contraprestação pela 

responsabilização das dívidas que assumirá o adquirente pelo trespasse do 

estabelecimento, podendo utilizar-se desses créditos para pagar os antigos 

                                              
150 ASCENSÃO, José de Oliveira. Estabelecimento comercial. Confronto com o estabelecimento 

comercial de responsabilidade limitada. Revista de Direito da Faculdade de Juiz de Fora, n. 
16, p. 76-89, 1987. 

151 MORAIS, Fernando de Gravato. Alienação e Oneração de Estabelecimento Comercial. 
Coimbra: Almedina, 2005, p. 102-108. 

152 Ley 2.904/1904. 
153 Ley 11.867/1934. 
154 Artigos L 141-1 e seguintes do Código Comercial Francês. 
155 Decreto 470/1971. 
156 COELHO, Fábio Ulhoa. A Questão da Sucessão na Nova Lei de Falências. In: PERIN JUNIOR, 

Ecio; KALANSKY, Daniel; PEYSER, Luis. (Coord.). Direito Empresarial. Aspectos atuais de 
Direito Empresarial brasileiro e comparado. São Paulo: Método, 2005, p. 50-55. 

157 Art. 1.149 do CC: A cessão dos créditos referentes ao estabelecimento transferido produzirá 
efeito em relação aos respectivos devedores, desde o momento da publicação da transferência, 
mas o devedor ficará exonerado se de boa-fé pagar ao cedente. 
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credores do alienante. Se o devedor pagar, de boa-fé, ao alienante, tal devedor 

ficará exonerado de sua obrigação.158 

Além disso, nos termos do artigo 1.148 do CC159, o adquirente sub-roga-se 

também, automaticamente e sem realização de formalidades, nos contratos de 

caráter não pessoal do alienante. São transferidos os contratos referentes aos 

bens que compõem o estabelecimento e aqueles necessários à sua exploração, 

tais como os contratos de leasing e de locação de imóvel160 e de equipamentos. 

Com relação aos contratos de caráter pessoal, a transferência não se dá de forma 

automática, mas depende de acordo com a contraparte.161 

Pelo que consta no artigo 448 da CLT162, os contratos de trabalho também 

são transmitidos ao adquirente pelo trespasse do estabelecimento, por se tratar 

de relevante contrato para o empresário, uma vez que é o elemento humano do 

estabelecimento, permitindo a persecução de sua finalidade163. 

Ocorre, em realidade, uma sucessão de empregadores, pois a atividade 

continua a ser exercida, de modo que a alteração da titularidade do 

estabelecimento não afeta os contratos de trabalho. O empregado deverá 

trabalhar para o novo empregador e o tempo de serviço do empregado é 

computado na mudança da titularidade.164 

Há, também, a responsabilização dos débitos do alienante pelo adquirente, 

assunto este a ser tratado em capítulo próprio, a seguir. 

                                              
158 DE LUCCA, Newton; DOMINGUES, Alessandra de Azevedo. Análise crítica da evolução do 

instituto do estabelecimento comercial. In: FINKELSTEIN, Maria Eugenia Reis; PROENÇA, 
José Marcelo Martins. (Coord.). Direito Societário. Tipos Societários. São Paulo, Saraiva, 
2009, p. 58. 

159 Art. 1.148 do CC: Salvo disposição em contrário, a transferência importa a sub-rogação do 
adquirente nos contratos estipulados para exploração do estabelecimento, se não tiverem 
caráter pessoal, podendo os terceiros rescindir o contrato em noventa dias a contar da 
publicação da transferência, se ocorrer justa causa, ressalvada, neste caso, a responsabilidade 
do alienante. 

160 Marcelo Andrade Féres explica que o proprietário deve conceder seu prévio consentimento ao 
locador nos termos do artigo 33 da Lei de Locação, o que implica caráter pessoal a este tipo 
contratual (FÉRES, Marcelo Andrade. Estabelecimento Empresarial – Trespasse e Efeitos 
Obrigacionais. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 86-87). 

161 DE LUCCA, Newton; DOMINGUES, Alessandra de Azevedo. Análise crítica da evolução do 
instituto do estabelecimento comercial. In: FINKELSTEIN, Maria Eugenia Reis; PROENÇA, 
José Marcelo Martins. (Coord.). Direito Societário. Tipos Societários. São Paulo, Saraiva, 
2009, p. 58. 

162 Artigo 448 da CLT: A mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará 
os contratos de trabalho dos respectivos empregados. 

163 MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. 28. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 69-72. 
164 MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. 28. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 211-213. 
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3.2. Trespasse como meio de recuperação judicial 

A alienação da unidade produtiva isolada é equivalente ao trespasse de 

estabelecimento, ainda que parcial. Os meios de recuperação do devedor 

relativos à alienação da unidade produtiva incluem o trespasse de 

estabelecimento e a venda parcial de bens, desde que a comunhão desses bens 

forme um estabelecimento.165 

Os meios de recuperação mencionados não coincidem exatamente com o 

tipo estabelecido no artigo 60 da LRF. A alienação da unidade produtiva é um 

meio de recuperação, uma vez que pode viabilizar a recuperação do empresário 

em relação à crise financeira, como por exemplo, no caso de perda de confiança 

no empresário por outros agentes do mercado.166 O novo titular do 

estabelecimento poderia recompor as paridades econômicas e viabilizar a 

atividade comercial. 

O novo titular também seria capaz de estabelecer gestão eficiente e 

exploração do estabelecimento, bem como injeção de novos recursos – que o 

antigo titular não foi capaz de exercer – para criação de lucro, fomentando a 

circulação de riqueza.  

Diante da relevância desse meio de recuperação, o artigo 60, parágrafo 

único, da LRF, trouxe novos efeitos ao negócio jurídico, alterando as 

consequências de sucessão de passivos previstos nas obrigações cíveis, 

tributárias e do Direito do Trabalho, como veremos nos tópicos que seguem. 

 

                                              
165 BORGES, Leandro Vilarinho. Alienação de Unidades Produtivas Isoladas em Processos de 

Recuperação Judicial: Delimitação do Conceito, Efeitos e Modalidades. Dissertação 
(Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014, 
p. 47-48. 

166 BORGES, Leandro Vilarinho. Alienação de Unidades Produtivas Isoladas em Processos de 
Recuperação Judicial: Delimitação do Conceito, Efeitos e Modalidades. Dissertação 
(Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014, 
p. 48. 
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4. O PROBLEMA DA SUCESSÃO DE PASSIVOS EM RAZÃO DO 

TRESPASSE DO ESTABELECIMENTO 

No presente capítulo analisamos a sucessão de passivos e a sua ocorrência 

nas áreas do Direito que são relevantes ao presente estudo, bem como a 

discutível desoneração no caso de venda forçada do estabelecimento em hasta 

pública. 

4.1. Conceito de sucessão 

A sucessão é a substituição na relação jurídica de um sujeito por outro sem a 

implicação de alteração do vínculo obrigacional, o qual remanesce com a mesma 

identidade da relação jurídica, mas com diversidade de sujeitos.167  

É o que também leciona Carvalho de Mendonça: 

Originariamente, se o direito surge pela primeira vez no agente ou 
sujeito, por outra, se não tinha anteriormente existência objetiva, 
ou, se a tinha, não foi transferido pelo titular. [...] Derivadamente, 
se o agente ou sujeito subentra em parte ou na totalidade do 
direito já existente de outrem. Somente para aquele, este direito é 
novo. Apreciando objetivamente, outra coisa não há que a 
transmissão do direito preexistente de uma para outra pessoa.168 

Direitos e obrigações de titularidade do antecessor são transmitidos com as 

mesmas características ao sucessor, não havendo necessidade de aceitação na 

operação, pois emana do próprio ordenamento essa transferência. Essa é a 

relação derivativa, em que o sucessor não recebe mais ou em melhores 

condições aquilo que foi transmitido, ou seja, recebe com os mesmos ônus e 

gravames, na linha do provérbio “Nemo plus iuris transfere potest quam ipse 

habet”.169 No caso de aquisição originária, não se fala em vícios ou limitações, já 

                                              
167 LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros. Desconsideração da Personalidade Jurídica e Sucessão 

Empresarial. In: WALD, Arnoldo (Org.). Doutrinas essenciais – Direito Empresarial. v. 2. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 148. 

168 MENDONÇA, José Xavier Carvalho de. Tratado de Direito Comercial Brasileiro. 4. ed. Tomo 
IV, parte 1. São Paulo: Freitas Bastos, 1947, p. 16. 

169 DANTAS, San Tiago. Programa de Direito Civil. v. 1, 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Rio, 1979, 
p. 246. 



60 
 
que esta modalidade de aquisição se opera por meio de constituição de nova 

relação jurídica.170 

A transferência da relação jurídica também se estabelece por disposição 

legal, não sendo a constatação da realidade a única via. Isso porque, para a 

transmissão da relação basta a identidade de direito e obrigações relativos ao 

agente anterior que se transferem na mesma medida ao sucessor. As normas, 

portanto, reconhecem a cessão da relação jurídica, ainda que não exista vínculo 

entre as partes, pela verificação de pressuposto fático.171 

Também a sucessão pode ser entendida por duas espécies, quais sejam: a 

título universal e a título singular. A sucessão a título universal é aquela em que 

se dá a transmissão da totalidade ou de fração ideal do patrimônio ao sucessor, o 

qual, por sua vez, é sub-rogado nesse montante.172 É o caso da sucessão 

legítima, por ato inter vivos, ou que poderia ser tida por atos societários, tais como 

incorporação, fusão ou cisão, havendo transmissão de patrimônio e a extinção do 

agente.173 

Não se admite, em nosso ordenamento, a disposição de sucessão universal 

ou a possibilidade de manutenção do sujeito com ausência de seu integral 

patrimônio. Nas palavras de Fábio Konder Comparato: 

Não faz o menor sentido, por conseguinte, falar-se em “sucessão 
de fato”, pois a transferência de patrimônios, como enfatizado, 
somente ocorre nas hipóteses taxativamente reguladas em lei. E 
assim é, porque, todo patrimônio representa a enucleação de um 
centro de interesses, como parte subjetiva em relações jurídicas, 
mesmo quando o patrimônio não é personalizado. Seria, pois, 

                                              
170 PEREIRA, Lafayette Rodrigues. Direito das Coisas. Tomo I. Campinas: Russel, 2003, p. 112. 
171 MORAES FILHO, Evaristo de. Sucessão nas Obrigações e a Teoria da Empresa. v. 1. Rio 

de Janeiro: Forense, 1960, p. 74. 
172 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. v. IV. 18. ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2003, p. 95. 
173 “Advirta-se ainda que a sucessão universal se distingue da sucessão particular não por razões 

quantitativas, mas por razões qualitativas. A sucessão universal não se dá apenas quando o 
sucessor recebe do autor uma pluralidade de relações jurídicas, mas quando recebe essa 
pluralidade encartada como um complexo unificado, ou seja, uma universalidade. [...] Por 
consequência, a sucessão universal é distinta da singular, na medida em que, (1º) na primeira, 
a sucessão implica no desaparecimento do autor primitivo, já que não pode haver transmissão 
do patrimônio sem a extinção do respectivo sujeito, enquanto na segunda, a sucessão de 
posições ativas e passivas, singularmente consideradas, implica na permanência do autor da 
transmissão; e (2º), na primeira, ou seja, sucessão universal, ocorre a transferência uno actu da 
totalidade do patrimônio (ou de uma cota-parte dele) para uma ou várias pessoas, enquanto na 
segunda, ou seja, sucessão particular, transfere-se ao sucessor uma ou várias relações 
jurídicas, isoladamente consideradas, em uma ou múltiplas transmissões.” (LEÃES, Luiz 
Gastão Paes de Barros. Aquisição de ativos e assunção de passivos empresariais. In: 
Pareceres. v. II. São Paulo: Editora Singular, 2004, p. 858). 



61 
 

contrariar o princípio da certeza e segurança das relações 
jurídicas, bem como a exigência de reconhecimento da titularidade 
de interesses juridicamente protegidos, admitir a multiplicação 
fáctica de “sucessões” de patrimônios, com base em raciocínio 
meramente analógico.174 

Por outro lado, a sucessão a título singular é relativa àquela transmissão que 

não comporta a transferência do patrimônio integral como parte inteira, mas 

apenas instrumentos positivos e negativos destacados de um patrimônio 

existente, como seria o caso de um estabelecimento comercial.175 Nesse caso, 

permite-se a disposição entre as partes sobre a sucessão relativamente a 

posições contratuais, desde que não se refira à cessão da universalidade do 

direito, inclusive se estabelecendo a continuidade de responsabilidade.176 

No presente estudo, é analisada a sucessão empresarial diante de sua 

importância para o panorama econômico. As relações jurídicas são transmitidas a 

todo momento nesse segmento pelo modo natural de circulação de riquezas, 

rogando-se como pressuposto a estabilidade da relação jurídica, ainda que 

havendo mudança de titularidade e alocação de recursos limitados. É o que 

apontam Armando Castelar Pinheiro e Jairo Saddi: 

O mercado é uma estrutura de formação de valores, mas também 
de significados, com os quais os indivíduos buscam atender a 
seus interesses específicos. O mercado atende às trocas e, sem 
trocas, a economia não se desenvolve e o direito é muito menos 
impositivo, já que cada um apenas sobrevive e produz para si – o 
que simplesmente não existe hoje. O foco da economia de 
mercado é a natureza e a consequência do processo de trocas, 
muito mais do que a alocação dos recursos escassos dos 
indivíduos, visto que, sem a presença de outros agentes, 
inexistiria mercado; as decisões econômicas seriam egocêntricas 
e, para o Direito, irrelevantes. As teorias da economia de 
mercado, portanto, dizem respeito às liberdades individuais no 
âmbito de uma comunidade, em que o valor dos dispositivos da 
riqueza está definido pelo processo de interação entre eles.177 

É relevante também o fenômeno da sucessão a fim de salvaguardar direitos 

e interesses sociais e públicos ou até de polo de vulnerável de relação jurídica, 

                                              
174 COMPARATO, Fábio Konder. Sucessões Empresariais. In: WALD, Arnoldo. (Org.). Doutrinas 

essenciais – Direito Empresarial. v. 3. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 1144 (grifo 
do autor). 

175 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. v. IV. 18. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2003, p. 95. 

176 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. 4. ed. Tomo V. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, p. 58. 

177 PINHEIRO, Armando Castelar; SADDI, Jairo. Direito, Economia e Mercados. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2005, p. 15. 
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além do mercado e das relações comerciais. Essa é a linha adotada por 

Alexandre Aguiar Brito: 

[...] genericamente, não há (responsabilidade por) sucessão 
universal na alienação do estabelecimento ou empresa, salvo lex 
specialis ou contrato. Esta regra genérica deflui do princípio 
constitucional insculpido no art. 5º, inc. II (ninguém é obrigado a 
fazer ou deixar de fazer algo, senão em razão da Lei) da 
Constituição Federal de 1988. [...] A necessidade moderna de 
proteção aos credores e aperfeiçoamento do ordenamento 
jurídico, bem como a evolução da garantia pessoal (Roma) para a 
patrimonial (moderna), fez multiplicar as referidas normas 
especiais, ampliando o âmbito de incidência da responsabilidade 
por sucessão e, consequentemente, a sub-rogação do sucessor 
no passivo do sucedido. A responsabilização do sucessor, pelo 
passivo do sucedido, assemelha-se à uma cessão de dívida ex 
lege.178 

A sucessão acaba também por ser modulada por política legislativa, em que 

se pode estabelecer a ocorrência desse fenômeno a fim de se atender à 

necessidade de afastar prejuízo de determinados sujeitos representantes da 

sociedade ou ainda hipossuficientes, como por exemplo, os credores trabalhistas, 

os quais não deveriam sofrer perdas pela alteração do quadro jurídico e hipotética 

redução patrimonial para satisfação dos credores ou indenização por danos179. 

Ou seja, a sucessão é imputada pelo ordenamento visando à proteção de 

interesses superiores ou de polo vulnerável. 

Desse modo, a sucessão não é um fenômeno criado pelo Direito Comercial 

em que se insere a LRF. Na verdade, é fenômeno jurídico observável em diversas 

outras normas legais, como veremos a seguir, de modo que a LRF veio dispor 

sobre exceção a fim de viabilizar a recuperação da empresa em crise econômico-

financeira. 

                                              
178 BRITO, Alexandre Aguiar de. A questão da responsabilidade, por sucessão ‘inter vivos’, no 

contrato de trespasse. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, 
São Paulo, v. 39, n. 120, p. 128-135, out./dez. 2000, p. 129 (grifo do autor). 

179 “To serve its original purpose as a safety valve ensuring just results in the face of corporate 
law’s limitations on liability, successor liability should remain more flexible and fluid so that its 
applications can be adjusted as new forms of transactions are developed and pursued. It is 
natural for capital to be deployed, harvested, and redeployed in a manner that maximizes the 
externalities, the costs that society, not the invested capital, must bear. It is natural to attempt to 
separate liabilities by creating negative externalities for existing creditors and future claimants 
whenever possible. Successor liability stands as a doctrine to regulate or moderate this behavior 
and to prevent the dominance of corporate law principles in situations where injustice would 
result. This, in turn, can force the transferee and transferor to bargain and allocate the risk of 
unpaid and future claims between themselves”. (KUNEY, George W., A Taxonomy and 
Evaluation of Successor Liability, American Bankruptcy Law Journal, v. 76, p. 235-287, 2002, 
p. 238). 
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Portanto, a análise ora exercida não tratará de hipóteses de sucessão 

objetivada pelas partes, como finalidade de um contrato, ou referente a ações 

tomadas pelo indivíduo que levam ao fenômeno, como a alteração societária. Não 

procedemos à classificação por um critério formalístico, mas indicamos o que será 

examinado para as relações jurídicas relevantes para o estudo, especialmente 

quanto às obrigações cíveis, laborais e tributárias relativas ao trespasse do 

estabelecimento. 

4.2. Setores da ocorrência de sucessão 

Abaixo apresentamos os relevantes setores do Direito, em que há ocorrência 

de sucessão de passivos na alienação do estabelecimento comercial. 

4.2.1. Direito Civil 

É de grande relevância a responsabilização do adquirente de 

estabelecimento no que tange a dívidas e obrigações que são contabilizadas 

anteriormente à alienação, conforme preconiza o artigo 1.146 do CC.180 

Ao estabelecer a sucessão do adquirente na responsabilização dos débitos 

pelo alienante, o CC progrediu no sentido de proteger os credores do alienante, 

conferindo responsabilidade ao adquirente.181 

No entanto, a terminologia utilizada pelo legislador brasileiro não estabelece 

claramente a pressuposição jurídica de imputação de responsabilidade ou de 

débito, causando certa dúvida, como podemos verificar a partir do excerto crítico 

de Marcelo Andrade Féres: 

[...] contrariamente ao que se observa no direito italiano, a 
codificação brasileira não permite ao intérprete o apego às noções 

                                              
180 Art. 1.146. O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à 

transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo 
solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da 
publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento. 

181 FÉRES, Marcelo Andrade. Estabelecimento Empresarial – Trespasse e Efeitos 
Obrigacionais. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 124. 



64 
 

jurídicas de responsabilidade (Haftung) e de débito (Schuld), 
empregadas em seu art. 1.146. Isso porque, ao preconizar a 
responsabilidade – constante – do adquirente pelos débitos 
regularmente contabilizados e a obrigação solidária – transitória – 
do alienante, essa disposição incidiu em equívoco, de sorte a 
expressar, ao menos no campo textual, a figura do adquirente 
responsável, sem um alienante obrigado após o decurso do prazo 
de um ano; ela se refere à noção de responsabilidade, quando, na 
verdade, queria se reportar à ideia de débito, e vice-versa.182 

No caso de responsabilização pelas dívidas de natureza cível, é necessário 

debater acerca dos elementos do estabelecimento, já mencionados em tópico 

anterior. Ressaltamos que o estabelecimento é composto por bens móveis e 

imóveis, corpóreos e incorpóreos, de titularidade ou não do empresário, mas 

organizado por este para servir ao desenvolvimento de sua atividade 

econômica.183 

Por outro lado, o aviamento é decorrente da perspectiva ou expectativa de 

lucros futuros, com fundamento nos bens organizados que integram o 

estabelecimento. É, portanto, uma qualidade ou atributo seu, e não seu 

componente.184 

Seria possível entender que as obrigações contraídas pelo empresário 

integrariam o estabelecimento comercial, tal como se baseia o artigo 2.560 do 

Código Civil italiano185, que determina que o adquirente do estabelecimento 

(azienda) responde pelas obrigações do alienante, desde que devidamente 

registradas nos livros comerciais obrigatórios. Nesse entendimento, tal linha 

poderia ser interpretada também em relação ao que dispõe o artigo 1.146 do CC.  

No entanto, relevante doutrina discorda dessa transmissão de 

responsabilidades, visto que o estabelecimento é complexo de bens, e não 

                                              
182 FÉRES, Marcelo Andrade. Estabelecimento Empresarial – Trespasse e Efeitos 

Obrigacionais. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 124. 
183 BARRETO FILHO, Oscar. Teoria do Estabelecimento Comercial – Fundo de Comércio ou 

Fazenda Mercantil. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1988, p. 132. 
184 BARRETO FILHO, Oscar. Teoria do Estabelecimento Comercial – Fundo de Comércio ou 

Fazenda Mercantil. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1988, p. 155. 
185 Art. 2560. Debiti relativi all'azienda ceduta. L'alienante non è liberato dai debiti, inerenti 

all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno 
consentito. Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche 
l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori. 
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patrimônio autônomo, deixando de compreender passivos da sociedade 

empresária.186 

Assim, conforme já exposto em tópico acima, o estabelecimento não pode 

ser confundido com patrimônio, o qual representa integração econômica de 

relações tanto ativas quanto passivas, fazendo com que esta diferenciação retire 

as dívidas da relação do patrimônio.187 

Muitas das vezes, o patrimônio é empregado de forma imprópria como 

apenas “complexo de bens”, o que levaria a se assemelhar com uma 

universalidade de bens, como patrimônio familiar ou do falido, etc. Esse emprego 

do patrimônio, todavia, aproxima-se e se confunde com estabelecimento, por este 

ser uma universalidade de fato.188 

Assim, ao que nos parece, como já supradito, os débitos não integram o 

estabelecimento na sistemática técnico-jurídica, já que o estabelecimento é uma 

universalidade de fato. Esse é o sentido que, consoante já exposto, defende 

Oscar Barreto Filho, para quem: “Como universalidade de fato, o estabelecimento, 

em princípio, somente compreende elementos do ativo do seu titular, e o 

adquirente não está obrigado às dívidas do seu antecessor.”189 

Leandro Vilarinho Borges estabelece que as disposições do Código Civil 

sobre a responsabilidade pelos débitos não inseriram as dívidas no elemento do 

estabelecimento, porém, criou-se por disposição legal um atributo de eficácia à 

ocorrência do trespasse.190 

A norma brasileira houve por restringir a responsabilização quanto aos 

débitos devidamente contabilizados. Tal regramento tem por objetivo 

salvaguardar o adquirente de boa-fé, que realizou o negócio baseando-se na 

informação fornecida pelo trespassário – até porque, se o adquirente não detém 
                                              
186 BORBA, José Edwaldo Tavares. Direito Societário. 8. ed. São Paulo: Renovar, 2003, p. 46. E 

também: BARRETO FILHO, Oscar. Teoria do Estabelecimento Comercial – Fundo de 
Comércio ou Fazenda Mercantil. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1988, p.155. 

187 “Os débitos não são bens pertencentes ao empresário, mas agravam ao seu patrimônio, que 
por eles responde. É claro, portanto, que os débitos do comerciante, embora decorrentes de 
manutenção da azienda, nela não se integram.” (REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito 
Comercial. v. 1, 17. ed. São Paulo: Saraiva, 1986, p. 216.) 

188 VALVERDE, Trajano de Miranda. Comentários à Lei de Falências. 4. ed. v. I. Rio de Janeiro: 
Forense, 1999, p. 70. 

189 BARRETO FILHO, Oscar. Teoria do Estabelecimento Comercial – Fundo de Comércio ou 
Fazenda Mercantil. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1988, p. 222 e 232. 

190 BORGES, Leandro Vilarinho Borges. Alienação de Unidades Produtivas Isoladas em 
Processos de Recuperação Judicial: Delimitação do Conceito, Efeitos e Modalidades. 
Dissertação (Mestrado em Direito), Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2014, p. 57. 



66 
 
conhecimento de determinada dívida não devidamente escriturada, não deveria 

responder por ela.191 

Tal entendimento não contempla disposição contratual em contrário com a 

finalidade de se regular o limite ou total exclusão da responsabilidade do 

adquirente, pressupondo-se no ordenamento jurídico brasileiro a ausência de 

boa-fé do alienante na falta de escrituração de obrigações nos livros 

comerciais.192 

Como também já mencionado previamente, na hipótese de sucessão no que 

concerne à responsabilização pelos débitos do alienante, o prazo de dita 

responsabilização do alienante é de 1 (um) ano, em que permanece responsável 

de forma solidária, desde a publicação do ato, em relação aos créditos vencidos 

e, dos créditos vincendos, a partir da data do vencimento.193  

Nesse sentido, é aumentada a proteção dos credores do alienante, como 

indicado acima, já que tanto o alienante quanto o adquirente ficam conjuntamente 

responsáveis. Contudo, após o prazo indicado, somente o adquirente continua 

responsável pelas dívidas escrituradas, caso em que, se o adquirente tiver menor 

patrimônio, os credores poderiam ficar menos protegidos.194 

De acordo com o panorama legal estabelecido pelas normas que regem o 

trespasse do estabelecimento no CC, por este negócio jurídico a sucessão não se 

dá a título universal, pois como assevera Marcelo Andrade Féres: 

o trespassário não assume todos os contratos do trespassante, 
mas somente aqueles exploracionais e impessoais; não assume 
todas as dívidas, porém apenas as regularmente contabilizadas; 
não assume todos os créditos, mas só aqueles referentes ao 
negócio. [...] Assim, o adquirente do estabelecimento sucede ao 

                                              
191 FÉRES, Marcelo Andrade. Estabelecimento Empresarial – Trespasse e Efeitos 

Obrigacionais. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 116-117. 
192 FÉRES, Marcelo Andrade. Estabelecimento Empresarial – Trespasse e Efeitos 

Obrigacionais. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 118. No mesmo sentido: DE LUCCA, Newton; 
DOMINGUES, Alessandra de Azevedo. Análise crítica da evolução do instituto do 
estabelecimento comercial. In: FINKELSTEIN, Maria Eugenia Reis; PROENÇA, José Marcelo 
Martins. (Coord.). Direito Societário. Tipos Societários. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 57. 

193 DE LUCCA, Newton; DOMINGUES, Alessandra de Azevedo. Análise crítica da evolução do 
instituto do estabelecimento comercial. In: FINKELSTEIN, Maria Eugenia Reis; PROENÇA, 
José Marcelo Martins. (Coord.). Direito Societário. Tipos Societários. São Paulo: Saraiva, 
2009, p. 57. 

194 FÉRES, Marcelo Andrade. Estabelecimento Empresarial – Trespasse e Efeitos 
Obrigacionais. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 111-114. 
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alienante naquilo que a lei determina, ou, quando mais amplo, 
naquilo estipulado pelo contrato de trespasse.195 

A transferência dos contratos com o trespasse do estabelecimento e a 

assunção de dívidas pelo adquirente, bem como a cessão de créditos são efeitos 

da preocupação com a preservação da atividade econômica e com a proteção de 

credores da organização. Diante disso, recapitulando a origem da sucessão de 

passivos para o trespasse, a sua aplicação é guiada por política legislativa: 

credores não são destituídos da garantia sobre o estabelecimento, pois recebem 

reforço de responsabilidade sobre o adquirente; e o adquirente assume 

responsabilidade apenas por dívidas contabilizadas, pelas quais poderá calcular o 

risco do negócio sem impacto de surpresa referente a novos débitos.196 

4.2.2. Direito do Trabalho 

No Direito do Trabalho, a sucessão foi estabelecida para ultrapassar a 

tradição romana de negativa de transmissão de débitos, visto que venceu a 

necessidade de observação dos direitos sociais sobre o dogma da relatividade 

dos contratos.197-198 

Em realidade, passou-se a compreender os serviços como elemento 

primordial do desenvolvimento da empresa, com o que se alterou o padrão 

relativo ao trespasse do estabelecimento.199 

                                              
195 FÉRES, Marcelo Andrade. Estabelecimento Empresarial – Trespasse e Efeitos 

Obrigacionais. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 169. 
196 BECUE, Sabrina Maria Fadel. A Alienação de Estabelecimento, como meio de recuperação 

judicial, e a inexistência de sucessão empresarial do adquirente (art. 60, LRF). 2014. 181 f. 
Dissertação (Mestrado em Direito) -  Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2014, p. 48-50. 

197 MORAES FILHO, Evaristo de. Sucessão nas Obrigações e a Teoria da Empresa. v. 1. Rio 
de Janeiro: Forense, 1960, p. 203. 

198 De acordo com Cláudia Al-Alam Elias Fernandes, a sucessão no campo do Direito do Trabalho 
é antiga, tendo sido positivada no Brasil já com a Lei nº 62/1935 e estabelecida na Constituição 
Federal de 1937. Além disso, a sucessão trabalhista também é inspirada por referência 
histórica do artigo 18 da Carta del Lavoro italiana, como demonstra a mesma autora. (O 
Crédito Trabalhista e os Limites que o Direito do Trabalho impõe ao Plano de 
Recuperação Judicial. 159 f. 2011. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito 
da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011, p. 109).  

199 “A tendência do direito moderno faz-se no sentido de incorporar o contrato de trabalho ao 
organismo da empresa, na sua manifestação mais duradoura que é o estabelecimento. Deve-
se esta transformação de ponto de vista ao direito do trabalho, já que o direito comercial do 
século XIX, muito preocupado com o lado patrimonial do estabelecimento, demorava-se mais 
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Assim, no Brasil, estabelece-se a sucessão no Direito do Trabalho por meio 

dos artigos 10200 e 448201 da CLT, em que se consagra a intangibilidade objetiva 

dos contratos de trabalho e a despersonalização da figura do empregador. Vale 

dizer, o serviço prestado pelo empregado é personalíssimo e vinculado à 

atividade econômica desenvolvida e não ao titular da empresa.202  

O contrato de trespasse não poderá ser utilizado como fundamento para 

impedir tal sucessão de passivos, sendo que referido contrato é de proveito das 

partes quanto à transferência do estabelecimento, porém, não tem o condão de 

operar quaisquer efeitos quanto ao empregado.203 

Com isso, protege-se o empregado, que é o polo mais vulnerável da relação 

de emprego. Contudo, além disso, os resultados da atividade econômica são 

frutos da prestação dos serviços pelo empregado, inclusive pelos contratos de 

trabalho encerrados. Nesse sentido, o sucessor é responsável pelas dívidas 

trabalhistas, ainda que relativas a contratos já findos antes da alteração na 

estrutura jurídica da empresa, tal como disposto em texto legal. Do texto, 

depreende-se, pois, que o trabalhador tem direito a reivindicar o pagamento de 

seus direitos do alienante do estabelecimento comercial e também do 

adquirente.204 

Os pressupostos normativos estabelecidos nos textos dos dispositivos legais 

têm o condão de se permitir abranger novos fatos do mercado contemporâneo205, 

de forma a salvaguardar os direitos dos empregados pela manutenção de seus 

                                                                                                                                         
na sua composição material, ou mesmo imaterial, mas sempre como coisa. Talvez em nenhum 
escrito daquela centúria poderemos encontrar os serviços expressamente colocados como 
elemento essencial da organização comercial ou industrial.” (MORAES FILHO, Evaristo de. 
Sucessão nas Obrigações e a Teoria da Empresa. v. 2. Rio de Janeiro: Forense, 1960, p. 
203-204). 

200 Art. 10. Qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos 
por seus empregados. 

201 Art. 448. A mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará os 
contratos de trabalho dos respectivos empregados. 

202 DELGADO, Maurício Godinho. Sucessão Trabalhista: A Renovação Interpretativa da Velha Lei 
Em Vista de Fatos Novos. Revista do Tribunal Regional do Trabalho 3ª Região, Belo 
Horizonte, v. 29, n. 59, p. 85-98, jan./jun. 1999, p. 86. 

203 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. Direito da Empresa, v. I. 15. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2011, p. 136. 

204 GOMES, Orlando; GOTTSCHALK, Elson. Curso do Direito do Trabalho. 12. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 1991, p. 315. 

205 DELGADO, Maurício Godinho. Sucessão Trabalhista: A Renovação Interpretativa da Velha Lei 
Em Vista de Fatos Novos. Revista do Tribunal Regional do Trabalho 3ª Região, Belo 
Horizonte, v. 29, n. 59, p. 85-98, jan./jun. 1999, p. 86 e 88.  
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termos contratuais preexistentes ou legais diante da alteração fática ou jurídica da 

execução da atividade econômica.206 

Apesar de o legislador não ter tomado precauções técnicas referente à 

empresa e ao estabelecimento, a sucessão trabalhista nada mais analisa do que 

a transmissão da organização direcionada para a atividade econômica207-208, 

independentemente do título de sua cessão. Essa é a compreensão de Estevão 

Mallet: 

não importa, para a configuração da sucessão, o título pelo qual 
se dá a transferência da empresa. Tanto pode decorrer de 
negócio jurídico oneroso (compra e venda de ações, aquisição de 
ativos, etc.) ou gratuito (doação de cotas sociais, p. ex.), como, 
ainda, a sucessão mortis causa do titular do negócio. Significativo 
é que a transferência da atividade se dê sem prejuízo da 
continuidade das operações, mantido o empreendimento.209 

Assim, já se admite a responsabilidade do sucessor e do adquirente pelos 

créditos do Direito do Trabalho com o fim de se preservar os interesses dos 

empregados210, sendo que o entendimento de que empregador alienante era 

                                              
206 BELMONTE, Alexandre Agra. A responsabilidade da empresa por sucessão e suas exceções. 

In: Suplemento Trabalhista. São Paulo: Ltr, n. 111/08, ano 44, 2008, p. 549. 
207 BELMONTE, Alexandre Agra. A responsabilidade da empresa por sucessão e suas exceções. 

In: Suplemento Trabalhista. São Paulo: Ltr, n. 111/08, ano 44, 2008, p. 548. 
208 A transferência de ativo empresarial relevante é suficiente na jurisprudência trabalhista para 

acarretar a sucessão: “AQUISIÇÃO DE CARTEIRA DE CLIENTES. SUCESSÃO. A estrutura 
estanque do estabelecimento comercial como a loja física, com empregados certos e processos 
de produção localizados não é mais comum a todas as relações de emprego. Uma sociedade 
que evolui dos padrões industriais de trabalho para o padrão de empresa prestadora de 
serviços tende a atribuir especial valor ao patrimônio imaterial da corporação. É o caso dos 
autos. Ao adquirir a carteira de cliente da sucedida, a reclamada alienou a essência da 
empresa. Afetou sensivelmente os contratos de trabalho estabelecidos, de forma a separar a 
parte lucrativa da empresa de seu setor deficitário. É, pois, nos termos dos artigos 10 e 448 da 
CLT, caso de Sucessão Trabalhista.” (Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 2ª Região, 
Recurso Ordinário (RO) 0003181-26.2011.5.02.0007, Relator Francisco Ferreira Jorge Neto, j. 
02.05.2013). “O fato é que a parte mais valiosa do fundo do comércio da sucedida – a marca, in 
casu – passou para a agravante, o que caracteriza – insista-se – plenamente a sucessão de 
empregadores, importando na responsabilidade direta e total do sucessor pelos créditos dos 
trabalhadores, nos termos dos artigos 10 e 448 da Consolidação das Leis do Trabalho, que 
protegem os direitos derivados do contrato de trabalho do empregado contra qualquer alteração 
na estrutura jurídica ou propriedade da empresa.” (TRT 2ª Região, Apelação 00353300-
20.1997.5.02.0261, Relatora Beatriz de Lima Pereira, j. 27.11.2012);  

209 MALLET, Estevão. Responsabilidade Trabalhista perante a Empresa Sucessora. Revista de 
Direito do Trabalho, São Paulo, v. 31, n. 119, p. 329-346, 2005, p. 333. 

210 “Sucessão trabalhista. Empregador sucedido. OJ n. 225, I, C. TST. Responsabilidade 
reconhecida. O empregador sucedido não está livre das obrigações decorrentes do contrato de 
trabalho, conforme o entendimento consagrado pela Orientação Jurisprudencial n. 225, I, SDI, 
1, C. TST. É natural que assim seja, posto que o Direito do Trabalho é dirigido pelo princípio 
protetivo, que vela pela permanente garantia dos créditos do trabalhador, mantendo-o sempre 
distante das alterações contratuais que possam prejudicá-lo.” (TRT 2ª Região, RO 
20130000274, Relator Paulo Sérgio Jakutis, p. 08.03.2013) 
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liberado da obrigação e o sucessor responderia sozinho por estes créditos está 

sendo revista211, apesar de não haver unanimidade.212 

Em legislações de outros países latino-americanos também é encontrada a 

sucessão trabalhista, como por exemplo, na Argentina (Ley 20.744/76), Colômbia 

(Código Sustantivo del Trabajo) e Uruguai (Ley 12.590/58 e Ley 10.570/44), assim 

como na Europa – Alemanha (Código Civil), Espanha (Real Decreto Legislativo de 

24.03.1995), Itália (Codice Civile Italiano) e Portugal (Código de Trabalho) –, 

sendo que, por força da Diretiva 2001/23/CE da União Europeia, os direitos dos 

empregados não devem ser prejudicados pelo trespasse de estabelecimentos ou 

transferência de empresas, ou de suas partes. 

4.2.3. Direito Tributário 

A norma relativa à sucessão de passivos no Direito Tributário está 

estabelecida no artigo 133 da CTN.213 Tal dispositivo é mais abrangente do que 

aquele constante do artigo 1.146 do CC, já que a escrituração das dívidas não é 

pressuposta para a responsabilização dos débitos. 

Assim, o adquirente de estabelecimento comercial fica responsabilizado 

pelos débitos tributários do devedor alienante, que são devidos até a data de 

aquisição do referido estabelecimento. Isso porque, de acordo com Eduardo 

Domingos Bottallo, tal norma “estabelece como regra geral a solidariedade 

tributária com o alienante, do adquirente de fundo de comércio ou 

estabelecimento comercial, industrial ou profissional”.214 

                                              
211 MORAES FILHO, Evaristo de. Sucessão nas Obrigações e a Teoria da Empresa. v. 1. Rio 

de Janeiro: Forense, 1960, p. 249. 
212 MALLET, Estevão. Responsabilidade Trabalhista perante a Empresa Sucessora. Revista de 

Direito do Trabalho, São Paulo, v. 31, n. 119, p. 329-346, 2005, p. 341. 
213 Art. 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer 

título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar a 
respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual, 
responde pelos tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até à data do 
ato: 
I - integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade; 
II - subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou iniciar dentro de seis 
meses a contar da data da alienação, nova atividade no mesmo ou em outro ramo de comércio, 
indústria ou profissão. [...]. 

214 BOTTALLO, Eduardo Domingos. Reflexos Tributários da Nova Lei de Falências. Revista do 
Advogado, São Paulo, v. 25, n. 83, p. 30-34, 2005, p. 30 (grifo do autor). 
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Para o CTN, nos termos do artigo 121215, está obrigado ao pagamento de 

tributo ou da penalidade pecuniária o sujeito passivo da relação tributária, seja por 

imposição legal – ao responsável – ou por vinculação direta com fato gerador – ao 

contribuinte. A imputação legal de adimplir crédito tributário encontra fundamento 

em política legislativa para arrecadação do Estado com fim de se atender ao 

interesse público. É como se expressa Aliomar Baleeiro: 

Pela natureza dos serviços públicos, que se entendem regulares, 
contínuos, insuscetíveis de cessação ou interrupção, os tributos 
destinados a mantê-los devem ser arrecadados por meios 
expeditos, simples e econômicos. A comodidade administrativa 
levou o Direito fiscal a socorrer-se de vários expedientes para 
esse fim, e, dentre eles, a transferência da responsabilidade pela 
dívida tributária do contribuinte para os ombros de terceiro.216 

Para se realizar a finalidade a que se dispõe, a norma legal tributária 

estabelece a responsabilidade em subespécies, relativas à substituição tributária, 

sucessão e solidariedade tributária, e responsabilização em sentido estrito. 

O substituto tributário é responsável por imputação legal e não por realizar o 

ato do fato gerador, sendo que o ordenamento (artigo 128 do CTN217) atribui o 

cumprimento da obrigação ao responsável, ao invés do contribuinte.218 

Assim, o substituto cumpre a obrigação tributária que é propriamente sua, 

porém, sem poder se utilizar da sub-rogação estabelecida pelo artigo 346 do 

CC.219-220 

                                              
215 Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo 

ou penalidade pecuniária. 
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se: 
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o 
respectivo fato gerador; 
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de 
disposição expressa de lei. 

216 BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário Brasileiro. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1983, p. 
479. 

217 Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a 
responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da 
respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em 
caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação. 

218 MATTOS, Eloá Alves Ferreira de; MATTOS, Fernando César Baptista de. Os sujeitos da 
obrigação tributária. In: GOMES, Marcus Lívio; ANTONELLI, Leonardo Pietro (Coord.). Curso 
de Direito Tributário Brasileiro. v. 1. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 380. 

219 Art. 346. A sub-rogação opera-se, de pleno direito, em favor: 
I - do credor que paga a dívida do devedor comum; 
II - do adquirente do imóvel hipotecado, que paga a credor hipotecário, bem como do terceiro 
que efetiva o pagamento para não ser privado de direito sobre imóvel; 
III - do terceiro interessado, que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado, no todo ou 
em parte. 
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No caso da responsabilidade em sentido estrito, regida pelos artigos 134 e 

135 do CTN221, o ato de terceiro acaba por onerar o sujeito passivo nas hipóteses 

de culpa in vigilando ou infração por excessos de poderes ou infração à lei. 

Por fim, a sucessão tributária é estabelecida pelos artigos 129 a 133 do 

CTN222, existindo vínculo jurídico entre o sucessor e o sucedido, com capacidade 

                                                                                                                                         
220 No entanto, o substituto não deverá arcar com o ônus financeiro, podendo requerer regresso 

econômico. (COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário Brasileiro. 11. 
ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 610). 

221 Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal 
pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas 
omissões de que forem responsáveis: 
I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores; 
II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou curatelados; 
III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes; 
IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio; 
V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo concordatário; 
VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos sobre os 
atos praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu ofício; 

 VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas. 
Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de penalidades, às de caráter 
moratório. 
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações 
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato 
social ou estatutos: 
I - as pessoas referidas no artigo anterior; 
II - os mandatários, prepostos e empregados; 
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. 

222 Art. 129. O disposto nesta Seção aplica-se por igual aos créditos tributários definitivamente 
constituídos ou em curso de constituição à data dos atos nela referidos, e aos constituídos 
posteriormente aos mesmos atos, desde que relativos a obrigações tributárias surgidas até a 
referida data. 
Art. 130. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o 
domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de 
serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, subrogam-se na pessoa dos 
respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação. 
Parágrafo único. No caso de arrematação em hasta pública, a sub-rogação ocorre sobre o 
respectivo preço. 
Art. 131. São pessoalmente responsáveis: 
I - o adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos; 
II - o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo de cujus até a 
data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do quinhão do 
legado ou da meação; 
III - o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão. 
Art. 132. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou 
incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até à data do ato pelas 
pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas. 
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos casos de extinção de pessoas jurídicas 
de direito privado, quando a exploração da respectiva atividade seja continuada por qualquer 
sócio remanescente, ou seu espólio, sob a mesma ou outra razão social, ou sob firma 
individual. 
Art. 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer 
título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar a 
respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual, 
responde pelos tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até à data do 
ato: 
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de se transmitir a obrigação tributária entre os agentes passivos. A intenção do 

legislador ao imputar a mudança do sujeito passivo a cumprir a obrigação 

tributária é a de responsabilizar o agente em posse ou propriedade dos bens que 

servem de garantia pelo adimplemento.223 

A responsabilização tributária é integral na hipótese de cessação do 

exercício da atividade comercial, de continuação da exploração econômica ou 

iniciação de nova atividade empresarial dentro do prazo de seis meses.224 

Independentemente da regularização formal, essa responsabilidade via 

sucessão tributária é imposta a qualquer título, desde que referente à aquisição e 

efetiva transferência do estabelecimento.225 A mera posse e usufruto não tem o 

condão de caracterizar a sucessão tributária.226 

                                                                                                                                         
I - integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade; 
II - subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou iniciar dentro de seis 
meses a contar da data da alienação, nova atividade no mesmo ou em outro ramo de comércio, 
indústria ou profissão. 
§ 1o O disposto no caput deste artigo não se aplica na hipótese de alienação judicial: 
I – em processo de falência;  
II – de filial ou unidade produtiva isolada, em processo de recuperação judicial.  
§ 2o Não se aplica o disposto no § 1o deste artigo quando o adquirente for: 
I – sócio da sociedade falida ou em recuperação judicial, ou sociedade controlada pelo devedor 
falido ou em recuperação judicial; 
II – parente, em linha reta ou colateral até o 4o (quarto) grau, consangüíneo ou afim, do devedor 
falido ou em recuperação judicial ou de qualquer de seus sócios; ou 
III – identificado como agente do falido ou do devedor em recuperação judicial com o objetivo 
de fraudar a sucessão tributária.  
§ 3o Em processo da falência, o produto da alienação judicial de empresa, filial ou unidade 
produtiva isolada permanecerá em conta de depósito à disposição do juízo de falência pelo 
prazo de 1 (um) ano, contado da data de alienação, somente podendo ser utilizado para o 
pagamento de créditos extraconcursais ou de créditos que preferem ao tributário. 

223 BECUE, Sabrina Maria Fadel. A Alienação de Estabelecimento, como meio de 
Recuperação Judicial, e a Inexistência de Sucessão Empresarial do Adquirente (art. 60, 
LRF). 2014. 181 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito da Universidade 
de São Paulo, São Paulo, 2014, p. 64. 

224 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 27. ed. São Paulo: Malheiros, 2006, 
p. 174-175. 

225 MATTOS, Eloá Alves Ferreira de; MATTOS, Fernando César Baptista de. Os sujeitos da 
obrigação tributária. In: GOMES, Marcus Lívio; ANTONELLI, Leonardo Pietro (Coord.). Curso 
de Direito Tributário Brasileiro. v. 1. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 401. 

226 “TRIBUTÁRIO – RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA – SUCESSÃO POR AQUISIÇÃO DE 
ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL OU FUNDO DE COMÉRCIO – ART. 109 DO CTN – 
LOCAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE. 1. A responsabilidade do art. 133 do CTN ocorre pela 
aquisição de fundo de comércio ou estabelecimento, ou seja, pressupõe a aquisição da 
propriedade com todos os poderes inerentes ao domínio, o que não se caracteriza pela 
celebração de contrato de locação, ainda que mantida a mesma atividade exercida pelo 
locador. Precedente: REsp 108.873/SP, Relator Ministro Ari Pargendler, Segunda Turma, j. 
04.03.1999, DJ 12.04.1999 p. 111. 2. O Direito tributário utiliza-se dos institutos, conceitos e 
formas do direito privado tal qual utilizados nos ramos jurídicos específicos, sendo-lhe vedado 
modificar-lhes o conteúdo, sentido e alcance. 3. Recurso especial não provido.” (STJ, Segunda 
Turma, REsp 1140655/PR, Relatora Ministra Eliana Calmon, j. 17.12.2009, DJ 19.02.2010) 
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Para efeitos da norma tributária, qualquer tratativa entre o empresário e o 

Fisco para alterar a imposição de sucessão de passivos não é oponível à 

Fazenda Pública, consoante disposições do artigo 123 do CTN.227 

Por fim, ressaltamos que a responsabilidade ora discutida é relativa ao 

débito fiscal, ou seja, não se inclui as multas e acessórios da dívida tributária, que 

permanecem devidos pelo alienante.228  

4.3. Desoneração de sucessão por hasta pública 

Até tempos recentes, a hasta pública era, no âmbito do sistema judicial, o 

meio principal de excussão do patrimônio do devedor para se satisfazer o 

pagamento dos credores. Como veremos adiante, com as alterações do Código 

de Processo Civil de 1973 (CPC/1973) na reforma de 2006, pela Lei nº 

11.382/2006, a hasta pública deixou de ser a escolha preferida pela execução, 

passando-se a se eleger, prioritariamente, a adjudicação e a venda privada dos 

bens do executado, situação esta que foi mantida com o advento do Código de 

Processo Civil de 2015 (CPC/2015). 

Na hasta pública ocorre a arrematação forçada, por meio de lances de 

terceiros interessados, do bem previamente penhorado do patrimônio do devedor, 

que é alienado judicialmente ao vencedor da concorrência, liquidando-se aquele 

ativo em pecúnia, que, enfim, é entregue ao credor para sua satisfação. 

Caracteriza-se a arrematação pela intervenção do Estado-Juiz na esfera civil do 

devedor e pela realização de ato de transferência de propriedade, desafiando, 

portanto, a determinação de sua natureza jurídica229. 

                                              
227 Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à 

responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para 
modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. 

228 No entanto, Nelson Monteiro Neto aponta que a questão sobre a limitação de responsabilidade 
de passivos na área tributária não é pacífica, havendo decisão do STJ estendendo a 
responsabilidade para as multas e acessórios no caso do REsp n. 654.233, relator Ministro 
Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, j. 19.09.2006, DJ 28.09.2006 (Cf. Fundo de comércio ou 
estabelecimento comercial: o adquirente isoladamente responde pelos tributos, não pelas 
multas. Revista Dialética de Direito Tributário, Rio de Janeiro, v. 138, p. 90-95, 2007). 

229 ASSIS, Araken. Manual da Execução. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 698 
e 702. 



75 
 

Independe da vontade do credor a arrematação em hasta pública e a 

transferência de propriedade do executado e inexiste ao credor o poder de 

disposição do bem. Por conta disso, a venda em hasta pública (venda judicial) 

não é essencialmente uma compra e venda, apesar das equivocadas menções do 

artigo 32 da Lei de Locação230 e do artigo 1.481, §1º, do CC231. 

Há consumação da função jurisdicional no ato processual definido como 

arrematação, constituindo-se a jurisdicionalidade do ato executivo.232 Para 

Liebman, existem dois atos de vontade na arrematação, sendo o primeiro, a 

transferência do Estado, e o outro, a aceitação do terceiro que adquire o bem. 

Ato unilateral do órgão judicial que, no exercício de sua função, 
transfere a título oneroso o direito do executado para outrem (ato 
de transferência coativa); é tipicamente ato processual, ato 
executório. Sua eficácia, porém, é condicionada ao ato também 
unilateral de um particular, que representa a aceitação da 
transferência por parte do adquirente: é o lanço do licitante, ou o 
pedido de adjudicação do exequente. Os dois atos são 
heterogêneos e distintos e não se fundem para dar lugar a único 
ato bilateral, apenas um condiciona o outro e os efeitos são 
produzidos unicamente pelo ato do órgão judicial. A aceitação do 
adquirente, embora anterior, tem função subordinada: não é causa 
eficiente da transferência, mas quando muito, pressuposto para 
aquisição em favor de determinada pessoa.233 

Não obstante isso, já se tem aceitado a força das tratativas de negociação 

na arrematação.234 O efeito mais relevante da arrematação é a transmissão da 

propriedade do executado ao interessado que efetuou o lance vencedor em leilão. 

Há grande discussão, no entanto, acerca do caráter originário ou derivado 

da aquisição de propriedade que se realiza com a arrematação em hasta pública. 
                                              
230 Art. 32. O direito de preferência não alcança os casos de perda da propriedade ou venda por 

decisão judicial, permuta, doação, integralização de capital, cisão, fusão e incorporação. 
Parágrafo único. Nos contratos firmados a partir de 1º de outubro de 2001, o direito de 
preferência de que trata este artigo não alcançará também os casos de constituição da 
propriedade fiduciária e de perda da propriedade ou venda por quaisquer formas de realização 
de garantia, inclusive mediante leilão extrajudicial, devendo essa condição constar 
expressamente em cláusula contratual específica, destacando-se das demais por sua 
apresentação gráfica. 

231 Art. 1.481. Dentro em trinta dias, contados do registro do título aquisitivo, tem o adquirente do 
imóvel hipotecado o direito de remi-lo, citando os credores hipotecários e propondo importância 
não inferior ao preço por que o adquiriu. 
§ 1º Se o credor impugnar o preço da aquisição ou a importância oferecida, realizar-se-á 
licitação, efetuando-se a venda judicial a quem oferecer maior preço, assegurada preferência 
ao adquirente do imóvel. [...]. 

232 ASSIS, Araken. Manual da Execução. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 700. 
233 LIEBMAN, Enrico Tullio. Processo de Execução. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1980, p. 150. 
234 TALAMINI, Eduardo. Alienação por iniciativa particular como meio expropriatório. In: BUENO, 

Cassio Scarpinella; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coord.). Aspectos polêmicos da nova 
execução. v. 4. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 153. 
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Os precedentes judiciais indicam que os magistrados tendem a aceitar a tese da 

aquisição originária da propriedade, como forma de se fundamentar o 

afastamento da sucessão do adquirente da dívida tributária que recai sobre o 

ativo: 

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE IMISSÃO NA 
POSSE. IMÓVEL HAVIDO DE HASTA PÚBLICA. FORMA 
ORIGINÁRIA DE AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE. 
PENDÊNCIAS RELATIVAS A NEGÓCIO ANTERIOR QUE 
FIGURAM COMO RES INTER ALIOS ACTA. INOPONIBILIDADE. 
DESPROVIMENTO. 1. Recurso contra sentença em ação de 
imissão na posse de imóvel havido de hasta pública, a qual se 
cumula pedido de pagamento da taxa de ocupação, narrando os 
autores terem-no adquirido conforme escritura pública de compra 
e venda que adunaram, sendo que a ré, antiga proprietária, segue 
na posse do imóvel, mesmo depois de transcorrido o prazo 
oferecido para desocupação voluntária. 2. Escritura de compra e 
venda por instrumento público, devidamente registrada no 
Registro Imobiliário, a atestar o domínio dos autores sobre o 
imóvel objeto da lide. 3. Imóvel arrematado em hasta pública pela 
sociedade que figura como alienante na escrituram e sendo esta 
forma originária de aquisição da propriedade quaisquer 
pendências relativas ao negócio anterior configuram res inter allias 
acta, sendo inoponíveis ao comprador. 4. Apelo improvido.235 

No mesmo fundamento, ter-se-ia a liberação dos ônus dos direitos reais de 

garantia, conforme os termos do artigo 1.499, inciso VI, do CC236. Ocorre que a 

tese de exclusão da sucessão e liberação do ônus sobre o bem não é defendida 

por parte da doutrina especializada: “transfere a alienação forçada a coisa com 

todos ônus que a oneravam, tirante os direitos reais de garantia, porquanto se 

trata de aquisição derivativa”.237 

Ainda, é também a aquisição originária antagônica com o ordenamento 

jurídico brasileiro. A ausência de sucessão de passivos tributários que vinculam o 

imóvel é baseada por política legislativa. Isso porque o CTN, em seu parágrafo 

único do artigo 130, determinou expressamente a não sucessão do adquirente 

pela aquisição em hasta pública.238  

                                              
235 Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), 11ª Câmara Cível, Apelação nº 

0024708-21.2010.8.19.0209, relator Adolpho Andrade Mello, j. 25/07/2012. No mesmo sentido: 
TJSP, 14ª Câmara de Direito Público, Recurso de reexame nº 0001228-65.2011.8.26.0053, 
relator Jarbas Gomes, j. 01/12/2011. 

236 Art. 1.499. A hipoteca extingue-se: [...] VI - pela arrematação ou adjudicação. [...]. 
237 ASSIS, Araken. Manual da Execução. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 714. 
238 Art. 130. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o 

domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de 
serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, subrogam-se na pessoa dos 
respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação. 



77 
 

Seria a aquisição originária caso se estabelecesse a constituição de um 

direito, de modo que não haveria acompanhamento de quaisquer ônus ao bem e 

inexistiria qualquer ressalva legal. Mas, há na hipótese, ao que percebemos, 

transferência de relação jurídica. 

Mesmo no CPC/2015, é indispensável ao leilão a publicação de edital, 

contendo a menção dos ônus, recursos e processos que recaem sobre o bem 

objeto de hasta pública, conforme o artigo 886, inciso VI.239 

Há, também, outras situações de ônus de vinculam o bem, tais como 

gravames e obrigações ainda pendentes, dentro de determinadas formalidades, 

como, por exemplo, a possibilidade de se manter a relação locatícia, se o contrato 

for registrado.240  

Aliás, são casos mais relevantes ainda a responsabilização do adquirente 

das dívidas de condomínio e da evicção. As taxas condominiais são obrigações 

propter rem e vinculam a coisa, tal como disposto no artigo 1.345 do CC.241 

Assume a responsabilidade pela evicção, até no caso de hasta pública, no sentido 

do artigo 447 do CC.242 

Como é possível inferir dos casos supramencionados sobre sucessão 

tributária e extinção da hipoteca, além de toda a carga de ônus que subsiste à 

hasta pública, a política legislativa é quem impede a sucessão de passivos. 

Ainda, pelo §2º do artigo 901 do CPC/2015243, o adquirente deve recolher 

tributos incidentes na venda do bem e sua transferência pelo leilão, o que 

fortalece a posição sobre a aquisição derivada. E, para espancar qualquer 

divergência, a carta de arrematação é instrumento insuficiente para se 

                                                                                                                                         
Parágrafo único. No caso de arrematação em hasta pública, a sub-rogação ocorre sobre o 
respectivo preço. 

239 Art. 886.  O leilão será precedido de publicação de edital, que conterá: [...] VI - menção da 
existência de ônus, recurso ou processo pendente sobre os bens a serem leiloados. [...]. 

240 Art. 576. Se a coisa for alienada durante a locação, o adquirente não ficará obrigado a respeitar 
o contrato, se nele não for consignada a cláusula da sua vigência no caso de alienação, e não 
constar de registro. 

241 Art. 1.345. O adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante, em relação ao 
condomínio, inclusive multas e juros moratórios. 

242 Art. 447. Nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção. Subsiste esta garantia 
ainda que a aquisição se tenha realizado em hasta pública. 

243 Art. 901.  A arrematação constará de auto que será lavrado de imediato e poderá abranger 
bens penhorados em mais de uma execução, nele mencionadas as condições nas quais foi 
alienado o bem. [...].  
§ 2º A carta de arrematação conterá a descrição do imóvel, com remissão à sua matrícula ou 
individuação e aos seus registros, a cópia do auto de arrematação e a prova de pagamento do 
imposto de transmissão, além da indicação da existência de eventual ônus real ou gravame. 
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estabelecer a transmissão da propriedade, já que a transferência em si somente 

decorre do registro do título legal no cartório registral competente, como indicado 

pelo artigo 1.245 e §1º do CC.244 

É forma de aquisição originária o usucapião, em que a sentença proferida no 

processo declara o direito do interessado, não importando, nesse caso, o registro 

para que se constitua o direito sobre a propriedade.245 

Em resumo conclusivo, a política legislativa e a ausência de poder da carta 

de arrematação de transferir, por si só, a propriedade sobre o bem retiram a 

sucessão de passivos na alienação de bens em hasta pública, visto que a 

alienação por este procedimento não tem o condão de excluir a responsabilização 

do adquirente nos direitos e obrigações de natureza tributária e também de 

gravames, tal como a hipoteca. 

 

                                              
244 Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no 

Registro de Imóveis. 
§ 1º Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono 
do imóvel. 

245 STJ, REsp 118360/SP, relator Ministro Vasco Della Giustina, desembargador convidado do 
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS), DJe 02/02/2011. 
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5. ALIENAÇÃO DE ATIVOS E SUCESSÃO DE PASSIVOS EM PROCESSO 

DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REQUISITOS DA ALIENAÇÃO E SEUS 

EFEITOS 

Aqui, no presente capítulo, discutiremos a relação entre a alienação de 

ativos e a sucessão de passivos, a necessária exclusão da sucessão em 

processos de recuperação judicial, e, ainda, os requisitos para a alienação de 

ativos sem a ocorrência de sucessão de passivos e os efeitos dessa alienação. 

5.1. Finalidade da alienação de ativos sem a sucessão de passivos 

A regra prevista no parágrafo único do artigo 60 da LRF246 é essencial para 

o procedimento recuperacional, tendo em vista que, ao haver estipulação no 

plano de recuperação sobre alienação de filiais ou de unidades produtivas 

isoladas do empresário ou da sociedade empresária, tal alienação poderá ser 

efetuada livre de ônus e inexistirá a sucessão do arrematante nas obrigações do 

devedor. 

Nesse sentido, considerando a importância do estabelecimento, o que 

inclusive implica o reconhecimento de sua proteção jurídica, não é por acaso que 

o legislador da LRF previu a não sucessão de passivos quanto à alienação judicial 

do estabelecimento, de modo a criar ambiente seguro em mercado de ativos de 

empresa em crise econômica e obter interessados em sua negociação. 

[...] uma das inovações mais importantes da Lei atual, e que 
merece destaque, é a desonerar de todos e quaisquer ônus e 
obrigações a alienação de filiais ou unidades produtivas do 
devedor no processo de falência ou de recuperação. A sucessão 
das obrigações trabalhistas e, sobretudo, das tributárias, no 
sistema anterior, inviabilizava a manutenção da unidade produtiva 
(da empresa) viável nas mãos de terceiro, em detrimento do 
interesse dos trabalhadores e credores (inclusive o próprio fisco) 
do devedor anterior. A orientação dada no regime anterior 

                                              
246 Art. 60. Se o plano de recuperação judicial aprovado envolver alienação judicial de filiais ou de 

unidades produtivas isoladas do devedor, o juiz ordenará a sua realização, observado o 
disposto no art. 142 desta Lei. 
Parágrafo único. O objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do 
arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, observado o 
disposto no §1º do art. 141 desta Lei. 
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revelava que o legislador não distinguia empresa de empresário, 
punindo-se a primeira pelas obrigações inadimplidas pelo 
segundo. O modelo adotado conduzia a um jogo em que todos 
perdiam; em vista da sucessão tributária e trabalhista, a unidade 
produtiva não era alienada, comprometendo-se a manutenção de 
empregados e o pagamento de novos tributos; o próprio 
pagamento das obrigações inadimplidas pelo empresário anterior 
também era impossibilitado, já que não se levantavam os recursos 
que agora poderão ser auferidos com a alienação.247 

No cenário anterior referente à Lei Falimentar estabelecida pelo Decreto-Lei 

nº 7.661/1945, os ativos da empresa falida ficavam vinculados ao procedimento 

de falência por toda sua extensão, sem que houvesse qualquer solução. Tais 

bens, sob gestão dos depositários, ficavam suscetíveis a acontecimentos 

extrajudiciais, como incêndios, inundações, etc., que ocorriam diante da 

ineficiência e demora das regras procedimentais da legislação antecedente.  

Além disso, o adquirente que comprava os ativos da empresa falida, por 

vezes, ficava preso ao processo concursal em decorrência da sucessão dos 

passivos, que não era excepcionada pelo Decreto-Lei nº 7.661/45.248 

A lei anterior apresentava possibilidades de o devedor dispor de seus bens, 

mas levavam em conta apenas as “condições de mercado, a natureza do 

patrimônio arrecadado e o seu valor”.249 Era permitida também a alienação do 

estabelecimento do empresário ou a venda individualizada de seus bens, fosse 

por leilão, propostas, ou ainda, qualquer modalidade que atendesse ao interesse 

dos credores, conforme os artigos 114 a 123 do Decreto-Lei nº 7.661/1945. 

Nessa senda, havendo a sucessão para o adquirente, incidindo-se as regras 

ordinárias sobre esta matéria, esse fenômeno acabaria por ser precificado pelos 

agentes do mercado, implicando a redução do preço do ativo – ou ainda, 

                                              
247 MUNHOZ, Eduardo Secchi. Comentários aos artigos 55 a 69. In: SOUZA JUNIOR, Francisco 

Satiro; PITOMBO, Antônio Sérgio Altieri de Moraes (Coord.). Comentários à Lei de 
Recuperação de Empresas e Falência. Lei 11.101/2005. Artigo por artigo. 2. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2007, p. 297-298. 

248 GIANSANTE, Gilberto. Riscos de sucessão trabalhista e fiscal na Alienação de unidade 
produtiva isolada de empresa em recuperação judicial e ativos na falência. In: LAZZARINI, 
Alexandre A.; KODAMA, Thais; CALHEIROS, Paulo (Coord.). Recuperação de Empresas e 
Falência. Aspectos práticos e relevantes da Lei 11.101/05. São Paulo: Quartier Latin, 2014, p. 
198. 

249 REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Falimentar. v. 1, 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1979, p. 
311. 
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impossibilitando a realização do negócio, a depender da precificação –, além de 

prejudicar o pagamento dos credores.250 

Essa ineficiência foi tratada pelo Senador Ramez Tebet em seu parecer 

sobre o projeto de lei relativo à LRF: 

[...] ao estabelecer a oferta para a compra da empresa, os 
interessados evidentemente levam em consideração todos os 
fatores que possam diminuir o valor do negócio. Se a empresa 
oferecida leva consigo a carga das obrigações tributárias 
anteriores à venda, não pode haver dúvidas de que o mercado 
não negligenciará essa informação e o valor oferecido 
naturalmente sofrerá a redução correspondente às obrigações 
transferidas ao arrematante. No entanto, como essas obrigações 
estão cercadas de incertezas quanto ao seu valor, é bastante 
comum que estimativa dessa dívida potencial seja superestimada. 
Com isso, os valores de venda podem ser sistematicamente 
rebaixados.251 

Portanto, com a ocorrência de sucessão, o investimento almejado pelo 

empresário ou sociedade empresária em dificuldade financeira era afastado, 

gerando perdas econômicas e sociais com a liquidação ou deterioração dos 

ativos.  

Sem o ingresso de capital para a empresa em crise, como consequência da 

impossibilidade de venda de parte dos bens, não se promovia a continuidade da 

atividade econômica, mas prosseguia-se a liquidação equivocadamente 

determinada para benefício dos credores.252 

                                              
250 “[...] a se seguirem as regras ordinárias sobre o tema, esta poderosa alternativa, em um cenário 

de crise econômico-financeira, estaria fadada ao insucesso – como, aliás, era o caso antes da 
promulgação da LRE.” (TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de; POPPA, Bruno. UPI e 
Estabelecimento. Uma Visão Crítica. In: TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de; 
SATIRO, Francisco (Coord.). Direito das Empresas em Crise. Problemas e Soluções. São 
Paulo: Quartier Latin, 2012, p. 273-274). No mesmo sentido: WAISBERG, Ivo. Da não sucessão 
pelo adquirente por dívidas trabalhistas e tributárias na aquisição de unidades produtivas 
isoladas perante a lei 11.101/2005, Revista de Direito Empresarial e Recuperacional, 
Florianópolis, v. 1, n. 0, p. 159–171, jan./mar. 2010. 

251 Parecer nº 534, de 2004 do Senador Ramez Tebet sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 71, de 
2003 (nº 4.376/93, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que regula a 
recuperação judicial, a extrajudicial e a falência de devedores pessoas físicas e jurídicas que 
exerçam atividade econômica regida pelas leis comerciais, e dá outras providências (BRASIL. 
Congresso. Senado. Parecer n. 534, de 2004. Sobre o Projeto de Lei da Câmara n. 71, de 2003 
(n. 4.376/93). Relator: Senador Ramez Tebet. Brasília: 2005). 

252 TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de; POPPA, Bruno. UPI e Estabelecimento. Uma 
Visão Crítica. In: TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de; SATIRO, Francisco (Coord.). 
Direito das Empresas em Crise. Problemas e Soluções. São Paulo: Quartier Latin, 2012, p. 
273-274. Nesse contexto, manifesta-se também Fábio Ulhoa Coelho: “aparentemente, trata-se 
de medida contrária aos interesses dos credores, mas, de verdade, não é. Se a lei não 
ressalvasse de modo expresso a sucessão do adquirente, o mais provável é que simplesmente 
ninguém se interessasse por adquirir a filial ou unidade posta à venda. E, neste caso, a 
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O legislador propôs-se a reverter esse quadro com a edição da LRF, 

estipulando-se a não sucessão do adquirente de ativos, com o fim de se conceder 

eficiência e garantia de segurança jurídicas às transações com a empresa em 

crise econômico-financeira, fomentando a continuação da atividade econômica e 

o investimento de capital, necessário para se tornar efetivo o pagamento de 

credores e a continuidade remanescente dos negócios do devedor em crise. 

Por esta razão que o parágrafo único do artigo 60 da LRF instituiu a não 

sucessão de passivos, de forma a servir de incentivo aos agentes do mercado a 

adquirirem os ativos das empresas em crise. De acordo com o entendimento de 

Manoel Justino Bezerra Filho:  

Um dos grandes temores de quem arremata um bem em juízo é 
tornar-se sub-rogado nos ônus que pesam sobre o bem. Assim, 
aquele que arremata um apartamento teme ser obrigado a pagar 
as despesas de condomínio em atraso; aquele que arremata um 
parque industrial teme responder pelas obrigações trabalhistas; 
todos temem responder pelas obrigações tributárias. 
Como incentivo à existência de interessados na compra, este 
parágrafo afasta o bem de quaisquer ônus ou sucessão, criando o 
que o jargão jurídico-econômico convencionou chamar de 
“blindagem”, ou seja, cercar o bem de todas as garantias de que 
não será atingido por qualquer outro tipo de ônus, incluindo 
expressamente os de natureza tributária.253 

Com a ausência de sucessão de passivos, obtém-se o retorno dos ativos ao 

mercado, afastando-se sua depreciação na medida em que se opera a sua 

liquidação imediata, sem a espera da definição do quadro de credores.254 

O efeito mais relevante é a atribuição de novo capital à empresa em crise, 

possibilitando a continuação de suas atividades econômicas e mantendo-se a 

fonte produtora de riqueza e de trabalho.  

Até porque “sem recursos, não há recuperação da empresa, nem 

manutenção de empregos.”255 Esse aspecto é também defendido por Eduardo 

Secchi Munhoz: 

                                                                                                                                         
recuperação não seria alcançada e perderiam todos os credores [...]” (Comentários à Lei de 
Falências e de recuperação de empresas. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 239). 

253 BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Lei de recuperação de empresas e falências comentada. 
Lei 11.101/2005. Comentário artigo por artigo. 6. ed. São Paulo: RT, 2007, p. 159-160. 

254 GIANSANTE, Gilberto. Riscos de sucessão trabalhista e fiscal na Alienação de unidade 
produtiva isolada de empresa em recuperação judicial e ativos na falência. In: LAZZARINI, 
Alexandre A.; KODAMA, Thais; CALHEIROS, Paulo (Coord.). Recuperação de Empresas e 
Falência. Aspectos práticos e relevantes da Lei 11.101/05. São Paulo: Quartier Latin, 2014, p. 
199. 
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O fim da sucessão das obrigações do devedor nas alienações 
realizadas no âmbito de processo de recuperação ou de falência 
permite a transferência da empresa para um novo empresário, 
obtendo-se dessa forma recursos que podem ser utilizados para 
os pagamentos das obrigações do devedor, inclusive as 
trabalhistas e tributárias. Ademais, a transferência do complexo de 
bens para terceiro com a capacidade de continuar o exercício da 
empresa assegura a manutenção de empregos, o pagamento de 
tributos e a geração de riqueza para todos os participantes desta 
atividade. Sob todos os aspectos, portanto, a eliminação da 
sucessão do ônus e obrigações na alienação de unidades 
produtivas isoladas do devedor deve ser havida como positiva. 
Trata-se do tardio reconhecimento pela lei brasileira da distinção 
entre empresa e empresário; os ônus e obrigações assumidos por 
este ao longo do exercício da atividade empresarial devem 
permanecer sob a sua responsabilidade, não sendo de se admitir 
que a sucessão destes comprometa a continuidade da empresa 
sob o comando de terceiro.256 

Assim, em princípio, a ausência de sucessão de passivos atende aos 

fundamentos do sistema de insolvência da LRF, que são a rapidez e a 

simplificação da liquidação do ativo, bem como a valorização do going concern 

das empresas em crise financeira. No entanto, a agilidade na alienação dos ativos 

deverá ser acompanhada de decisão estratégica dos credores.257 

Ao se confrontar os sistemas da lei falimentar anterior e o instituto da 

recuperação judicial advindo da LRF, verificamos a alteração de padrão da 

solução da insolvência do empresário brasileiro. Por meio da recuperação judicial, 

busca-se a recuperação da empresa em conjunto com os credores, utilizando-se 

de plano de reestruturação dos negócios, bem como se possibilita a versão da 

atividade produtiva para terceiro para seu desenvolvimento econômico, ao invés 

                                                                                                                                         
255 WAISBERG, Ivo. Da não sucessão pelo adquirente por dívidas trabalhistas e tributárias na 

aquisição de unidades produtivas isoladas perante a lei 11.101/2005. Revista de Direito 
Empresarial e Recuperacional, Florianópolis, v. 1, n. 0, p. 159–171, jan./mar. 2010, p. 168-
169. 

256 MUNHOZ, Eduardo Secchi. Comentários aos artigos 55 a 69. In: SOUZA JUNIOR, Francisco 
Satiro; PITOMBO, Antônio Sérgio Altieri de Moraes (Coord.). Comentários à Lei de 
Recuperação de Empresas e Falência. Lei 11.101/2005. Artigo por artigo. 2. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2007, p. 297-298. 

257 “Embora determine que, logo após a arrecadação dos bens, se iniciará o procedimento de 
venda dos ativos, o termo inicial depende de outros fatores, entre eles, a prévia avaliação dos 
bens, a decisão quanto a vender a empresa, estabelecimentos, ou, ainda, considerar a 
conveniência de alienar os ativos separadamente. Buscar mais rapidez no procedimento de 
liquidação não justifica atropelar decisões e atingir resultado ineficiente que aumente as perdas 
dos credores.” (SZTAJN, Rachel. Comentários aos artigos 139 a 167. In: TOLEDO, Paulo F. C. 
Salles de; ABRÃO, Carlos Henrique (Coords.). Comentários à Lei de Recuperação de 
Empresas e Falência. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 20122, p. 485). 
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de se realizar apenas a mera liquidação dos bens do falido visando atender aos 

anseios dos credores.258 

Assim, com a negativa de sucessão de passivos pelo adquirente dos bens 

da empresa em crise, evita-se a perda do going concern value da empresa259, 

mantendo-se os fatores de produção e de emprego, dando primazia à 

continuação da atividade no mercado, sem deixar de se efetuar o pagamento dos 

credores do devedor frente à moratória imposta. 

No entanto, para que seja afastada a sucessão do adquirente no trespasse 

do estabelecimento em processo de recuperação judicial, como principal efeito 

dessa alienação, determinados requisitos deverão ser observados, como 

demonstraremos nos próximos tópicos. 

5.2. Filial e unidade produtiva isolada: estabelecimento 

Este tópico visa esclarecer a ausência da expressão “estabelecimento” 

quando o legislador estipulou, no artigo 60 da LRF, o afastamento da sucessão de 

passivos na alienação judicial de bens em processo de recuperação judicial.  

Podemos notar que não se sabe ao certo se o legislador teve intenção de 

equiparar o termo “estabelecimento” ao conceito de “filial” e “unidade produtiva 

isolada”, por ter regulamentado, no caso de recuperação judicial e falência, a sua 

transferência. Não obstante isso, foi introduzido novo conceito jurídico, ainda que 

indeterminado, que é a unidade produtiva isolada. 

Admite-se que tais expressões são assemelhadas com vista a se possibilitar 

que os meios de recuperação possam usufruir da exclusão da sucessão de 

passivos e, então, seja possível realizar os objetivos do plano de recuperação 

                                              
258 BECUE, Sabrina Maria Fadel. A Alienação de Estabelecimento, como meio de recuperação 

judicial, e a inexistência de sucessão empresarial do adquirente (art. 60, LRF), 2014. 181 f. 
Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2014, p. 76. 

259 TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de; POPPA, Bruno. UPI e Estabelecimento. Uma 
Visão Crítica. In: TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de; SATIRO, Francisco (Coord.). 
Direito das Empresas em Crise. Problemas e Soluções. São Paulo: Quartier Latin, 2012, p. 
276. 



85 
 
judicial; o entendimento contrário faria com que fossem inafastadas as previsões 

de sucessão do ordenamento jurídico.260 

Assim, é acolhida uma interpretação extensiva do artigo 60 da LRF261, de 

modo a se permitir que inúmeras formas de alienação do estabelecimento sejam 

estruturadas pela criatividade do empresário e sociedade empresária em crise e 

dos credores na recuperação judicial.262 A flexibilidade de formas para alienação, 

com a exclusão da sucessão de passivos, permitindo-se a recuperação da 

atividade econômica, é o cerne deste trabalho e será melhor explanado em tópico 

adiante. 

Em relação à similitude dos conceitos dos termos ora explorados, cumpre já 

afastar do prolongamento da discussão o concernente à expressão filial, que, 

como já mencionado em tópico anterior, tem ideia equivalente a de 

estabelecimento secundário.263 

Por outro lado, a expressão “unidade produtiva isolada” não tem uma 

delimitação clara, podendo ser um novo conceito jurídico relativo ao 

estabelecimento ou imprecisão técnica do legislador. Para Jorge Lobo, a 

expressão utilizada “alienação de filiais ou unidades produtivas isoladas” é o 

“decantado ‘trespasse de estabelecimento”, utilizando-se o primeiro termo em 

razão de se “desprezar vocábulos e expressões consagradas”264. No mesmo 

sentido, observa Eduardo Secchi Munhoz que “o legislador não adotou melhor 

técnica, na medida em que as expressões não possuem um significado jurídico 

                                              
260 SZTAJN, Rachel. Comentários aos artigos 47 a 54. In: SOUZA JUNIOR, Francisco Satiro de; 

PITOMBO, Antônio Sérgio A. de Moraes (Coord.). Comentários à Lei de Recuperação de 
Empresas e Falência. Lei 11.101/2005. Artigo por artigo. 2. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2007, p. 240. 

261 “Resta, por fim, analisar se o contrato de arrendamento firmado, na hipótese dos autos, pode 
ser enquadrado no amplo conceito de ‘alienação judicial de bens’ regulado pelo art. 60 da LF. 
A resposta só pode ser positiva. A Lei de Falências e Recuperações Judiciais, ao autorizar a 
venda de estabelecimento como medida de reerguimento econômico do devedor, na verdade 
apenas materializa mais uma medida inserida no amplo espectro do princípio da preservação 
da empresa. Esse princípio, portanto, tem de ser mantido como norte para a interpretação de 
todos os dispositivos legais que tratam da matéria” (STJ, Conflito de Competência n. 
118.183/MG, Segunda Seção, relatora Ministra Nancy Andrighi, j. 09.11.2011, DJe 17.11.2011). 

262 TEPEDINO, Ricardo. O Trespasse para Subsidiária. In: CASTRO, Rodrigo E. Monteiro de; 
ARAGÃO, Leandro Santos de (Coord.). Direito Societário e a Nova Lei de Falências e 
Recuperação Judicial. São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 58-59. 

263 Cf. tópico 2.1.5. 
264 LOBO, Jorge. Comentários aos artigos 35 a 69. In: TOLEDO, Paulo F. C. Salles de; ABRÃO, 

Carlos Henrique (Coords.). Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência. 5. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 230. 
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próprio”, de modo que, ao contrário, teria melhor método se mencionasse o termo 

estabelecimento.265 

Assim, considera-se que “pode gerar dúvida o exato alcance desta regra 

para aquisições de ativos, em alienação judicial, de empresa em recuperação 

judicial. Isso porque não há definição para o que, nos termos da lei, denominou-se 

unidade produtiva isolada.”266  

Tanto pode gerar dúvidas que Ivo Waisberg defende que a unidade 

produtiva não é sinônimo de estabelecimento e não se pode confundir com este, 

uma vez que o legislador procurou utilizar expressão com conceito mais 

econômico do que jurídico e, diante de ser indeterminado, tal conceito poderia ser 

relativo a um estabelecimento, um conjunto deles, ou até ativos que não 

configurem estabelecimento.267 

No entanto, Paulo Fernando Campos Salles de Toledo e Bruno Poppa 

estabelecem critérios de análise do significado de unidade produtiva isolada: 

A expressão unidade produtiva isolada, utilizada pela LRE, indica 
todos os requisitos para ser reconhecida como estabelecimento: a 
unidade do estabelecimento é exprimida pelo complexo de bens 
que o forma, jungidos sob uma comum destinação, que é a 
atividade produtiva, atributo da empresa. Isolada, por sua vez, 
parece indicar que se trata de um estabelecimento que seja 
distinto, ou segregável, do principal.268 

Tal entendimento tem sido aceito pela jurisprudência, que tem se 

posicionado pela similitude das expressões: 

AGRAVO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. 
SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TRESPASSE DO 
ESTABELECIMENTO. RECONHECIMENTO DE SUCESSÃO 
TRIBUTÁRIA PELO JUÍZO FEDERAL. EXECUÇÃO FISCAL 
PROMOVIDA CONTRA A SOCIEDADE ADQUIRENTE. 

                                              
265 MUNHOZ, Eduardo Secchi. Comentários aos artigos 55 a 69. In: SOUZA JUNIOR, Francisco 

Satiro; PITOMBO, Antônio Sérgio Altieri de Moraes (Coord.). Comentários à Lei de 
Recuperação de Empresas e Falência. Lei 11.101/2005. Artigo por artigo. 2. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2007, p. 298. 

266 BARBOSA, Luiz Roberto Peroba. Sucessão Tributária e Previdenciária. In: PAIVA, Luiz 
Fernando Valente de. (Coord.). Direito Falimentar e a Nova Lei de Falências e Recuperação 
de Empresas. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 729. 

267 WAISBERG, Ivo. Da não sucessão pelo adquirente por dívidas trabalhistas e tributárias na 
aquisição de unidades produtivas isoladas perante a lei 11.101/2005. Revista de Direito 
Empresarial e Recuperacional, Florianópolis, v. 1, n. 0, p. 159–171, jan./mar. 2010, p. 163 e 
164. 

268 TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de; POPPA, Bruno. UPI e Estabelecimento. Uma 
Visão Crítica. In: TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de; SATIRO, Francisco (Coord.). 
Direito das Empresas em Crise. Problemas e Soluções. São Paulo: Quartier Latin, 2012, p. 
277 (grifo do autor). 
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DECLARADA COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. 
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE 
PLENÁRIO. 
1. Configura-se o conflito de competência quando, de um lado, 
está o Juízo da Recuperação Judicial, que declarou a inexistência 
de sucessão dos ônus e obrigações decorrentes do trespasse do 
estabelecimento da sociedade recuperanda; de outro, o Juízo 
Federal, que, reconhecendo a sucessão tributária, promove 
execução fiscal contra a sociedade adquirente. 
[...] 4. É do Juízo da Recuperação Judicial a competência para 
definir a existência de sucessão dos ônus e obrigações, nos casos 
de alienação de unidade produtiva da sociedade recuperanda, 
inclusive quanto à responsabilidade tributária da sociedade 
adquirente.269 

Além disso, a unidade produtiva isolada aponta para a característica do 

estabelecimento de ser organizado para exercício da atividade empresarial. É por 

isso que por tal termo entende-se “a parcela da atividade empresarial que, 

embora não apresente distinção jurídico-societária, como ocorre com as filiais, 

são dotadas de autonomia operacional”.270 

Por outro lado, ao se fazer referência à palavra “isolada”, o legislador parece 

ter procurado um limite à constituição da unidade produtiva, com o fim de se opor 

à alienação de toda a empresa na recuperação judicial, com todos os seus 

estabelecimentos, ou se tiver apenas um estabelecimento, que se impedisse a 

transmissão do único estabelecimento do devedor, com que se realizaria uma 

liquidação de fato da empresa271.  

Por fim, de acordo com Nelson Eizirik, a unidade produtiva mencionada na 

LRF tem o significado de unidade de produção ou empresa na nova lei falimentar, 

passando pelo conceito econômico moderno de fonte de produção e de trabalho. 

Isso se deve ao fato de que a LRF deixou de lado a discussão sobre a dicotomia 

de atenção legislativa para os credores ou os devedores para, enfim, consagrar a 

preservação da atividade empresarial, com reconhecimento de sua função social 

                                              
269 STJ, Agravo Regimental no Conflito de Competência n. 116.036/SP, Segunda Seção, relatora 

Ministra Nancy Andrighi, j. 12.06.2013; DJe 17.06.2013. 
270 COVAS, Silvânio. Comentário aos artigos 55 a 59. In: DE LUCCA, Newton; SIMÃO FILHO, 

Adalberto. (Coord.). Comentários à Nova Lei de Recuperação de Empresas e de Falência. 
São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 310. 

271 TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de; POPPA, Bruno. UPI e Estabelecimento. Uma 
Visão Crítica. In: TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de; SATIRO, Francisco (Coord.). 
Direito das Empresas em Crise. Problemas e Soluções. São Paulo: Quartier Latin, 2012, p. 
277. 
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nos termos do artigo 47 da LRF. Nesse sentido, a unidade produtiva gera 

empregos e renda, assim, deve ser preservada para o equilíbrio social.272 

Nesse sentido, podemos concluir que a unidade produtiva isolada mantém 

relação com o conceito de estabelecimento e, assim o fez o legislador, dando 

uma roupagem mais econômica, de modo a possibilitar a aplicação do 

afastamento da sucessão às soluções encontradas pelos agentes da recuperação 

judicial, com o fim de se permitir a concretização do plano de recuperação judicial. 

5.3. Requisitos para a alienação 

De forma geral na doutrina, com o intento de que a alienação de filiais e de 

unidades produtivas isoladas seja realizada sem a ocorrência de sucessão, 

deverão o devedor e os credores: (i) estipular a venda expressamente no plano 

de recuperação; (ii) obter a aprovação dos credores nos termos do artigo 45 da 

LRF; (iii) alcançar homologação pelo juiz do plano de recuperação; (iv) observar o 

disposto no artigo 142 da LRF273. Não obstante isso, a hasta pública não é um 

dos requisitos da venda, uma vez que se admite a alienação por quaisquer outras 

modalidades dispostas no plano de recuperação, o que será melhor observado 

em outro tópico haja vista ser o tema central do presente estudo. 

                                              
272 EIZIRIK, Nelson, Interpretação dos arts. 60 e 145 da lei de Recuperação de Empresas e 

Falência. In: ADAMEK, Marcelo Vieira von (Coord.). Temas de Direito Societário e 
Empresarial Contemporâneos. Liber Amicorum Prof. Dr. Erasmo Valladão Azevedo e Novaes 
França. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 637-644. 

273 TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de; POPPA, Bruno. UPI e Estabelecimento. Uma 
Visão Crítica. In: TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de; SATIRO, Francisco (Coord.). 
Direito das Empresas em Crise. Problemas e Soluções. São Paulo: Quartier Latin, 2012, p. 
274-275; No mesmo sentido: LOBO, Jorge. Responsabilidade por obrigações e dívidas da 
sociedade empresária na recuperação extrajudicial, na recuperação judicial e na falência. 
Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, v. 144, São Paulo: 
Malheiros, 2006, p. 143-144. 
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5.3.1. Conteúdo do plano de recuperação 

Nos termos do artigo 53, caput, da LRF274, com o deferimento do 

processamento da recuperação judicial, o empresário ou sociedade empresária 

deverá apresentar, no prazo de 60 dias, o plano de recuperação judicial, sob pena 

de convolar a recuperação judicial em falência. 

Nesse sentido, o plano de recuperação terá de trazer os detalhamentos 

claros dos meios de recuperação a serem dispostos pelo empresário e pela 

sociedade empresária, dos quais serão lançados mão para o soerguimento da 

empresa. É como aponta Rachel Sztajn: 

[...] da proposta a ser apresentada pelo devedor aos credores em 
que se desenhe ou, no mínimo, estejam delineadas as ações que, 
ao reorganizar a atividade, recompor ou reformar a sociedade, 
possibilitarão sua continuidade. Plano é o detalhamento das 
medidas que, se aprovadas e corretamente previstas, facilitarão 
atingir o resultado esperado: a manutenção das atividades.275 

A análise proposta no presente estudo ficará vinculada aos planos de 

recuperação judicial que comportem a alienação de filiais ou unidades produtivas 

isoladas, sobre a qual é aplicável o artigo 60 da LRF relativo ao afastamento da 

sucessão de passivos. 

5.3.2. Aprovação do plano de recuperação 

Apresentado o plano de recuperação, este será apresentado em assembleia 

geral de credores, para discussão e votação, inclusive sobre a medida de 

alienação de ativos do empresário e da sociedade empresária. 

                                              
274 Artigo 53. O plano de recuperação será apresentado pelo devedor em juízo no prazo 

improrrogável de 60 (sessenta) dias da publicação da decisão que deferir o processamento da 
recuperação judicial, sob pena de convolação em falência, e deverá conter: 
I – discriminação pormenorizada dos meios de recuperação a ser empregados, conforme o art. 
50 desta Lei, e seu resumo; 
II – demonstração de sua viabilidade econômica; e 
III – laudo econômico-financeiro e de avaliação dos bens e ativos do devedor, subscrito por 
profissional legalmente habilitado ou empresa especializada. [...]. 

275 SZTAJN, Rachel. Comentários aos artigos 47 a 54. In: SOUZA JUNIOR, Francisco Satiro de; 
PITOMBO, Antônio Sérgio A. de Moraes (Coord.). Comentários à Lei de Recuperação de 
Empresas e Falência. Lei 11.101/2005. Artigo por artigo. 2. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2007, p. 265. 
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O plano deve ser, necessariamente, apresentado aos credores nos autos da 

recuperação judicial, já que a falha em sua formulação e apresentação é apenada 

com a convolação da recuperação em falência, nos termos do artigo 53 da LRF. 

Além disso, devemos ressaltar que a LRF criou um mecanismo de 

aprovação direta do plano de recuperação do devedor, que se dá quando os 

credores não apresentam qualquer objeção ao plano, conforme dispõe o artigo 55 

da LRF.276 Nessa hipótese, há concordância tácita dos credores em relação ao 

plano, devendo o juiz apenas homologá-lo e conceder a recuperação judicial nos 

termos do artigo 58 da LRF.277 

Por outro lado, caso qualquer credor apresente objeção ao plano de 

recuperação do devedor, o juízo da recuperação estará vinculado a convocar a 

assembleia de credores para decidir e votar o plano, conforme as disposições do 

artigo 56 da LRF.278 

O direito de apresentar objeção é protegido, visto que é um mecanismo de 

defesa do credor em relação ao devedor e ao plano proposto para recuperação 

                                              
276 Art. 55. Qualquer credor poderá manifestar ao juiz sua objeção ao plano de recuperação 

judicial no prazo de 30 (trinta) dias contado da publicação da relação de credores de que trata o 
§ 2º do art. 7º desta Lei. 
Parágrafo único. Caso, na data da publicação da relação de que trata o caput deste artigo, não 
tenha sido publicado o aviso previsto no art. 53, parágrafo único, desta Lei, contar-se-á da 
publicação deste o prazo para as objeções. 

277 Art. 58. Cumpridas as exigências desta Lei, o juiz concederá a recuperação judicial do devedor 
cujo plano não tenha sofrido objeção de credor nos termos do art. 55 desta Lei ou tenha sido 
aprovado pela assembléia-geral de credores na forma do art. 45 desta Lei. 
§1º O juiz poderá conceder a recuperação judicial com base em plano que não obteve 
aprovação na forma do art. 45 desta Lei, desde que, na mesma assembléia, tenha obtido, de 
forma cumulativa: 
I – o voto favorável de credores que representem mais da metade do valor de todos os créditos 
presentes à assembléia, independentemente de classes; 
II – a aprovação de 2 (duas) das classes de credores nos termos do art. 45 desta Lei ou, caso 
haja somente 2 (duas) classes com credores votantes, a aprovação de pelo menos 1 (uma) 
delas; 
III – na classe que o houver rejeitado, o voto favorável de mais de 1/3 (um terço) dos credores, 
computados na forma dos §§ 1º e 2º do art. 45 desta Lei. 
§2º A recuperação judicial somente poderá ser concedida com base no § 1º deste artigo se o 
plano não implicar tratamento diferenciado entre os credores da classe que o houver rejeitado. 

278 Art. 56. Havendo objeção de qualquer credor ao plano de recuperação judicial, o juiz convocará 
a assembléia-geral de credores para deliberar sobre o plano de recuperação. 
§1º A data designada para a realização da assembléia-geral não excederá 150 (cento e 
cinqüenta) dias contados do deferimento do processamento da recuperação judicial. 
§2º A assembléia-geral que aprovar o plano de recuperação judicial poderá indicar os membros 
do Comitê de Credores, na forma do art. 26 desta Lei, se já não estiver constituído. 
§3º O plano de recuperação judicial poderá sofrer alterações na assembléia-geral, desde que 
haja expressa concordância do devedor e em termos que não impliquem diminuição dos 
direitos exclusivamente dos credores ausentes. 
§4º Rejeitado o plano de recuperação pela assembléia-geral de credores, o juiz decretará a 
falência do devedor. 
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da atividade. Ainda que minoritária e pouco influente em uma assembleia, a 

objeção do credor leva-o a exercer seu direito de voz e de voto em assembleia, 

utilizando-se de convencimento a fim de alterar os entendimentos dos demais 

credores. É, portanto, um direito “de participar da discussão das matérias 

submetidas a deliberação”, como assevera Erasmo Valladão Azevedo e Novaes 

França.279 

Aliás, essa convocação de assembleia geral de credores pelo juiz não é ato 

discricionário, tal como já se posicionou a jurisprudência280, uma vez que o juiz 

está vinculado a chamar todos os credores, independentemente do número de 

objeções apresentadas e do montante do valor dos créditos envolvidos. 

Na assembleia geral, os credores deverão deliberar sobre o plano de 

recuperação, o qual somente poderá ser considerado aprovado, consoante os 

termos do artigo 45 da LRF281, pela aquiescência do voto qualificado de todas as 

4 (quatro) classes de credores arroladas no artigo 41 da LRF282, que são os 

                                              
279 FRANÇA, Erasmo Valladão de Azevedo e Novaes. A Assembleia-Geral de Credores na Nova 

Lei Falimentar. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, São Paulo, 
v. 138, p. 71-83, 2005, p. 77. 

280 “Recuperação judicial. Plano de recuperação judicial. Objeção apresentada. Decisão do juiz 
rejeitando a objeção e deferindo a recuperação judicial, com alteração do plano apresentado 
pelo devedor. Inadmissibilidade. Atividade do juiz que está limitada a verificar a legalidade da 
forma proposta para a recuperação, a observância das exigências legais para a realização da 
assembléia geral de credores e a aprovação do plano e a inocorrência de abuso de direito de 
um credor ou um grupo de credores em detrimento dos demais. Decisão anulada para que seja 
convocada a assembléia geral de credores.” (TJSP, Agravo de Instrumento n. 482.851-4/4-00 
(0116922-23.2006.8.26.0000), Câmara Especial de Falências e Recuperações Judiciais, relator 
Desembargador Boris Kaufmann, j. 25.04.2007, Diário Oficial (DO) 27.04.2007). 

281 Art. 45. Nas deliberações sobre o plano de recuperação judicial, todas as classes de credores 
referidas no art. 41 desta Lei deverão aprovar a proposta. 
§1º Em cada uma das classes referidas nos incisos II e III do art. 41 desta Lei, a proposta 
deverá ser aprovada por credores que representem mais da metade do valor total dos créditos 
presentes à assembléia e, cumulativamente, pela maioria simples dos credores presentes. 
§2º Nas classes previstas nos incisos I e IV do art. 41 desta Lei, a proposta deverá ser 
aprovada pela maioria simples dos credores presentes, independentemente do valor de seu 
crédito. 
§3º O credor não terá direito a voto e não será considerado para fins de verificação de quorum 
de deliberação se o plano de recuperação judicial não alterar o valor ou as condições originais 
de pagamento de seu crédito. 

282 Art. 41. A assembléia-geral será composta pelas seguintes classes de credores: 
I – titulares de créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes de 
trabalho; 
II – titulares de créditos com garantia real; 
III – titulares de créditos quirografários, com privilégio especial, com privilégio geral ou 
subordinados. 
IV – titulares de créditos enquadrados como microempresa ou empresa de pequeno porte. 
§1º Os titulares de créditos derivados da legislação do trabalho votam com a classe prevista no 
inciso I do caput deste artigo com o total de seu crédito, independentemente do valor. 
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credores trabalhistas, com garantia real, quirografários e as micro e pequenas 

empresas. 

Enquanto os credores trabalhistas e de micro e pequenas empresas efetuam 

“voto por cabeça”, sendo necessária a maioria simples dos presentes para 

aprovação, a vontade dos credores com garantia real e quirografários é auferida 

por duplo critério, requisitando-se a maioria simples dos presentes à assembleia 

e, ainda, conjuntamente, a maioria do valor total de créditos presentes, 

considerando-se, portanto, “voto por cabeça” e “voto por crédito”.283 

Cumpre salientar que, nos termos do §3º do artigo 45 da LRF, o credor que 

não tiver alteração no valor do seu crédito ou nas condições originais de 

pagamento de seus créditos estará afastado da votação e retirado do quórum de 

deliberação.  

Esse dispositivo legal é criticado pela doutrina, pois, embora seu crédito não 

esteja sujeito ao procedimento de recuperação judicial, “o credor impedido de 

votar poderá ter o adimplemento das obrigações a ele relacionadas afetado na 

hipótese de um plano inócuo, que não traga a efetiva recuperação da empresa 

devedora”. Portanto, o credor prejudicado pode apresentar objeção ao plano, 

ainda que não tenha direito a voto em assembleia.284 

Apesar de não ser permitido na LRF a apresentação de plano de 

recuperação pelos credores, estes poderão sugerir modificações, que poderão ser 

consentidas pelo devedor. Essa disposição causa privilégio elevado ao devedor, 

recebendo críticas por parte da doutrina. Assim, assevera Eduardo Secchi 

Munhoz: 

a Lei 11.101/2005 não previu nenhuma válvula de escape, 
exigindo sua anuência para a aprovação do plano de forma 
absoluta. Essa regra pode levar a soluções incompatíveis com os 
objetivos visados, impedindo a aprovação de planos de 
recuperação que, se não favoreciam o devedor, atenderiam a 
todos os demais titulares de interesses. Ou seja, pode-se 

                                                                                                                                         
§2º Os titulares de créditos com garantia real votam com a classe prevista no inciso II do caput 
deste artigo até o limite do valor do bem gravado e com a classe prevista no inciso III do caput 
deste artigo pelo restante do valor de seu crédito. 

283 MILANI, Mario Sergio. Lei de recuperação judicial, recuperação extrajudicial e falência 
comentada. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 194-195. 

284 SADDI, Jairo. Comentários aos artigos 41 a 46. In: CORRÊA-LIMA, Osmar Brina; LIMA, Sérgio 
Mourão Corrêa (Coord.). Comentários à Nova Lei de Falências e Recuperação de 
Empresas. Lei nº 11.101, de 09 de fevereiro de 2005. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 303-
304. No mesmo sentido: MILANI, Mario Sergio. Lei de recuperação judicial, recuperação 
extrajudicial e falência comentada. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 196. 
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privilegiar uma posição puramente individualista e egoística do 
devedor, em detrimento dos interesses da coletividade de 
credores e do interesse público na manutenção da empresa 
viável.285 

Além disso, as alterações propostas pelos credores não podem retirar, de 

forma exclusiva, o direito de credores ausentes, como estabelecido pelo §3º do 

artigo 56 da LRF.286 

5.3.3. Homologação do plano de recuperação 

Com a aprovação do plano de recuperação, este segue para o juízo a fim de 

ser analisado para se auferir sua legalidade e se conceder a recuperação judicial 

do empresário ou da sociedade empresária, conforme a disposição do caput do 

artigo 58 da LRF. 

Adentrando-se na matéria, devemos ressaltar que o próprio magistrado 

poderá aprovar o plano de recuperação judicial, na hipótese em que determinadas 

classes não o tenham aprovado e estejam presentes certos requisitos para se 

afastar o “abuso da minoria”.287 

O método estatuído pelo §1º do artigo 58 da LRF288 é denominado como 

cram down na legislação norte-americana. O dispositivo brasileiro estabelece que 

                                              
285 MUNHOZ, Eduardo Secchi. Anotações sobre os limites do poder jurisdicional na apreciação do 

plano de recuperação judicial. Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais, São 
Paulo, v. 36, p. 184-199, 2007, p. 199. 

286 LOBO, Jorge. Comentários aos artigos 35 a 69. In: TOLEDO, Paulo F. C. Salles de; ABRÃO, 
Carlos Henrique (Coords.). Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência. 5. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 

287 LOBO, Jorge. Comentários aos artigos 35 a 69. In: TOLEDO, Paulo F. C. Salles de; ABRÃO, 
Carlos Henrique (Coords.). Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência. 5. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 221. 

288 Artigo 58. Cumpridas as exigências desta Lei, o juiz concederá a recuperação judicial do 
devedor cujo plano não tenha sofrido objeção de credor nos termos do art. 55 desta Lei ou 
tenha sido aprovado pela assembléia-geral de credores na forma do art. 45 desta Lei. 
§1º O juiz poderá conceder a recuperação judicial com base em plano que não obteve 
aprovação na forma do art. 45 desta Lei, desde que, na mesma assembléia, tenha obtido, de 
forma cumulativa: 
I – o voto favorável de credores que representem mais da metade do valor de todos os créditos 
presentes à assembléia, independentemente de classes; 
II – a aprovação de 2 (duas) das classes de credores nos termos do art. 45 desta Lei ou, caso 
haja somente 2 (duas) classes com credores votantes, a aprovação de pelo menos 1 (uma) 
delas; 
III – na classe que o houver rejeitado, o voto favorável de mais de 1/3 (um terço) dos credores, 
computados na forma dos §§ 1º e 2º do art. 45 desta Lei. 
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o juízo poderá conceder a recuperação judicial ao plano que não obteve a 

aprovação regular dos credores em assembleia, desde que conjuntamente haja: 

(i) voto pela aprovação pela maioria simples de todos os créditos, e de todas as 

classes, sujeitos ao procedimento; (ii) aprovação de mais de uma classe, nos 

termos do artigo 49 da LRF (ou de uma delas quando existirem apenas duas 

classes); e (iii) voto pela aprovação de pelo menos 1/3 (um terço) dos credores da 

classe que rejeitou o plano, contabilizados com base nos §§1º e 2º do artigo 45 da 

LRF. 

Ademais, é exigida pelo §2º do artigo 58 da LRF a “inexistência de 

tratamento diferenciado entre os credores da classe que o houver rejeitado”, 

funcionando tal dispositivo como princípio falimentar para proteção dos credores 

dissidentes da mesma classe289, o qual é também encontrado na legislação norte-

americana como unfair discrimination290. 

Acerca da possibilidade da realização do cram down no Brasil, a doutrina 

debate se o juiz teria a faculdade nessa concessão ou se o magistrado estaria 

vinculado a tanto. 

Para Eduardo Secchi Munhoz, a interpretação deveria ser pela obrigação do 

juiz em conceder a recuperação judicial, em razão da ausência de outros critérios 

na LRF para que o magistrado aprove ou rejeite o plano: “Não se abre nenhuma 

margem para a apreciação pelo juiz da situação econômico-financeira concreta do 

devedor e do eventual abuso verificado no voto de rejeição do plano manifestado 

por uma determinada classe.”291 

Outro é o entendimento de Fábio Ulhoa Coelho, para quem haveria 

discricionariedade ao magistrado para decidir pela aprovação ou rejeição de plano 

                                              
289 MUNHOZ, Eduardo Secchi. Anotações sobre os limites do poder jurisdicional na apreciação do 

plano de recuperação judicial. Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais, São 
Paulo, v. 36, p. 184-199, 2007, p. 195-196. 

290 O unfair discrimination tem o sentido de que “os credores pertencentes a classe que envolvam 
créditos similares devem receber ao mesmo tempo e na mesma proporção.” (BATISTA, 
Carolina Soares João et al. A prevalência da vontade da assembleia geral de credores em 
questão: o cram down e a apreciação judicial do plano aprovado por todas as classes. Revista 
de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, São Paulo, v. 143, p. 202-242, 
2006, p. 206). 

291 MUNHOZ, Eduardo Secchi. Comentários aos artigos 55 a 69. In: SOUZA JUNIOR, Francisco 
Satiro; PITOMBO, Antônio Sérgio Altieri de Moraes (Coord.). Comentários à Lei de 
Recuperação de Empresas e Falência. Lei 11.101/2005. Artigo por artigo. 2. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2007, p. 289. No mesmo sentido: MOREIRA, Alberto Camiña. Poderes 
da assembleia de credores, do juiz e atividade do Ministério Público. In: PAIVA, Luiz Fernando 
Valente de (Coord.). Direito Falimentar e a Nova Lei de Falências e Recuperação de 
Empresas. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 258-259. 
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que não teria atingido o quórum qualificado, mas que chegou perto de fazê-lo.292 

Nessa linha de ideia já se posicionou a jurisprudência: 

Recuperação judicial. Plano de recuperação Judicial. Obtenção, 
na assembléia-geral dos credores, do quorum do art. 58, §1º, da 
Lei 11.101/05. Deferimento da recuperação judicial. Insurgimento 
de credor quirografário com a redução dos créditos imposta pelo 
plano, buscando a rejeição do plano. Quorum que justifica o 
deferimento da recuperação e o reconhecimento da viabilidade 
econômica da empresa. Recurso desprovido.293 

Newton De Lucca apresenta uma exemplificação da problemática dos limites 

do poder judicial na homologação do plano de recuperação em casuística 

hipotética para apontar seu posicionamento, onde 49% dos credores das classes 

de créditos com garantia real e de créditos quirografários teriam aprovado plano 

de recuperação oferecido pelo devedor, prevendo pagamento do passivo em 

cinco anos, e existiria rejeição do mesmo plano por 51% dos credores das 

mesmas classes, que teriam, ao seu turno, interesse para pagamento em três 

anos.  

O autor mencionado estabelece que sua resposta ao problema é que o juiz 

não estaria vinculado ao dever de decretar a falência do devedor. Isso porque, 

apesar de o artigo 56, §4º, da LRF294 empregar o verbo “decretar” flexionado no 

futuro do pretérito indicando se tratar de obrigação e não de faculdade, não está 

obrigado o juiz a decretar a falência, uma vez que tal imposição estaria 

contrariando o princípio da preservação da empresa estatuído pelo artigo 47 da 

LRF, que deve, sempre que possível, ser preferencialmente aplicado.295 

No entanto, Alberto Camiña Moreira discorda dessa linha de 

discricionariedade do juiz na recuperação judicial, uma vez que tal recuperação é 

concedida pelos credores e não pelo juiz. Assim, para este autor, a função do juiz 

seria relegada ao plano administrativo, visto que “o juiz deve proceder à 

                                              
292 COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à Lei de Falências e de recuperação de empresas. 10. 

ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 236. 
293 TJSP, Agravo de Instrumento n. 580.607-4/6-00, Câmara Especial de Falências e 

Recuperações Judiciais, relator Desembargador Boris Kaufmann, j. 24.09.2008, DJe 
26.09.2008. 

294 Artigo 56. Havendo objeção de qualquer credor ao plano de recuperação judicial, o juiz 
convocará a assembleia geral de credores para deliberar sobre o plano de recuperação. 
§4.º Rejeitado o plano de recuperação pela assembleia de credores, o juiz decretará a falência 
do devedor. 

295 DE LUCCA, Newton. Teoria Geral. In: DE LUCCA, Newton; SIMÃO FILHO, Adalberto. (Coord.). 
Comentários à Nova Lei de Recuperação de Empresas e de Falências. São Paulo: Quartier 
Latin, 2005, p. 32. 
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verificação meramente formal da atuação da assembleia de credores, quórum de 

instalação e de deliberação, enfim, regularidade do procedimento”.296 

No mesmo sentido é o entendimento de Eduardo Secchi Munhoz: 

Não cabe ao juiz, portanto, nenhuma margem de 
discricionariedade a respeito da matéria, ou, em palavras mais 
precisas, não há na lei, quanto a este aspecto, conceitos abertos 
(chamados conceitos indeterminados) que confiram ao juiz 
margem ampla de interpretação para a emissão dos respectivos 
juízos de legalidade. Assim, uma vez preenchidos os requisitos da 
Lei, que nesse aspecto não adota nenhuma cláusula aberta ou 
conceito indeterminado, e aprovado o plano pelos credores, 
cumpre o juiz conceder a recuperação; se, por outro lado, não se 
configurar tal hipótese, cabe ao juiz decretar a falência”.297 

Contudo, Newton De Lucca leciona que o magistrado não deve aceitar plano 

de recuperação visivelmente inconsistente que venha a ser aprovado pela 

assembleia de credores à míngua de alguma alternativa que não a decretação de 

falência, visto que o juiz não está obrigado a fazer papel de “inocente útil” a fim de 

se referendar posição que já sabe ser inadequada.298 

Na mesma linha, Mauro Rodrigues Penteado defende que o juiz tem função 

de aplicar o artigo 47 da LRF para organizar os interesses envolvidos no 

processo. Assim, na visão do mencionado autor, seria demasiado deixar somente 

aos credores o ato de avaliar e deliberar a superação da situação de crise 

econômico-financeira do devedor, visto que a ninguém é dado ignorar o poder 

econômico do mercado e a necessidade de imprimir contrabalanço à realidade 

exteriorizada em vários segmentos.299 

Esse entendimento é também corroborado por Jorge Lobo, que assevera 

que o juiz teria a incumbência de exercer controle de mérito no processo de 

recuperação, efetivamente julgando o conteúdo do plano de recuperação e a 

                                              
296 MOREIRA, Alberto Camiña. Poderes da assembleia de credores, do juiz e atividade do 

Ministério Público. In: PAIVA, Luiz Fernando Valente de (Coord.). Direito Falimentar e a Nova 
Lei de Falências e Recuperação de Empresas. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 248-250 e 
253-254. 

297 MUNHOZ, Eduardo Secchi. Anotações sobre os limites do poder jurisdicional na apreciação do 
plano de recuperação judicial. Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais, São 
Paulo, v. 36, p. 184-199, 2007, p. 190-191. 

298 DE LUCCA, Newton. Teoria Geral. In: DE LUCCA, Newton; SIMÃO FILHO, Adalberto. (Coord.). 
Comentários à Nova Lei de Recuperação de Empresas e de Falências. São Paulo: Quartier 
Latin, 2005, p. 33. 

299 PENTEADO, Mauro Rodrigues. Comentários às disposições preliminares e aos artigos 1º a 6º. 
In: SOUZA JUNIOR, Francisco Satiro de; PITOMBO, Antônio Sérgio Altieri de Moraes (Coord.). 
Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência. Lei 11.101/2005. Artigo por 
artigo. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 71-75. 
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decisão final da assembleia de credores, bem como avaliando as objeções 

opostas à aprovação do plano ou as defesas apresentadas pelo empresário ou 

sociedade empresária contra a não aprovação do plano.300 

A jurisprudência tem se manifestado pela possibilidade da intervenção 

judicial no conteúdo do plano de recuperação para afastar abusos e contrariedade 

a Constituição Federal, LRF, normas de ordem pública aplicáveis e princípios 

gerais de direito, sob pena de invalidade: 

A obrigação de respeitar o conteúdo da manifestação de vontade, 
no entanto, não implica impossibilitar ao juízo que promova um 
controle quanto à licitude das providências decididas em 
assembleia. Qualquer negócio jurídico, mesmo no âmbito privado, 
representa uma manifestação soberana de vontade, mas que 
somente é válida se, nos termos do art. 104 do CC/02, provier de 
agente capaz, mediante a utilização de forma prescrita ou não 
defesa em lei, e se contiver objeto lícito, possível, determinado ou 
determinável. Na ausência desses elementos (dos quais decorre, 
com adição de outros, as causas de nulidade previstas nos arts. 
166 e seguintes do CC/02, bem como de anulabilidade dos arts. 
171 e seguintes do mesmo diploma legal), o negócio jurídico é 
inválido. A decretação de invalidade de um negócio jurídico em 
geral não implica interferência, pelo Estado, na livre manifestação 
de vontade das partes. Implica, em vez disso, controle estatal 
justamente sobre a liberdade dessa manifestação, ou sobre a 
licitude de seu conteúdo.301 

Em realidade, a função do juiz na recuperação judicial pode ser entendida 

como meramente homologatória, em que sua atuação, como já dito, se resumiria 

em atividade administrativa302, ou de guardião do interesse público, em que se 

concederia poder ao juiz para analisar o plano de recuperação de sob ponto de 

vista forma e material, deferindo ou indeferindo tal plano contra a vontade dos 

credores reunidos em assembleia.303 

                                              
300 LOBO, Jorge. Comentários aos artigos 35 a 69. In: TOLEDO, Paulo F. C. Salles de; ABRÃO, 

Carlos Henrique (Coords.). Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência. 5. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 218 e 220. 

301 STJ, Terceira Turma, REsp 1.314.209/SP, Ministra Relatora Nancy Andrighi, j. 22.05.2012, DJe 
01.06.2012. Na mesma linha: TJSP, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Agravo de 
Instrumento n. 0136362-29.2011.8.26.0000, Desembargador relator Pereira Calças, 
j. 28.02.2012; e TJSP, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Agravo de Instrumento 
n. 0168318-63.2011.8.26.0000, Desembargador relator Pereira Calças, j. 17.04.2012. 

302 MOREIRA, Alberto Camiña. Poderes da assembleia de credores, do juiz e atividade do 
Ministério Público. In: PAIVA, Luiz Fernando Valente de (Coord.). Direito Falimentar e a Nova 
Lei de Falências e Recuperação de Empresas. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 253-254. 

303 Apesar de não ser o entendimento do autor, este entendimento é exposto em: MUNHOZ, 
Eduardo Secchi. Anotações sobre os limites do poder jurisdicional na apreciação do plano de 
recuperação judicial. Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais, São Paulo, v. 
36, p. 184-199, 2007, p. 185 e 191. 
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Essa discussão do papel do juiz pode ser verificada no âmago da LRF, uma 

vez que esta foi influenciada pelo direito norte-americano, o qual tem fundamento 

primordial na composição dos credores, mas não foram estabelecidos 

mecanismos para que o magistrado tenha mais função do que a mera conferência 

de quóruns determinados pela lei. E, ainda, a LRF foi também influenciada pelo 

direito francês, norteado pela maior proteção ao interesse público e concessão de 

poderes ao juiz, enquanto foram inseridas diretrizes no artigo 47, que muitas 

vezes podem se contrapor com as decisões advindas da assembleia de 

credores.304 

Para Eduardo Secchi Munhoz, essa discussão seria um falso dilema, pois a 

atuação do juiz na recuperação judicial não pode ser adstrita somente ao papel 

homologatório e também não haveria supremacia da decisão do juiz sobre a 

decisão das assembleias de credores. Então, o magistrado que preside o 

procedimento recuperacional deve ser “presidente do processo de negociação e 

de árbitro dos eventuais desvios de rota que possam comprometer o atendimento 

dos objetivos definidos pelo legislador.”305  

Aduz o referido autor que não foram trazidos pelo legislador da LRF 

instrumentos para se estabelecer e limitar a discricionariedade do juiz em sua 

interferência no processo de tomada de decisões da assembleia de credores, tal 

como podemos verificar a existência em relação à lei norte-americana, por meio 

dos princípios best interest of creditors306, unfair discrimination e fair and 

equitable307.  

                                              
304 “[...] têm-se uma cabeça francesa num corpo americano, para aplicação nos trópicos.” 

(MOREIRA, Alberto Camiña. Poderes da assembleia de credores, do juiz e atividade do 
Ministério Público. In: PAIVA, Luiz Fernando Valente de (Coord.). Direito Falimentar e a Nova 
Lei de Falências e Recuperação de Empresas. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 266). 

305 MUNHOZ, Eduardo Secchi. Anotações sobre os limites do poder jurisdicional na apreciação do 
plano de recuperação judicial. Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais, São 
Paulo, v. 36, p. 184-199, 2007, p. 190-192. 

306 “Esse dispositivo estabelece que o plano é confirmado pelo juiz caso todos os credores da 
classe o aprovem ou recebam ou retenham sob o plano um valor que não seja menor do que o 
que seria recebido ou retido se o devedor fosse submetido a um processo de liquidação.” 
(BATISTA, Carolina Soares João et al. A prevalência da vontade da assembleia geral de 
credores em questão: o cram down e a apreciação judicial do plano aprovado por todas as 
classes. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, São Paulo, v. 
143, p. 202-242, 2006, p. 205). 

307 É uma característica do plano de reorganização do Chapter 11 da U.S. Bankruptcy Law. Trata-
se de proteção de nível vertical, sendo uma de suas faces o princípio da absolute priority rule, 
da qual se impossibilita a superação de um veto de uma classe superior a outra mais baixa e 
que não tenha recebido o crédito de forma integral e a classe inferior receba algum valor. 
(MUNHOZ, Eduardo Secchi. Anotações sobre os limites do poder jurisdicional na apreciação do 
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Assim, expõe Eduardo Secchi Munhoz que seria impraticável a atuação do 

juiz para analisar e julgar o conteúdo do plano de recuperação somente com base 

no artigo 47 da LRF, de modo que tal interferência somente seria possível pela 

existência de princípios para pautar tal atuação judicial, com o que se “corrigiria 

os eventuais desvios entre as vontades manifestadas pelos particulares no 

processo e o interesse público e social reservado à recuperação da empresa”.308 

Desse modo, a conclusão do referido autor é que na ausência de correlatos 

princípios do direito norte-americano na LRF, o sistema concursal fica fragilizado 

pela insegurança jurídica e o controle das deliberações de credores em 

assembleia é afastado pela inexistência do conhecimento prévio das partes das 

regras de negociação e de estabelecimento do plano de recuperação, na hipótese 

de intervenção judicial. Ainda, tais princípios do direito norte-americano permitem 

que o juiz interfira objetivamente no aspecto material, conferindo instrumentos 

procedimentais de solução, enquanto o artigo 47 da LRF não detém esse prisma 

objetivo ao indicar, a seu turno, um conceito indeterminado. 

Entendemos que deve ser buscado um equilíbrio na intervenção do juiz em 

procedimentos de recuperação judicial, pois a atuação do juiz pode coibir os 

desvios na elaboração do plano de recuperação e nas deliberações da 

assembleia de credores, enquanto a posição judicial não seria sobreposta à 

vontade dos credores. Assim, o magistrado poderia analisar o mérito do plano, 

ainda que aprovado em assembleia de credores, em casos limitados, mas 

justamente para afastar as contrariedades aos princípios e regras do 

ordenamento jurídico, como, por exemplo, a violação do princípio da par conditio 

creditorum.309 

                                                                                                                                         
plano de recuperação judicial. Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais, São 
Paulo, v. 36, p. 184-199, 2007, p. 196-197). 

308 MUNHOZ, Eduardo Secchi. Anotações sobre os limites do poder jurisdicional na apreciação do 
plano de recuperação judicial. Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais, São 
Paulo, v. 36, p. 184-199, 2007, p. 197. 

309 “[...] A Assembleia-Geral de Credores só é reputada soberana para a aprovação do plano se 
este não violar os princípios gerais de direito, os princípios e regras da Constituição Federal e 
as regras de ordem pública da Lei n. 11.101/2005. Proposta que viola princípios gerais de 
direito, normas constitucionais, regras de ordem pública e o postulado da ‘pars conditio 
creditorum’, ensejando a manipulação do quórum assemblear, é nula [...]” (TJSP, 1ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial, Agravo de Instrumento n. 0288896-55.2011.8.26.0000, 
Desembargador relator Pereira Calças, j. 31.07.2012, DJe 02.08.2012). 
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5.3.4. Modalidade de venda por hasta pública 

Após aprovado pelos credores reunidos em assembleia e homologado 

judicialmente, o plano que contiver disposição de alienação de filiais ou unidades 

produtivas isoladas terá a alienação determinada pelo juiz, após ouvido o 

administrador judicial e o comitê de credores, acaso formado, nos termos do 

caput do artigo 60 da LRF310. 

Assim, são dispostas na LRF modalidades de alienação por hasta pública 

indicadas no artigo 142 da LRF311 para se carrear a alienação dos ativos do 

empresário ou sociedade empresário sob recuperação judicial; tais modalidades 

são o leilão, propostas fechadas e pregão. 

O leilão é o principal tipo de hasta pública, denominado pela LRF, realizado 

por lances orais de interessados reunidos para dar oferta de aquisição de 

determinado bem. As propostas fechadas ocorrem por meio da entrega de 

envelope lacrado contendo o lance do interessado, a ser aberto pelo juiz em dia e 

hora constante de edital, a fim de se declarar o vencedor. Tal mecanismo não é 

muito apropriado, pois pode dar margem de combinação de ofertas pelos 

interessados, além de impedir a apresentação de novos lances312. Por fim, o 

pregão é um mecanismo que detém conjuntamente as regras das anteriores 

modalidades de alienação, visto que as ofertas são recebidas como propostas 

fechadas e, após a seleção dos interessados, realiza-se um leilão com novos 

lances.313 

                                              
310 Art. 60. Se o plano de recuperação judicial aprovado envolver alienação judicial de filiais ou de 

unidades produtivas isoladas do devedor, o juiz ordenará a sua realização, observado o 
disposto no art. 142 desta Lei. [...]. 

311 Art. 142. O juiz, ouvido o administrador judicial e atendendo à orientação do Comitê, se houver, 
ordenará que se proceda à alienação do ativo em uma das seguintes modalidades: 
I – leilão, por lances orais; 
II – propostas fechadas; 
III – pregão. [...]. 

312 BERNARDI, Ricardo. Comentários aos artigos 139 a 148. In: SOUZA JUNIOR, Francisco Satiro 
de; PITOMBO, Antônio Sérgio Altieri de Moraes. (Coord.). Comentários à Lei de Recuperação 
de Empresas e Falência. Lei 11.101/2005. Artigo por artigo. 2. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2007, p. 495. 

313 COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à Lei de Falências e de recuperação de empresas. 10. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 485-487. No mesmo sentido: CAMPINHO, Sérgio. Falência e 
Recuperação de empresa: o novo regime da insolvência empresarial. 4. ed. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2009, p. 430-432. 
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Para a validade da alienação de ativos em quaisquer das modalidades 

mencionadas, deverá ainda ser intimado pessoalmente o Ministério Público, nos 

termos do parágrafo 7º do artigo 142.314 

Como veremos em tópico a seguir, no âmbito de uma interpretação literal, 

somente a alienação de ativos em recuperação judicial com bases nas 

modalidades de hasta pública excluiria a responsabilização do adquirente pelos 

passivos do empresário ou da sociedade empresária sob recuperação judicial. No 

entanto, tal interpretação não exprime o mais adequado espírito da alienação de 

ativos e da necessidade de se levantar recursos com o fim de se atingir os 

objetivos da LRF. 

5.3.5. Preço de venda 

O §2º do artigo 142 da LRF315 estabelece que a alienação do ativo será feita 

pelo maior valor oferecido, mesmo que tal montante seja inferior ao valor da 

avaliação. Ocorre que poderá haver casos em que a falta de interessados na 

compra fará com que o montante do lance seja, em muito, abaixo da avaliação. 

Vejamos que a LRF não dispõe sobre preço vil, tal como no artigo 891 do 

CPC/2015316, estipulando-se expressamente que a venda se faz pelo maior lanço 

ofertado em todas as modalidades.317 

No entanto, parte da doutrina entende que se aplica a limitação do preço vil 

nas alienações em procedimentos falimentares, já que, em sua inexistência, 

estar-se-ia aceitando o enriquecimento sem causa.318 É como assevera Manoel 

                                              
314 CAMPINHO, Sérgio. Falência e Recuperação de empresa: o novo regime da insolvência 

empresarial. 4. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 176. 
315 Art. 142. O juiz, ouvido o administrador judicial e atendendo à orientação do Comitê, se houver, 

ordenará que se proceda à alienação do ativo em uma das seguintes modalidades: [...] 
§2º A alienação dar-se-á pelo maior valor oferecido, ainda que seja inferior ao valor de 
avaliação. 

316 Art. 891. Não será aceito lance que ofereça preço vil. 
Parágrafo único. Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do 
edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por 
cento do valor da avaliação. 

317 CAMPINHO, Sérgio. Falência e Recuperação de empresa: o novo regime da insolvência 
empresarial. 4. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 431. 

318 “Apesar de inexistir qualquer restrição na lei, não se pode admitir a alienação a preço vil, eis 
que omissão semelhante no Código de Processo Civil de 1973 não impediu que a 
jurisprudência maciçamente, admitisse o princípio sob o argumento, aplicável à falência, de que 
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Justino Bezerra Filho, que “sem embargo dessa autorização legal, evidentemente 

o juiz examinará a proposta e, com seu poder de direção do feito, poderá recusar 

o preço, se entender ser este vil e se entender possível ou recomendável nova 

tentativa de venda”.319 

Assim, tem-se considerado preço vil valores abaixo de 60% (sessenta por 

cento) do valor de mercado320, o que foi semelhantemente decidido pela 

jurisprudência no sentido de que “não caracteriza o preço vil a arrematação entre 

50% a 60% do preço da avaliação321. Diante da flexibilidade de opiniões na 

jurisprudência, há julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) 

com passagem para guiar outras decisões, em que “a prudência recomenda a 

análise atenta do magistrado às circunstâncias do caso concreto”.322 

De acordo com Fábio Ulhoa Coelho, seria possível modular a venda do ativo 

em relação ao seu preço por meio do plano de recuperação judicial, em que se 

“pode unicamente estabelecer um preço mínimo para a venda por hasta”. Nesse 

entendimento do autor, caso o maior lance ofertado seja abaixo daquele previsto 

                                                                                                                                         
a alienação a preço vil atenta contra a dignidade da Justiça, por permitir uma execução inútil 
para o credor e danosa para o devedor, além do que caracterizaria verdadeiro enriquecimento 
sem causa, vedado pelo artigo 884 do Código Civil” (PEIXOTO, Euler da Cunha. Comentários 
aos artigos 139 a 148. In: CORRÊA-LIMA, Osmar Brina; LIMA, Sérgio Mourão Corrêa (Coord.). 
Comentários à Nova Lei de Falências e Recuperação de Empresas. Lei nº 11.101, de 09 de 
fevereiro de 2005. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 984). 

319 BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Lei de recuperação de empresas e falências. Lei 
11.101/2005. Comentada artigo por artigo. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 
311. 

320 SZTAJN, Rachel. Comentários aos artigos 139 a 167. In: TOLEDO, Paulo F. C. Salles de; 
ABRÃO, Carlos Henrique (Coords.). Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e 
Falência. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 505. 

321 “PROCESSUAL CIVIL. PREÇO MÍNIMO DE ARREMATAÇÃO. VALOR SUPERIOR A 50% 
DA AVALIAÇÃO DO BEM. PREÇO VIL. INEXISTÊNCIA. 
1. O STJ entende que está caracterizado o preço vil quando o valor da arrematação for inferior 
a 50% da avaliação do bem, o que não ocorre nos autos do processo, em que o valor mínimo 
fixado pelas instâncias ordinárias é superior a esse percentual. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento” (STJ, Agravo Regimental no Agravo em 
Recurso Especial n. 98.664/RS, Quarta Turma, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, j. 
06.09.2012, DJe 17.09.2012). 

322 “Agravo de instrumento. Art. 526 do Código de Processo Civil. Irrelevância de eventual 
inobservância. Apresentação de contraminuta com argumentos contrários aos deduzidos pelo 
agravante. Ausência de prejuízo. Preliminar rejeitada. Falência. Arrematação de imóvel. Oferta 
de montante equivalente a 76,75% do valor de avaliação do bem atualizado em segunda praça. 
Preço vil não caracterizado. Em regra, não se considera vil o preço não inferior a 50% do valor 
atualizado da avaliação. Precedentes do STJ. Orientação que, todavia, comporta 
temperamentos à luz do caso concreto. Ausência de outros licitantes. Oferta que deve ser 
aceita. Decisão reformada. Agravo a que se dá provimento” (TJSP, Agravo de Instrumento n. 
0045969-24.2012.8.26.0000, 1ª Câmara Reservada ao Direito Empresarial, relator 
Desembargador Manoel de Queiroz Pereira Calças, j. 31.07.2012, DJe 02.08.2012). 
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no plano, a venda pode não ser realizada, pois tal negócio não atenderá aos 

requisitos do plano para permitir os benefícios aos interessados.323 

No mesmo sentido é a defesa de Alberto Camiña Moreira, visto que, 

considerando que a alienação ocorre pela soma das vontades do devedor e dos 

credores, pode-se afastar a venda pelo maior lance ofertado por meio de 

colocação de cláusula, no plano de recuperação, que rejeite qualquer valor 

inferior a preço mínimo de venda.324 

5.4. Efeitos da alienação de ativos 

Pela disposição do artigo 60 da LRF exclui-se a sucessão dos adquirentes 

de filiais ou unidades produtivas isoladas do devedor nas obrigações deste. 

Assim, este dispositivo impõe efeitos e consequências diversas daquelas 

previstas para o trespasse do estabelecimento como regulamentado pelo CC, 

CTN e CLT, apontado em tópico acima.  

Ou seja, ao contrário das consequências apresentadas nos tópicos 

específicos anteriores, em caso de aquisição por terceiro de unidade produtiva 

isolada ou filial pertencente a empresário ou à sociedade empresária em 

recuperação judicial, esse terceiro não será responsabilizado pelas dívidas do 

devedor, incluindo-se as obrigações tributárias e trabalhistas. 

É de se mencionar que o parágrafo único do artigo 60 da LRF estabelece 

previsão para cobrir situações em que poderiam ocorrer fraudes na alienação de 

ativos em processo de recuperação judicial, fazendo-se, assim, expressa 

referência ao §1º do artigo 141 da LRF.325 Com isso, a exclusão da sucessão não 

                                              
323 COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à Lei de Falências e de recuperação de empresas. 10. 

ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 240. 
324 MOREIRA, Alberto Camiña. Comentários aos artigos 60 a 63. In: CORRÊA-LIMA, Osmar Brina; 

LIMA, Sérgio Mourão Corrêa (Coord.). Comentários à Nova Lei de Falências e Recuperação 
de Empresas. Lei nº 11.101, de 09 de fevereiro de 2005. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 
399. 

325 Art. 141. Na alienação conjunta ou separada de ativos, inclusive da empresa ou de suas filiais, 
promovida sob qualquer das modalidades de que trata este artigo: [...] 
§1º O disposto no inciso II do caput deste artigo não se aplica quando o arrematante for: 
I – sócio da sociedade falida, ou sociedade controlada pelo falido; 
II – parente, em linha reta ou colateral até o 4º (quarto) grau, consangüíneo ou afim, do falido 
ou de sócio da sociedade falida; ou 
III – identificado como agente do falido com o objetivo de fraudar a sucessão. 
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será aplicada em determinados casos em que o adquirente tenha algum grau de 

relação com o devedor (sócio, parente ou agente do devedor), deixando-se 

realizar as consequências previstas no CC, CLT e CTN quanto à sucessão.326 

5.4.1. Não sucessão das obrigações trabalhistas 

O artigo 60 da LRF estabelece que no caso de venda de unidades 

produtivas isoladas da empresa em recuperação não deve haver sucessão do 

adquirente em relação às obrigações da empresa adquirida, inclusive as 

tributárias, mas não faz menção expressa às obrigações trabalhistas. Assim, 

aquele que adquire o ativo na recuperação judicial o fará livre de quaisquer ônus, 

incluindo-se de natureza tributária.327 

Há jurisprudência que entende que a falta de menção de exclusão das 

obrigações trabalhistas na venda de ativos na recuperação judicial – ao passo 

que se estipulou textualmente a restrição às obrigações tributárias – tem o sentido 

de autorizar a sucessão trabalhista.328 Na mesma linha é a afirmação de Manoel 

Justino Bezerra Filho, ou seja, de que estariam excluídos do afastamento da 

sucessão os créditos derivados da legislação trabalhista e decorrentes de 

acidentes do trabalho – como o fez expressamente o legislador da LRF.329 

                                              
326 Como exposto por Rachel Sztajn, “excluir essas pessoas do benefício resultante da ruptura do 

vínculo jurídico entre o ativo e o passivo inibe comportamentos dissimulados, oportunistas. 
Coibir a possibilidade de alguém, ligado à crise da empresa, venha a gozar de algum privilégio 
patrimonial leva à internalização de parte dos prejuízos daí decorrentes”. Ou seja, “a proibição 
de que terceiros fiquem ligados de alguma forma ao devedor falido [no caso, em recuperação 
judicial], atuando como seus agentes destina-se a inibir comportamentos que venham a facilitar 
a apropriação de valores que caberiam aos credores da falida [neste caso, da recuperanda]” 
(SZTAJN, Rachel. Comentários aos artigos 139 a 167. In: TOLEDO, Paulo F. C. Salles de; 
ABRÃO, Carlos Henrique (Coords.). Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e 
Falência. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 500).  

327 GIANSANTE, Gilberto. Riscos de sucessão trabalhista e fiscal na Alienação de unidade 
produtiva isolada de empresa em recuperação judicial e ativos na falência. In: LAZZARINI, 
Alexandre A.; KODAMA, Thais; CALHEIROS, Paulo (Coord.). Recuperação de Empresas e 
Falência. Aspectos práticos e relevantes da Lei 11.101/05. São Paulo: Quartier Latin, 2014, p. 
203. 

328 TRT 2ª Região, 4ª Turma, RO nº 01718200806102008, Acórdão nº 20090233853, relator 
Sergio Winnik, 31/03/2009. 

329 BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Lei de Recuperação de Empresas e Falências. Lei 
11.101/2005. Comentada artigo por artigo. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 
174. 
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Para Gilberto Giansante, tal entendimento não está em linha com os 

princípios da LRF, mostrando-se incompatível com o objetivo do legislador na 

sistematização do procedimento recuperacional. Isso porque os valores 

defendidos na LRF são a manutenção da força produtora de riqueza, o emprego 

dos trabalhadores e defesa dos interesses dos credores. Se a LRF não 

dispusesse sobre a ausência de sucessão, outra empresa não se interessaria por 

adquirir seus ativos diante do risco existente de responder pelo passivo. A 

recuperação da empresa em crise tem, por essência, a viabilidade econômica da 

atividade.330 

Para o referido autor, não deveria haver sucessão trabalhista. Os credores 

trabalhistas estão representados e participam ativamente do procedimento de 

recuperação judicial, havendo garantia adicional tangente à necessidade de se 

assegurar o plano de recuperação e o pagamento total dos créditos trabalhistas 

dentro de um ano. No caso de venda de ativos, os créditos trabalhistas já terão 

sido quitados totalmente, ou em grande parte, sendo que a existência de sua 

sucessão poderia inviabilizar a própria venda de ativos.331 

Com isso, seriam punidos os trabalhadores e não o empresário, da mesma 

forma como na legislação falimentar anterior. Além disso, a LRF é posterior e 

especial, derrogando a sucessão trabalhista disposta na CLT332. 

No mesmo sentido defende Eduardo Secchi Munhoz, que conclui, por três 

interpretações distintas, que não deve haver a sucessão dos créditos trabalhistas, 

visto que: (i) o termo utilizado pelo dispositivo legal (“inclusive”) daria a ideia de 

exemplificação, afastando-se qualquer tipo de obrigação; (ii) se fosse necessário 

apontar cada obrigação a ser afastada por conta da ausência de menção 

                                              
330 GIANSANTE, Gilberto. Riscos de sucessão trabalhista e fiscal na Alienação de unidade 

produtiva isolada de empresa em recuperação judicial e ativos na falência. In: LAZZARINI, 
Alexandre A.; KODAMA, Thais; CALHEIROS, Paulo (Coord.). Recuperação de Empresas e 
Falência. Aspectos práticos e relevantes da Lei 11.101/05. São Paulo: Quartier Latin, 2014, p. 
205. 

331 GIANSANTE, Gilberto. Riscos de sucessão trabalhista e fiscal na Alienação de unidade 
produtiva isolada de empresa em recuperação judicial e ativos na falência. In: LAZZARINI, 
Alexandre A.; KODAMA, Thais; CALHEIROS, Paulo (Coord.). Recuperação de Empresas e 
Falência. Aspectos práticos e relevantes da Lei 11.101/05. São Paulo: Quartier Latin, 2014, p. 
206-207. 

332 GIANSANTE, Gilberto. Riscos de sucessão trabalhista e fiscal na Alienação de unidade 
produtiva isolada de empresa em recuperação judicial e ativos na falência. In: LAZZARINI, 
Alexandre A.; KODAMA, Thais; CALHEIROS, Paulo (Coord.). Recuperação de Empresas e 
Falência. Aspectos práticos e relevantes da Lei 11.101/05. São Paulo: Quartier Latin, 2014, p. 
207. 
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expressa, todas as demais obrigações seriam sucedidas pelo adquirente; e (iii) os 

créditos trabalhistas estão garantidos pelas previsões do plano e da LRF.333 

A menção expressa no dispositivo legal às obrigações tributárias tem o 

condão de excluir tais créditos, já que estes não estão sujeitos à recuperação 

judicial e não sofrem os efeitos da sentença que homologa o plano de 

recuperação judicial.334 

Contudo, esta questão já fora resolvida pelo Tribunal Superior do Trabalho 

(TST) e pelo Supremo Tribunal Federal (STF), de modo que, no primeiro, 

reverteu-se decisão que determinava a sucessão trabalhista do adquirente335, e, 

no segundo, julgou-se ação direta de inconstitucionalidade sobre a sucessão 

trabalhista, decidindo-se pela constitucionalidade do artigo 60 da LRF.336 Em 

ambos os casos, confirmou-se a ausência de sucessão. Do julgado do STF foi 

mencionado que: 

por essas razões, entendo que os arts. 60, parágrafo único, e 141, 
II, do texto legal em comento mostraram-se constitucionalmente 
hígidos no aspecto em que estabelecem a inocorrência de 
sucessão dos créditos trabalhistas, particularmente porque o 
legislador ordinário, ao concebê-los, optou por dar concreção a 
determinados valores constitucionais, a saber a livre iniciativa e a 
função social da propriedade – de cujas manifestações a empresa 
é uma das mais conspícuas – em detrimento de outros, com igual 
densidade axiológica, eis que os reputou mais adequados ao 
tratamento da matéria. 

Diante disso, concluímos pela linha de que um dos efeitos da alienação de 

ativos na recuperação judicial é a exclusão da sucessão do adquirente nas 

obrigações trabalhistas do empresário devedor. 

                                              
333 MUNHOZ, Eduardo Secchi. Comentários aos artigos 55 a 69. In: SOUZA JUNIOR, Francisco 

Satiro; PITOMBO, Antônio Sérgio Altieri de Moraes (Coord.). Comentários à Lei de 
Recuperação de Empresas e Falência. Lei 11.101/2005. Artigo por artigo. 2. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2007, p. 299. 

334 LOBO, Jorge. Responsabilidade por obrigações e dívidas da sociedade empresária na 
recuperação extrajudicial, recuperação judicial e na falência. Revista de Direito Mercantil, 
Industrial, Econômico e Financeiro, São Paulo, v. 144, p. 138-145, 2006, p. 143. Na mesma 
linha: CAMPINHO, Sérgio. Falência e Recuperação de empresa: o novo regime da 
insolvência empresarial. 4. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 177. 

335 TST, 7ª Turma, RR nº 35300-79.2008.5.01.0037, relator Juíza convocada Maria Doralice 
Novaes, j. 07/12/2010, DJ 10/12/2010. 

336 STF, Tribunal Pleno, Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3934-2, relator Ministro Ricardo 
Lewandowski, j. 27/05/2009, DJ 06/11/2009. 
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5.4.2. Não sucessão das obrigações tributárias 

O CTN foi alterado pela Lei Complementar nº 118/2005, de modo que se 

editou a redação do artigo 133, que previa a sucessão tributária, retirando-se sua 

aplicação referente ao caso da alienação judicial de filial ou unidade produtiva 

isolada em processo de recuperação judicial, bem como para falência.  

Para o caso de falência, o artigo 133, §3º, do CTN determina que o produto 

da alienação deve ficar depositado à disposição do juízo pelo prazo de um ano a 

partir da data da alienação, podendo ser usado para pagamento de créditos 

extraconcursais ou de outros créditos que têm preferência em relação ao 

tributário.337 

Portanto, a inclusão dos §1º ao 3º no artigo 133 teve por objetivo estipular 

que: (i) a sucessão do adquirente de fundo de comércio ou estabelecimento não 

se aplica em caso de alienação judicial de unidade produtiva isolada em processo 

de recuperação judicial; (ii) inaplicabilidade do benefício na hipótese de o 

adquirente ser pessoa relacionada com o devedor em recuperação judicial; e (iii) 

a disposição, à Fazenda Pública, por um ano, do valor arrecadado, no caso de 

falência.338 

Assim, sob o aspecto tributário, como já supradito, a sucessão está restrita, 

uma vez que o artigo 60 expõe expressamente que o adquirente não sucede o 

devedor, inclusive nas dívidas tributárias, o que tem sido também admitido pela 

jurisprudência: 

AGRAVO. Recuperação judicial. Sucessão. Execução Fiscal. 
Pretenso reconhecimento à sucessão tributária. Decisão que não 
redirecionou a execução fiscal pela ausência de demonstração 
dos pressupostos do § 2º inciso I do art. 133 do CTN. Não se 
caracteriza a sucessão na hipótese de alienação judicial em 
processo de falência ou de alienação judicial de filial ou unidade 
produtiva isolada em processo de recuperação judicial, hipóteses 
somente excepcionadas pelo parágrafo 2º do citado artigo. No 
caso, ficou demonstrado que o estabelecimento da empresa 

                                              
337 GIANSANTE, Gilberto. Riscos de sucessão trabalhista e fiscal na Alienação de unidade 

produtiva isolada de empresa em recuperação judicial e ativos na falência. In: LAZZARINI, 
Alexandre A.; KODAMA, Thais; CALHEIROS, Paulo (Coord.). Recuperação de Empresas e 
Falência. Aspectos práticos e relevantes da Lei 11.101/05. São Paulo: Quartier Latin, 2014, p. 
213. 

338 MUNHOZ, Eduardo Secchi. Comentários aos artigos 55 a 69. In: SOUZA JUNIOR, Francisco 
Satiro; PITOMBO, Antônio Sérgio Altieri de Moraes (Coord.). Comentários à Lei de 
Recuperação de Empresas e Falência. Lei 11.101/2005. Artigo por artigo. 2. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2007, p. 300. 
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agravada fora objeto de "Contrato de Compra e Venda de Ativos e 
outras Avenças" celebrado com a sociedade empresária B.F. 
UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA, como medida integrante do 
plano de recuperação judicial (fls. 147/166). Manutenção. 
Estabelecimento da executada que fora objeto de contrato de 
compra e venda por outra empresa como medida integrante de 
plano de recuperação judicial. Ausência de requisitos do art. 133 
que autorizem a sucessão tributária. Recurso não provido.339 

Não obstante isso, o artigo 57 da LRF340 exige a apresentação de certidão 

negativa de débito para a concessão da recuperação judicial. Para Gilberto 

Giansante, tal exigência não tem fundamento, pois a contrariu sensu a sua 

ausência impedirá a recuperação da empresa viável, não atendendo à 

preservação da empresa.341 

Como indica Julio Kahan Mandel, o artigo normativo é fruto da falta de 

enfrentamento do anseio arrecadatório do Fisco, visto que a ausência da certidão 

levaria à suspensão do procedimento recuperacional até a efetiva apresentação 

das certidões negativas. Tal efeito não teria qualquer propósito, já que o Fisco 

tem interesse em que a empresa se reestruture e possa continuar a exercer sua 

atividade, mantendo-se a fonte pagadora de tributos.342 

Assim, com base nesses entendimentos, tem-se observado a dispensa 

dessa exigência de apresentação de certidões para se conceder a recuperação 

judicial, ainda que não sejam todas as certidões levadas ao juízo.  

A doutrina já formulou diversos argumentos para a dispensa, tais como, de 

forma meramente exemplificativa: (i) a exigência seria uma espécie de poder de 

veto absoluto para concessão da recuperação judicial, o que seria inadequado e 

incoerente com a ordem de preferência estabelecida pelo artigo 83 da LRF343, já 

                                              
339 TJSP, Agravo de Instrumento n. 0151093-93.2012.8.26.0000, 9ª Câmara de Direito Público, 

relator Desembargador Oswaldo Luiz Palu, j. 06.02.2013, DJe 14.02.2013. 
340 Art. 57. Após a juntada aos autos do plano aprovado pela assembléia-geral de credores ou 

decorrido o prazo previsto no art. 55 desta Lei sem objeção de credores, o devedor apresentará 
certidões negativas de débitos tributários nos termos dos arts. 151, 205, 206 da Lei no 5.172, 
de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional. 

341 GIANSANTE, Gilberto. Riscos de sucessão trabalhista e fiscal na Alienação de unidade 
produtiva isolada de empresa em recuperação judicial e ativos na falência. In: LAZZARINI, 
Alexandre A.; KODAMA, Thais; CALHEIROS, Paulo (Coord.). Recuperação de Empresas e 
Falência. Aspectos práticos e relevantes da Lei 11.101/05. São Paulo: Quartier Latin, 2014, p. 
210-211. 

342 MANDEL, Julio Kadan. Nova Lei de Falências e Recuperação de Empresas anotada: Lei nº 
11.101, de 9 de fevereiro de 2005. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 129. 

343 Art. 83. A classificação dos créditos na falência obedece à seguinte ordem: 
I – os créditos derivados da legislação do trabalho, limitados a 150 (cento e cinqüenta) salários-
mínimos por credor, e os decorrentes de acidentes de trabalho; 
II - créditos com garantia real até o limite do valor do bem gravado; 
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que há credores com preferência ao recebimento de seus créditos em relação ao 

fisco344; (ii) não haveria qualquer sanção pela ausência de prestação das 

certidões, nem a convolação em falência345; (iii) inconstitucionalidade do artigo 

191-A do CTN346 e do artigo 57 da LRF frente ao princípio constitucional da 

razoabilidade347; (iv) ineficácia do artigo 57 da LRF, enquanto não forem editadas 

leis específicas sobre o parcelamento de créditos tributários348; e (v) prevalência 

do princípio da preservação da empresa em relação a uma interpretação literal da 

LRF e do CTN349. 

Estes argumentos têm sido admitidos pela jurisprudência, especialmente 

quanto à ausência de regramento específico do parcelamento fiscal.350 

                                                                                                                                         
III – créditos tributários, independentemente da sua natureza e tempo de constituição, 
excetuadas as multas tributárias; 
IV – créditos com privilégio especial, a saber: a) os previstos no art. 964 da Lei no 10.406, de 
10 de janeiro de 2002; b) os assim definidos em outras leis civis e comerciais, salvo disposição 
contrária desta Lei; c) aqueles a cujos titulares a lei confira o direito de retenção sobre a coisa 
dada em garantia; d) aqueles em favor dos microempreendedores individuais e das 
microempresas e empresas de pequeno porte de que trata a Lei Complementar no 123, de 14 
de dezembro de 2006; 
V – créditos com privilégio geral, a saber: a) os previstos no art. 965 da Lei no 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002; b) os previstos no parágrafo único do art. 67 desta Lei; c) os assim definidos 
em outras leis civis e comerciais, salvo disposição contrária desta Lei;  
VI – créditos quirografários, a saber: a) aqueles não previstos nos demais incisos deste artigo; 
b) os saldos dos créditos não cobertos pelo produto da alienação dos bens vinculados ao seu 
pagamento; c) os saldos dos créditos derivados da legislação do trabalho que excederem o 
limite estabelecido no inciso I do caput deste artigo; 
VII – as multas contratuais e as penas pecuniárias por infração das leis penais ou 
administrativas, inclusive as multas tributárias;  
VIII – créditos subordinados, a saber: a) os assim previstos em lei ou em contrato; b) os 
créditos dos sócios e dos administradores sem vínculo empregatício. [...].  

344 MUNHOZ, Eduardo Secchi. Comentários aos artigos 55 a 69. In: SOUZA JUNIOR, Francisco 
Satiro; PITOMBO, Antônio Sérgio Altieri de Moraes (Coord.). Comentários à Lei de 
Recuperação de Empresas e Falência. Lei 11.101/2005. Artigo por artigo. 2. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2007, p. 286. 

345 BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Lei de Recuperação de Empresas e Falências. Lei 
11.101/2005. Comentada artigo por artigo. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 
170-171. 

346 Art. 191-A. A concessão de recuperação judicial depende da apresentação da prova de 
quitação de todos os tributos, observado o disposto nos arts. 151, 205 e 206 desta Lei. 

347 MACHADO, Hugo de Brito. Dívida tributária e recuperação judicial da empresa. Revista 
Dialética de Direito Tributário, São Paulo, n. 120, p. 69-81, 2005, p. 80-81. 

348 MACHADO, Hugo de Brito. Dívida tributária e recuperação judicial da empresa. Revista 
Dialética de Direito Tributário, São Paulo, n. 120, p. 69-81, 2005, p. 80. 

349 MACHADO, Hugo de Brito. Dívida tributária e recuperação judicial da empresa. Revista 
Dialética de Direito Tributário, São Paulo, n. 120, p. 69-81, 2005, p. 80. 

350 “Recuperação Judicial. Aprovação do plano de recuperação judicial. Decisão que concede a 
recuperação judicial, com dispensa da apresentação das certidões negativas de débitos 
tributários exigidas pelo artigo 57, da Lei n° 11.101/2005 e artigo 191-A, do CTN. Recurso 
interposto pela União Federal. Reconhecimento da legitimidade e interesse em recorrer, como 
‘terceiro prejudicado’, mesmo não estando os créditos tributários sujeitos à habilitação na 
recuperação judicial. Exigência do artigo 57 da LRF que configura antinomia jurídica com outras 
normas que integram a Lei n° 11.101/2005, em especial, o artigo 47. Abusividade da exigência, 
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Não obstante todo o trabalho desenvolvido pela doutrina e jurisprudência 

acerca desta matéria, em 13 de novembro de 2014 foi promulgada a Lei nº 

13.043, que disciplina o parcelamento especial do passivo tributário de empresas 

em recuperação judicial.  

Em seu artigo 43351, a Lei nº 13.043/2014 estabelece um parcelamento de 

tributos de nível federal que não aparenta ser especial ao empresário ou à 

                                                                                                                                         
enquanto não for cumprido o artigo 68 da nova Lei, que prevê a edição de lei específica sobre o 
parcelamento do crédito tributário para devedores em recuperação judicial. Dispensa da juntada 
das certidões negativas ou das positivas com efeito de negativas mantida. Agravo desprovido” 
(TJSP, Agravo de Instrumento n. 439.6024/9-00, Câmara Especial de Falências e 
Recuperações Judiciais, relator Desembargador Manoel de Queiroz Pereira Calças, j. 
17.01.2007, DO 19.01.2007). No mesmo sentido, é decidido pelo STJ: “DIREITO 
EMPRESARIAL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
EXIGÊNCIA DE QUE A EMPRESA RECUPERANDA COMPROVE SUA REGULARIDADE 
TRIBUTÁRIA. ART. 57 DA LEI N. 11.101/2005 (LRF) E ART. 191-A DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO 
NACIONAL (CTN). INOPERÂNCIA DOS MENCIONADOS DISPOSITIVOS. INEXISTÊNCIA DE 
LEI ESPECÍFICA A DISCIPLINAR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA FISCAL E 
PREVIDENCIÁRIA DE EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. [...]” (STJ, Recurso 
Especial n. 1187404/MT, Corte Especial, relator Ministro Luis Felipe Salomão, j. 19.06.2013, 
DJe 21.08.2013). 

351 Art. 43.  A Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 10-
A: 
“Art. 10-A.  O empresário ou a sociedade empresária que pleitear ou tiver deferido o 
processamento da recuperação judicial, nos termos dos arts. 51, 52 e 70 da Lei nº 11.101, de 9 
de fevereiro de 2005, poderão parcelar seus débitos com a Fazenda Nacional, em 84 (oitenta e 
quatro) parcelas mensais e consecutivas, calculadas observando-se os seguintes percentuais 
mínimos, aplicados sobre o valor da dívida consolidada: 
I – da 1ª à 12ª prestação: 0,666% (seiscentos e sessenta e seis milésimos por cento); 
II – da 13ª à 24ª prestação: 1% (um por cento); 
III – da 25ª à 83ª prestação: 1,333% (um inteiro e trezentos e trinta e três milésimos por cento); 
e 
IV – 84ª prestação: saldo devedor remanescente. 
§1º O disposto neste artigo aplica-se à totalidade dos débitos do empresário ou da sociedade 
empresária constituídos ou não, inscritos ou não em Dívida Ativa da União, mesmo que 
discutidos judicialmente em ação proposta pelo sujeito passivo ou em fase de execução fiscal já 
ajuizada, ressalvados exclusivamente os débitos incluídos em parcelamentos regidos por 
outras leis. 
§2º No caso dos débitos que se encontrarem sob discussão administrativa ou judicial, 
submetidos ou não à causa legal de suspensão de exigibilidade, o sujeito passivo deverá 
comprovar que desistiu expressamente e de forma irrevogável da impugnação ou do recurso 
interposto, ou da ação judicial, e, cumulativamente, renunciou a quaisquer alegações de direito 
sobre as quais se fundem a ação judicial e o recurso administrativo. 
§3º O empresário ou a sociedade empresária poderá, a seu critério, desistir dos parcelamentos 
em curso, independentemente da modalidade, e solicitar que eles sejam parcelados nos termos 
deste artigo. 
§4º Além das hipóteses previstas no art. 14-B, é causa de rescisão do parcelamento a não 
concessão da recuperação judicial de que trata o art. 58 da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 
2005, bem como a decretação da falência da pessoa jurídica. 
§5º O empresário ou a sociedade empresária poderá ter apenas um parcelamento de que trata 
o caput, cujos débitos constituídos, inscritos ou não em Dívida Ativa da União, poderão ser 
incluídos até a data do pedido de parcelamento. 
§6º A concessão do parcelamento não implica a liberação dos bens e direitos do devedor ou de 
seus responsáveis que tenham sido constituídos em garantia dos respectivos créditos. 
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sociedade empresária em recuperação judicial. Isso porque o dispositivo legal 

impõe a confissão de todas as dívidas tributárias, inclusive as prescritas, a fim de 

se aderir ao parcelamento, o qual, por sua vez, é forçado e prolongado em até 84 

(oitenta e quatro) meses. 

Considerando que o parcelamento ordinário já era de 60 (sessenta) meses 

nos termos do artigo 10 da Lei nº 10.522/2002352, verificamos que a solução 

preconizada não levou muito ao efeito de os empresários em crise buscarem se 

socorrer por este parcelamento especial.  

Em realidade, há tendência de os tribunais passarem a manter novamente o 

afastamento da exigência de certidões tributárias para concessão de recuperação 

judicial. No Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), há um julgado 

importante servindo como paradigma quanto a este assunto, em que a exigência 

de apresentação das certidões foi afastada, uma vez que o pedido de 

recuperação judicial foi requerido em data anterior à vigência da Lei nº 

13.043/2014, com o que se aplicou a orientação jurisprudencial existente ao caso 

quando do vácuo legislativo. No entanto, indo além da data de promulgação do 

parcelamento especial, tal decisão estabeleceu que a Lei nº 13.043/2014 

regulamenta tão apenas os tributos federais, sem realizar qualquer menção às 

tratativas de parcelamento dos tributos das demais esferas (estadual e municipal), 

constituindo-se, assim, parcelamento especial incompleto, o que não atende ao 

quanto disposto no artigo 57 da LRF, e que, portanto, não pode servir como óbice 

à concessão da recuperação judicial.353 

                                                                                                                                         
§7º O parcelamento referido no caput observará as demais condições previstas nesta Lei, 
ressalvado o disposto no § 1º do art. 11, no inciso II do §1º do art. 12, nos incisos I, II e VIII do 
art. 14 e no §2 do art. 14-A.” 

352 Art. 10. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional poderão ser parcelados 
em até sessenta parcelas mensais, a exclusivo critério da autoridade fazendária, na forma e 
condições previstas nesta Lei. 

353 “DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
DECISÃO AGRAVADA CONDICIONANDO A HOMOLOGAÇÃO DO PLANO À 
APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS FISCAIS EXIGIDAS PELO 
ART. 57 DA LRF, CONSIDERANDO O ADVENTO DA LEI Nº 13.043/2014, QUE DISCIPLINA O 
PARCELAMENTO ESPECIAL PARA DÍVIDAS FISCAIS COM A UNIÃO DE EMPRESAS EM 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. REFORMA. 
[...] 3. No caso presente, o pedido de recuperação judicial foi protocolizado em 20/05/2013, 
antes, portanto, da edição da Lei nº 13.043/2014, que entrou vigor somente em 13/11/2014. 
Dessa forma, como não havia lei regulamentadora acerca do parcelamento especial na ocasião 
do ajuizamento da ação, a controvérsia deve ser decidida com base no princípio tempus regit 
actum, sem perder de vista outro princípio, da segurança jurídica. Assim, por tal motivo, o art. 
57 da LRF não pode obstaculizar a homologação do plano de recuperação judicial, na linha de 
entendimento da Corte Superior. 4. Ademais disso, o parcelamento objeto da Lei nº 
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5.4.3. Liberação dos ônus reais incidentes sobre os bens 

Outro efeito da venda de ativos pelo artigo 60 da LRF é a liberação de todos 

e quaisquer ônus reais incidentes sobre os bens a serem alienados.  

Vale ressaltarmos que os direitos de garantias se constituem ônus reais. No 

entanto, o §1º do artigo 50 da LRF354 dispõe que as garantias reais somente 

serão suprimidas na alienação de bens caso o credor titular da garantia manifeste 

expressamente seu consentimento. Ou seja, a alienação do artigo 60 da LRF 

somente estará efetivamente livre de ônus se o credor titular da garantia real 

expressamente manifestar sua concordância com tal transferência. Este 

entendimento tem sido adotado pela doutrina355 e pela jurisprudência356. 

Quanto às obrigações propter rem, como as taxas de condomínio, as dívidas 

tributárias ligadas aos imóveis e as obrigações ambientais – as quais também são 

englobadas pelos ônus reais são, a liberação estatuída pelo artigo 60 da LRF é 

suficiente para desembaraçá-las ao adquirente357, apesar de haver 

posicionamento contrário358. 

                                                                                                                                         
13.043/2014 alcança apenas os débitos federais, mantendo a lacuna legislativa em relação às 
dívidas fiscais estaduais e municipais, sendo ilógico, pelo prisma da razoabilidade, que apenas 
a certidão negativa de débitos fiscais federais seja relevante para efeito de homologação do 
plano de recuperação, em detrimento das dívidas fiscais estaduais e municipais, como se 
houvesse uma impensável ordem hierárquica para o recolhimento de tributos. Logo, o 
parcelamento especial concebido pela Lei nº 13.043/2014, por incompleto, não atende a 
exigência contida no art. 57 da LRF, devendo, por conseguinte, ser mantida a jurisprudência 
prevalecente na Corte Superior a respeito do tema, no sentido de permitir a dispensa das 
certidões negativas para fins de homologação do plano de recuperação.” (TJRJ, Agravo de 
Instrumento n. 0050788-91.2015.8.19.0000, Sétima Câmara Cível, relator Desembargador 
Luciano Sabóia Rinaldi de Carvalho, j. 16.12.2015). 

354 Art. 50. Constituem meios de recuperação judicial, observada a legislação pertinente a cada 
caso, dentre outros: [...] 
§1º Na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição 
somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia. 

355 LOBO, Jorge. Comentários aos artigos 35 a 69. In: TOLEDO, Paulo F. C. Salles de; ABRÃO, 
Carlos Henrique (Coords.). Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência. 5. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 195, 225, 234 e 235. Na mesma linha: MOREIRA, Alberto 
Camiña. Comentários aos artigos 60 a 63. In: CORRÊA-LIMA, Osmar Brina; LIMA, Sérgio 
Mourão Corrêa (Coord.). Comentários à Nova Lei de Falências e Recuperação de 
Empresas. Lei nº 11.101, de 09 de fevereiro de 2005. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 411. 

356 Súmula 61 do TJSP: “Na recuperação judicial, a supressão da garantia ou sua substituição 
somente será admitida mediante aprovação expressa do titular.” 

357 TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de; POPPA, Bruno. UPI e Estabelecimento. Uma 
Visão Crítica. In: TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de; SATIRO, Francisco (Coord.). 
Direito das Empresas em Crise. Problemas e Soluções. São Paulo: Quartier Latin, 2012, p. 
279, nota 50. Na mesma linha: “Atento ao princípio da preservação da empresa, postulado de 
maior densidade que informa a Lei n° 11.101/2005, estou convencido que, mesmo 
considerando-se que as glebas a serem alienadas por hasta pública, em cumprimento ao plano 
aprovado pelo conclave assemblear, integram área maior a ser objeto de desmembramento, 
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6. ALIENAÇÃO DE ATIVOS E SUCESSÃO DE PASSIVOS EM PROCESSO 

DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MODALIDADES DE ALIENAÇÃO 

No presente capítulo, adentramos mais precisamente o cerne desse trabalho 

e, assim, abordaremos as modalidades de alienação de ativos de empresas em 

recuperação judicial como fator determinante para a ocorrência da sucessão de 

passivos, analisando-se as teses existentes quanto à literalidade da norma legal 

para imposição da hasta pública e à possibilidade de outras modalidades de 

alienação. 

6.1. Modalidades de alienação como fator de sucessão de passivos 

Como visto, após a aprovação do plano de recuperação judicial e concedida 

a recuperação judicial pela homologação do referido plano, caso seja prevista a 

venda de filiais ou de unidades produtivas isoladas, tal alienação poderá ser 

realizada, ouvido o administrador judicial e o comitê de credores, nas 

modalidades de hasta pública (leilão, propostas fechadas e pregão), como 

indicadas no artigo 142 da LRF.359 

Assim, pode ter a LRF estabelecido a não sucessão de passivos na 

recuperação judicial apenas e somente quando os ativos forem alienados por 

hasta pública, expressamente indicados no artigo 142 da LRF. 

Contudo, essa interpretação literal que determinados autores fazem da 

lei, como veremos nos tópicos a seguir, acaba permitindo que a medida prevista 

                                                                                                                                         
não se entrevê qualquer obstáculo ao reconhecimento de que a venda parcial das Glebas ‘A’, 
‘B’, ‘C’, ‘D’, ‘E’ e ‘F’, indicadas na planta de fls. 693, possa ser feita com a expressa supressão 
da sucessão do eventual arrematante em relação a qualquer ônus incidente sobre o imóvel, 
inclusive no que concerne às obrigações de natureza tributária, às derivadas da legislação 
trabalhista e àquelas decorrentes de acidentes de trabalho” (TJSP, Agravo de Instrumento n. 
9023658-85.2009.8.26.0000, Câmara Especial de Falências e Recuperações Judiciais, relator 
Desembargador Manoel Queiroz de Pereira Calças, j. 05.05.2009, DJe 11.05.2009). 

358 MOREIRA, Alberto Camiña. Comentários aos artigos 60 a 63. In: CORRÊA-LIMA, Osmar Brina; 
LIMA, Sérgio Mourão Corrêa (Coord.). Comentários à Nova Lei de Falências e Recuperação 
de Empresas. Lei nº 11.101, de 09 de fevereiro de 2005. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 
412. 

359 Artigo 142. O Juiz, ouvido o administrador judicial e atendendo à orientação do Comitê, se 
houver, ordenará que se proceda à alienação do ativo em uma das seguintes modalidades: I – 
leilão, por lances orais; II – propostas fechadas; III – pregão. [...]. 
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pelo legislador para desonerar as aquisições de estabelecimentos e unidades 

produtivas da empresa viável em crise se torne letra morta porque impossibilita 

que outros meios de alienação possam ser utilizados na recuperação judicial com 

o fim de se vender bens e obter capital de investimento para o soerguimento da 

empresa em recuperação judicial. 

Considerando a menção ao artigo 142 da LRF feita diretamente pelo artigo 

60, é possível assumir a viabilidade de utilização das demais possibilidades de 

realização do ativo, como expressamente indicadas no artigo 144360 (modalidades 

diversas, mediante autorização judicial) e no artigo 145361 (modalidades diversas, 

mediante a aprovação da assembleia geral de credores), ambos da LRF. 

Há muita discussão sobre qual é o efetivo alcance da previsão do artigo 60 

em sua relação com os demais artigos referentes à realização do ativo na 

falência, implicando falta de segurança jurídica no mercado para aquisição de 

ativos de empresas em recuperação judicial.  

Como já mencionamos em tópico anterior, a estipulação de desoneração da 

sucessão de passivos no advento da LRF teve justamente o condão central de se 

alterar o paradigma da lei anterior, em que os bens dessas empresas em crise 

financeira eram depreciados por falta de solução quanto à sua destinação. 

6.1.1. Literalidade de interpretação da alienação por hasta pública 

A interpretação literal do texto lançado no artigo 60 da LRF transmite a ideia 

de que a alienação de filiais e das unidades produtivas isoladas somente poderá 

                                              
360 Artigo 144. Havendo motivos justificados, o juiz poderá autorizar, mediante requerimento 

fundamentado do administrador judicial ou do Comitê, modalidades de alienação judicial 
diversas das previstas no artigo 142 desta Lei. 

361 Artigo 145. O juiz homologará qualquer outra modalidade de realização do ativo, desde que 
aprovada pela assembleia-geral de credores, inclusive com a constituição de sociedade de 
credores ou dos empregados do próprio devedor, com a participação, se necessária, dos atuais 
sócios ou terceiros. [...] § 3º Não sendo aprovada pela assembleia-geral a proposta alternativa 
para a realização do ativo, caberá ao juiz decidir a forma que será adotada, levando em 
consideração a manifestação do administrador judicial e do Comitê. 
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ser efetuada por meio de concorrência pública, de modo que o “juiz ordenará a 

sua realização, observado o disposto no artigo 142 desta Lei”.362 

No âmbito da recuperação judicial, o legislador fez referência às normas do 

procedimento de falência, especificamente quanto à realização do ativo. Tal 

conduta fez com que os operadores do direito questionassem a interpretação 

mais adequada da norma legal.  

A despeito de haver ampla gama de autores que louvam o dispositivo da 

LRF referente à desoneração da sucessão de passivos no caso de venda de 

ativos da empresa em recuperação judicial, a maior parte da doutrina entende que 

a não sucessão de passivos e a alienação dos bens livre de quaisquer ônus 

somente seriam admitidas no caso de alienação por hasta pública, afastando-se 

as hipóteses de alienação extrajudicial ou por outras modalidades.363 

Como justificativa, é estabelecida a interpretação literal do artigo 60 da LRF, 

em que se faz menção expressa ao fato de que na alienação deve ser “observado 

o artigo 142” da LRF, o qual faz a listagem das modalidades existentes de hasta 

pública. Como observa Sabrina Maria Fadel Becue, a dicção do artigo evidencia a 

utilização de termos carregados de semântica.364 

Nesse sentido, o artigo 60 da LRF estaria restringindo a venda de ativos 

(sem sucessão de passivos) apenas para o caso da concorrência pública por 

meio de leilão, propostas fechadas e pregão. Nesse caso, também não é feita 

qualquer remissão às modalidades dispostas aos demais tipos de realização de 

ativo da falência (artigos 144 e 145 da LRF). 

                                              
362 Artigo 60. Se o plano de recuperação judicial aprovado envolver alienação judicial de filiais e de 

unidades produtivas isoladas do devedor, o juiz ordenará a sua realização, observado o artigo 
142 desta Lei. 
Artigo 142. O Juiz, ouvido o administrador judicial e atendendo à orientação do Comitê, se 
houver, ordenará que se proceda à alienação do ativo em uma das seguintes modalidades: I – 
leilão, por lances orais; II – propostas fechadas; III – pregão. [...]. 

363 MOREIRA, Alberto Camiña. In: Comentário aos artigos 60 a 63. CORRÊA-LIMA, Osmar Brina; 
LIMA, Sérgio Mourão Corrêa (Coord.). Comentários à Nova Lei de Falência e Recuperação 
Judicial: Lei 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, p. 400; LOBO, Jorge. Comentários aos artigos 
35 a 69. In: TOLEDO, Paulo F. C. Salles de; ABRÃO, Carlos Henrique (Coords.). Comentários 
à Lei de Recuperação de Empresas e Falência. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 239; 
MUNHOZ, Eduardo Secchi. Comentário aos artigos 55 a 69. In: Comentários à Lei de 
Recuperação de Empresas e Falência: Lei 11.101/2005, p. 298; PACHECO, José da Silva. 
Processo de Recuperação Judicial, Extrajudicial e Falência: em conformidade com a Lei 
11.101/05 e a alteração da Lei 111.127/05. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 167. 

364 BECUE, Sabrina Maria Fadel. A Alienação de Estabelecimento, como meio de recuperação 
judicial, e a inexistência de sucessão empresarial do adquirente (art. 60, LRF). 2014. 181 f. 
Dissertação (Mestrado em Direito) -  Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2014, p. 93. 
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Além disso, diante da concessão do benefício de desoneração da sucessão, 

seria justificada esta posição pelo fato de o legislador ter procurado limitar as 

modalidades de alienação de ativos, concedendo todas as garantias de que o 

procedimento de venda seria extremamente rigoroso, a fim de evitar fraude na 

sua realização, bem como de que sua efetivação traria a maximização do valor do 

ativo pelo interesse de um maior número de participantes.365 

Esse é o entendimento de Eduardo Secchi Munhoz, ao asseverar que “para 

evitar fraudes, porém, a alienação deve estar prevista no plano de recuperação 

judicial e ser realizada nos termos dos arts. 141 e 142. [...]”366, o que é também 

endossado por Manoel Justino de Bezerra Filho, para quem “[...] é necessário 

cuidado para que não se deixe a porta aberta à tentativa de fraude”367. 

Esta é a mesma linha de Fábio Ulhoa Coelho, em que se ressalta a carga 

impositiva na disposição legal da redação do artigo 60 da LRF sobre a 

modalidade de venda da unidade produtiva isolada, que: 

[...] será obrigatoriamente feita mediante hasta pública (leilão, 
propostas ou pregão). Não pode o plano estabelecer – mesmo 
que com isso consintam todos os credores e o devedor – a venda 
direta para terceiro nele identificado. A obrigatoriedade da hasta 
visa otimizar o procedimento e assegurar a recuperação da 
empresa em crise.368 

Nesse caso, a hasta pública seria um pressuposto normativo de ordem 

pública para se operar a desoneração da sucessão de passivos, liberando-se o 

arrematante das obrigações da empresa em recuperação judicial, bem como 

despindo-se os ativos dos ônus que lhe recaem. 

Como pressuposto normativo de ordem pública, sua interação deve ser 

observada legalmente para a implementação da consequência legal. Sem sua 

realização, a desoneração não se opera de pleno direito.  

                                              
365 BORGES, Leandro Vilarinho. Alienação de unidades produtivas isoladas em processos de 

recuperação judicial: Delimitação do Conceito, Efeitos e Modalidades. 2014. 178 f. 
Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2014, p. 83. 

366 MUNHOZ, Eduardo Secchi. Comentários aos artigos 55 a 69. In: SOUZA JUNIOR, Francisco 
Satiro; PITOMBO, Antônio Sérgio Altieri de Moraes (Coord.). Comentários à Lei de 
Recuperação de Empresas e Falência. Lei 11.101/2005. Artigo por artigo. 2. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2007, p. 298. 

367 Como premissas de sua conclusão, o autor defende que os artigos 144 e 145 da LRF somente 
se aplicam ao procedimento de falência (BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Lei de 
recuperação de empresas e falência. Lei 11.101/2005. Comentada artigo por artigo. 11. ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 206). 

368 COELHO, Fábio Ulhoa. Comentário à Nova Lei de Recuperação de Empresas. 7. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2010, p. 206. 
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Nesse sentido é que Fábio Ulhoa Coelho estabelece que a sucessão não é 

elidida, ainda que seja disposta outra forma de alienação de ativos no plano de 

recuperação, ainda que tenham todos os credores e devedores anuído 

expressamente.369 

O motivo da observação da hasta pública como pressuposto normativo de 

ordem pública seria assegurar a otimização do procedimento concursal e a 

viabilização da empresa em crise, evitando-se, portanto, fraudes no 

procedimento.  

Tais fundamentos, no entanto, são abertos, já que não se pode observar ou 

analisar a ocorrência da otimização do processo apenas pela venda por hasta 

pública ou, ainda, que somente por essa concorrência poder-se-ia fomentar a 

recuperação da sociedade em crise financeira. 

Ainda, outra justificativa para a causa da sucessão pela realização da 

alienação por outras modalidades é a interpretação restritiva que se impõe a 

benefícios legais concedidos no sistema jurídico, impedindo-se a distensão 

interpretativa da não sucessão para outros casos além daqueles mencionados 

numerus clausus pelo legislador (leilão, propostas fechadas e pregão). 

O mesmo sentido é defendido por Mário Sergio Milani, pois “não poderá a 

venda ser direta a terceiro, na medida em que as modalidades de alienação do 

ativo – leilão, por lances orais, propostas fechadas e pregão – deverão ser 

precedidas de publicação de anúncio em jornal de ampla circulação (artigo 142, 

§1º).”370 

Jorge Lobo entende que, atendidos aos requisitos a seguir mencionados, 

que são estabelecidos no artigo 60 da LRF, ocorrerá a cessão do estabelecimento 

com a liberação dos ônus incidentes e a exoneração total da responsabilidade do 

adquirente das dívidas do devedor alienante.371 

A seu ver, os requisitos para liberação dos ônus incidentes sobre o 

estabelecimento e da exceção de sucessão em seu trespasse são: (i) cessão de 

filiais ou unidades produtivas isoladas; (ii) alienação prevista no plano de 

                                              
369 COELHO, Fábio Ulhoa. Comentário à Nova Lei de Recuperação de Empresas. 7. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2010, p. 206. 
370 MILANI, Mario Sergio. Lei de recuperação judicial, recuperação extrajudicial e falência 

comentada. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 270. 
371 LOBO, Jorge. Comentários aos artigos 35 a 69. In: TOLEDO, Paulo F. C. Salles de; ABRÃO, 

Carlos Henrique (Coords.). Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência. 5. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 227-235. 
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recuperação; (iii) aprovação do plano de recuperação em assembleia de credores; 

e (iv) observância de hasta pública. Caso o estabelecimento tenha sido cedido 

para pessoa que é sócia da controladora ou da sociedade em recuperação 

judicial, for parente em linha reta ou colateral até o quarto grau ou agente do 

devedor, a sucessão não deverá ser afastada. Demonstrada a falta de 

preenchimento dos requisitos legais, tomará efeito a sucessão universal do 

arrematante nas obrigações da empresa em crise.372 

A não sucessão seria um privilégio legal previsto pelo legislador para 

fomento do mercado de venda de ativos de empresas em crise, de forma a 

facilitar a cessão de atividade econômica para terceiro empreendedor e levantar 

recursos que poderão ser usados na recuperação da empresa em crise e na 

satisfação de credores.373 

São apresentados por Jorge Lobo exemplos de não observância dos 

requisitos para aplicação da blindagem da sucessão de passivos: alienação de 

empresa ao invés de estabelecimento (core business), aprovação de plano com 

vícios formais ou materiais, não previsão da alienação por hasta pública, ou 

alienação para pessoas suspeitas arroladas no §1º do artigo 142 da Lei nº 

11.101/2005.374 

Para referido autor, a sucessão ocorre e o bem não é transmitido livre de 

seus ônus para o adquirente em razão da imposta interpretação restritiva da 

norma do artigo 60 da LRF. Isso porque os privilégios legais, como a desoneração 

da sucessão, são disposições excepcionais de restritiva interpretação no 

ordenamento jurídico.375 

Na visão de Paulo Fernando Campos Salles de Toledo e Bruno Poppa, o 

artigo 60 da LRF contém falhas significativas para expressar a eficiente operação 

                                              
372 LOBO, Jorge. Comentários aos artigos 35 a 69. In: TOLEDO, Paulo F. C. Salles de; ABRÃO, 

Carlos Henrique (Coords.). Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência. 5. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 227-235. 

373 LOBO, Jorge. Comentários aos artigos 35 a 69. In: TOLEDO, Paulo F. C. Salles de; ABRÃO, 
Carlos Henrique (Coords.). Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência. 5. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 227-235. 

374 LOBO, Jorge. Comentários aos artigos 35 a 69. In: TOLEDO, Paulo F. C. Salles de; ABRÃO, 
Carlos Henrique (Coords.). Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência. 5. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 227-235. 

375 LOBO, Jorge. Comentários aos artigos 35 a 69. In: TOLEDO, Paulo F. C. Salles de; ABRÃO, 
Carlos Henrique (Coords.). Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência. 5. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 227-235. 
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da recuperação da atividade comercial e a criação de recursos para satisfação 

dos credores.376 

Manoel Justino Bezerra Filho defende não ser possível a aplicação dos 

artigos 144 e 145 da LRF no procedimento de recuperação por conta de 3 (três) 

motivos, quais sejam: 

[...] Não se pode dar à remissão ao art. 142 maior elasticidade, 
para permitir a venda na forma dos arts. 144 ou 145, dispositivos 
que não se aplicam à recuperação, mas apenas à falência. Não 
será possível também pretender que na AGC que ocorre com a 
recuperação, fique desde logo autorizada qualquer venda 
extrajudicial de unidades produtivas, pois qualquer autorização 
para a aplicação do art. 145, mesmo que fosse possível em tese 
sua aplicação à recuperação, dependeria do quórum previsto no 
art. 46, que é diferente do quórum previsto no art. 45, este o 
legítimo para concordar com a concessão da recuperação. Por 
fim, anote-se que o parágrafo único logo em seguida, não fala em 
“comprador” e sim em “arrematante”, arrematação esta que só 
pode ser a judicial.377 

Para este autor, o problema da flexibilização das modalidades de venda é 

que esta não teria sido vislumbrada para o sistema de recuperação judicial, mas 

tão somente para o mecanismo de liquidação de ativos. Outro ponto diz respeito à 

venda de ativos, que deve ser confirmada e efetivamente liberada por decisão de 

credores em assembleia, a qual deverá observar quórum qualificado. E, por fim, a 

última razão pela impossibilidade de venda que não por hasta pública é referente 

à interpretação literal, em que se estabelece que o legislador preferiu indicar a 

arrematação, ao invés de remeter à compra e venda, ao que se privilegiaria a 

hasta pública. 

No mesmo caminho se posicionou parte da jurisprudência, salientando que 

se opera a sucessão de passivos na hipótese de não se verificar a presença dos 

requisitos do artigo 60 da Lei nº 11.101/2005 na alienação de bens da empresa 

em recuperação judicial. Este é o entendimento reiteradamente aplicado pelo 

                                              
376 TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de; POPPA, Bruno. UPI e Estabelecimento. Uma 

Visão Crítica. In: TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de; SATIRO, Francisco (Coord.). 
Direito das Empresas em Crise. Problemas e Soluções. São Paulo: Quartier Latin, 2012, p. 
267-294. 

377 BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Lei de recuperação de empresas e falência. Lei 
11.101/2005. Comentada artigo por artigo. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 
206. 
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TJSP, que outorga o reconhecimento da sucessão de passivos quando se 

observa a ausência de um dos requisitos para a não sucessão.378 

Destacamos acórdão proferido pela Câmara Reservada ao Direito 

Empresarial do TJSP, que decidiu pela sucessão das obrigações do devedor 

diante da alienação da unidade produtiva isolada realizada por venda direcionada, 

mesmo tendo referida venda sido prevista no plano de recuperação e ocorrido a 

aprovação do plano de recuperação em Assembleia Geral de Credores.379 

Em outro precedente jurisprudencial do TJSP, foi negada a possibilidade de 

venda direta do ativo com a ausência da sucessão de passivos. A ratio 

apresentada pelo tribunal estabeleceu a imperatividade de a alienação de 

unidades produtivas isoladas seguir a hasta pública, uma vez que seria discutível 

a aplicação no âmbito da recuperação judicial das modalidades alternativas 

dispostas nos artigos 144 e 145 da LRF, elencados na LRF na parte do 

procedimento falimentar. 

Contudo, no voto condutor do relator, foi aventada a viabilidade de aplicação 

das modalidades diversas de alienação de ativos para a recuperação judicial, 

apenas em caráter excepcional e como forma de se respeitar o princípio da 

preservação da empresa. Não obstante isso, tais modalidades deveriam constar 

expressamente a autorização no plano de recuperação judicial, devendo “se dar 

de maneira especializada, i.e., indicando todas as condições do negócio (preço, 

partes, forma e prazo de pagamento, eventuais garantias etc.)”. Tais condições, 

no entanto, não estavam presentes no caso concreto levado ao tribunal.380 

                                              
378 Agravo de Instrumento nº. 0253722-82.2011.8.26.0000, Desembargador Relator Pereira 

Calças, Câmara Reservada à Falência e Recuperação do TJSP, data de julgamento 
22/11/2011; e Agravo de Instrumento nº 0151283-56.2012.826.0000, Desembargador Relator 
Francisco Loureiro, 1ª Câmara Reservada da Direito Empresarial do TJSP, j. 23/04/2013. 

379 Agravo de Instrumento nº 0151283-56.2012.826.0000, Desembargador Relator Francisco 
Loureiro, 1ª Câmara Reservada ao Direito Empresarial do TJSP, j. 23/04/2013. 

380 “Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Pedido de alvará para alienação do imóvel, com 
dispensa de apresentação de CND. Alienação de unidade produtiva isolada que deve 
necessariamente ser realizada por hasta pública, na modalidade de leilão, por lances orais; 
propostas fechadas; ou pregão, a fim de garantir o melhor lance e, assim, salvaguardar o 
interesse dos credores. Arts. 144 e 145 da Lei nº 11.101/05, que, a princípio, não se aplicam ao 
instituto da recuperação judicial, mas tão-somente à realização de bens da massa falida. 
Inteligência dos arts. 60 e 142 daquele diploma. A necessidade de apresentação de certidão 
advém da lei, não cabendo ao Judiciário dispensá-la, a fim de salvaguardar o interesse de 
todos os credores da recuperanda. Decisão mantida. Agravo não provido.” (Agravo de 
Instrumento n. 0253722-82.2011.8.26.000, TJSP, relator Desembargador Manoel de Queiroz 
Pereira Calças, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 22.11.2011, DJe 25.11.2011). 
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Alberto Camiña Moreira tem posicionamento diferente da maioria da 

doutrina, mas o seu aspecto prático acaba se posicionando no mesmo sentido. 

[...] obtida a autorização, pode a venda ser feita 
extrajudicialmente, como sempre ocorreu na concordata, [...]. Mas 
somente a venda judicial – “alienação judicial”, diz a lei – é que 
propiciará o afastamento da sucessão. [...] Em síntese, a venda 
extrajudicial, mais ágil e menos fiscalizada, não conta com a 
vantagem de excluir a sucessão, já que incide o disposto no art. 
1.146 do Código Civil.381 

No aspecto formal, para o autor colacionado, a hasta pública poderia ser 

afastada. Porém no outro aspecto, o prático, haveria sucessão de passivos.382 

Tal linha foi lançada em acórdão do TJSP em declaração de voto vencido do 

relator, pelo que a “alienação de ativos imobilizados e permanentes da 

recuperanda, nos termos da Lei nº 11.101/05 (LFR), deve seguir o que dispõem 

os seus artigos 60 e 142, normas cogentes, que não podem ser afastadas pela 

vontade das partes”. 

O caso levado ao crivo do Judiciário era relativo a ativo que tinha 
mercado restrito por sua natureza e valor, não sendo possível o 
estabelecimento de leilão público ser efetivo por possível falta de 
interessados. Asseverou o tribunal, porém, que “a forma de venda, 
ao arrepio do art. 142 da LRF não torna a alienação inválida, mas 
apenas ineficaz frente aos credores prejudicados, uma vez que a 
sucessão se mantém”.383 

                                              
381 MOREIRA, Alberto Camiña. Comentários aos arts. 60 a 63. In: CORREÂ-LIMA, Osmar Brina; 

LIMA, Sérgio Mourão Corrêa (Coord.). Comentários à Nova Lei de Falências e Recuperação 
de Empresas, Lei nº 11.101, de 09 de fevereiro de 2005. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 
399-400. 

382 MOREIRA, Alberto Camiña. Comentários aos arts. 60 a 63. In: CORREÂ-LIMA, Osmar Brina; 
LIMA, Sérgio Mourão Corrêa (Coord.). Comentários à Nova Lei de Falências e Recuperação 
de Empresas, Lei nº 11.101, de 09 de fevereiro de 2005. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 
399-400. 

383 “RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Alienação de unidade produtiva isolada. Alienação que, embora 
autorizada pela Assembleia Geral, foi realizada sem observância de licitação e pregão. Forma e 
procedimentos previstos nos artigos 60 e 142 da Lei nº 11.101/05 (LFR), de ordem pública, sem 
possibilidade de modificação por convenção das partes. Desrespeito a norma cogente que não 
acarreta a invalidade da alienação, diante do fato consumado, a invalidade do ato, mas sim a 
ineficácia frente aos credores prejudicados. Sucessão mantida. Recurso provido em parte.” 
(Agravo de Instrumento n. 0151283-56.2012.8.26.0000, TJSP, relator Desembargador 
Francisco Loureiro, 1ª Câmara Reservada ao Direito Empresarial, j. 23.04.2013, DJe 
30.04.2013).  
No mesmo sentido: “Recuperação Judicial. Se há aquisição de bem do ativo da devedora 
autorizado em plano devidamente aprovado pela assembleia de credores, mas isto se faz em 
transação extrajudicial, não há blindagem à sucessão de obrigações, pelo que não é do juízo 
da recuperação a competência para determinar o levantamento de penhoras determinadas por 
outros juízes. Inteligência do art. 60 da Lei 11.101/05. Recurso desprovido.” (Agravo de 
Instrumento n. 0057674-82.2013.8.26.000, TJSP, relator Desembargador José Araldo da Costa 
Telles, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 30.09.2013, DJe 03.10.2013). 
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Estes são os fundamentos para a não admissão da alienação de ativos com 

exclusão da sucessão de passivos pela ocorrência de outras modalidades de 

venda que não a hasta pública. 

6.1.2. Possibilidade de modalidades alternativas 

As justificativas de necessidade de hasta pública para desoneração da 

sucessão, para garantia de licitude do procedimento e de sua efetivação para 

otimização do procedimento e maximização de valores dos ativos, não se mantêm 

na moderna sistemática do direito da insolvência. 

Ao se interpretar que apenas a hasta pública impede o adquirente da 

sucessão e libera o ônus sobre o bem, o legislador permaneceu preso ao 

entendimento ultrapassado de que a hasta pública seria uma modalidade de 

aquisição originária, que se imprimiria a regularidade da venda e da obtenção do 

maior valor dos ativos. 

Em realidade, o procedimento de hasta pública apenas se demonstrou 

contrário aos mencionados interesses de otimização e de ação contrária às 

fraudes, como explana Sabrina Maria Fadel Becue: 

Na via contrária, a experiência brasileira demonstra que o certame 
licitatório não garante quer seja a lisura (mediante acordos 
externos e prévios quanto aos licitantes que apresentarão 
propostas) quer o melhor preço. Leilões são comumente 
“arranjados”, no sentido que os licitantes combinam de antemão 
qual será o preço máximo a ser ofertado e de quem é a vez de 
arrematar. Isso sem cogitar das diversas arrematações anuladas, 
desistências de última hora e discussões acerca de preço vil, que 
retardam o andamento do feito e encarecem os processos. Ciente 
destas dificuldades a Lei 11.101/2005 admite, no escopo da 
falência, a alienação de bens por valor inferior ao da avaliação 
(art. 142, §2º).384 

 

Obrigar que as partes observem, necessariamente, a hasta pública para a 

alienação de ativos com o objetivo de se livrar da sucessão das obrigações do 

                                              
384 BECUE, Sabrina Maria Fadel. A Alienação de Estabelecimento, como meio de recuperação 

judicial, e a inexistência de sucessão empresarial do adquirente (art. 60, LRF). 2014. 181 f. 
Dissertação (Mestrado em Direito) -  Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2014, p. 93. 
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devedor demonstra o intento do legislador ávido por impedir condutas 

fraudulentas que ocorriam sob a égide da legislação anterior.385 No entanto, para 

a autora supramencionada, tal apreço implica erro de eleição de prioridades e 

falta de exercício de fiscalização de atos e punição de condutas, as quais são 

previstas na LRF como a ação revocatória e as disposições penais.386 

A depender do caso concreto, as práticas do mercado podem sugerir que a 

negociação e venda do ativo seja realizada diretamente, de forma inclusive até a 

diminuir a formalidade do processo de venda. Pode ser o caso de alienação de 

ativos de sociedade empresária altamente especializada em seu ramo de 

atuação, de modo que não exista no mercado uma diversidade de credores 

similares interessados em seus bens, com mesmo porte e condições de 

desenvolvimento adequados para a compra dos ativos. No mesmo sentido, seria 

o caso de o devedor possuir ativo em que apenas uma pessoa é diretamente 

interessada por sua especialidade.  

Assim, havendo apenas um adquirente que se apresente com tais 

qualidades e interesse, não haveria sentido se obrigar a realização de hasta 

pública, pois seria conduta contrária aos princípios de eficiência da LRF.387 

A esse respeito, a abrangência disposta pela literalidade do artigo 60 da LRF 

merece reprovação por ter se limitado a indicar casos de hasta pública.388 A 

limitação de modalidades para alienação de ativos com o benefício da negativa de 

sucessão de passivos, como aludem os autores supramencionados, não parece 

                                              
385 “Verificada as causas da falência, se forem elas delituosas, nem por isso a empresa, em si, 

será sacrificada. Seus dirigentes – sobretudo na empresa coletiva sob forma societária – serão 
incontinentemente afastados e responsabilizados. A falência fraudulenta, causada pela 
improbidade da administração, não deve impedir a empresa de procurar sua recuperação 
econômica.” (REQUIÃO, Rubens. A crise do direito falimentar brasileiro: reforma da lei de 
falências. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, São Paulo, v. 
14, p. 23-33, 1974, p. 25-26.). 

386 BECUE, Sabrina Maria Fadel. A Alienação de Estabelecimento, como meio de recuperação 
judicial, e a inexistência de sucessão empresarial do adquirente (art. 60, LRF). 2014. 181 f. 
Dissertação (Mestrado em Direito) -  Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2014, p. 95. 

387 Vejamos o caso do plano de recuperação do Grupo OAS, em que a OAS se comprometeu a 
alienar o estádio do Grêmio diretamente para o Grêmio Foot-Ball, sem realização de qualquer 
modalidade de hasta pública. Não haveria outro interessado na aquisição do estádio, senão o 
próprio Grêmio, sendo que tal aquisição se tratava inclusive de negócio realizado anteriormente 
para a sua construção pela OAS e posterior venda ao Grêmio (Plano de recuperação judicial da 
OAS apresentado no processo n. 1030812-77.2015.8.26.0100 perante a 1ª Vara de Falências e 
Recuperações Judiciais e Conflitos relacionados à Arbitragem da Comarca de São Paulo/SP). 

388 BECUE, Sabrina Maria Fadel. A Alienação de Estabelecimento, como meio de recuperação 
judicial, e a inexistência de sucessão empresarial do adquirente (art. 60, LRF). 2014. 181 f. 
Dissertação (Mestrado em Direito) -  Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2014, p. 92. 
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observar os objetivos da lei, tais como a recuperação da atividade econômica, a 

celeridade e eficiência dos processos judiciais, e a segurança jurídica dos 

procedimentos.  

Vejamos o que entendeu o Senador Ramez Tebet em seu parecer à LRF: 

Princípios adotados na análise do PLC nº 71, de 2003, e nas 
modificações propostas 
1) Preservação da empresa: em razão de sua função social, a 
empresa deve ser preservada sempre que possível, pois gera 
riqueza econômica e cria emprego e renda, contribuindo para o 
crescimento e o desenvolvimento social do País. Além disso, a 
extinção da empresa provoca a perda do agregado econômico 
representado pelos chamados “intangíveis”, como nome, ponto 
comercial, reputação, marcas, clientela, rede de fornecedores, 
know-how, treinamento, perspectiva de lucro futuro, entre outros. 
[...] 
7) Celeridade e eficiência dos processos judiciais: é preciso que 
as normas procedimentais na falência e na recuperação de 
empresas sejam, na medida do possível, simples, conferindo-se 
celeridade e eficiência ao processo e reduzindo-se a burocracia 
que atravanca seu curso. 
8) Segurança jurídica: deve-se conferir às normas relativas à 
falência, à recuperação judicial e à recuperação extrajudicial tanta 
clareza e precisão quanto possível, para evitar que múltiplas 
possibilidades de interpretação tragam insegurança jurídica aos 
institutos e, assim, fique prejudicado o planejamento das 
atividades das empresas e de suas contrapartes.389 

 

Assim, ante a consideração dos princípios eleitos pelo legislador, a 

literalidade do artigo 60 da LRF não parece ter a intenção de separar as 

modalidades pelas quais se operaria ou não a sucessão de passivos das 

obrigações do devedor ao adquirente dos bens vendidos em processo de 

recuperação judicial.390 

O parágrafo único estabelece a ausência de sucessão e o texto similar é 

encontrado no inciso II do artigo 141 da mesma lei, determinando as regras para 

o impedimento da sucessão na responsabilidade pelas obrigações. Em ambos os 

                                              
389 BRASIL. Congresso. Senado. Parecer n. 534, de 2004. Sobre o Projeto de Lei da Câmara n. 

71, de 2003 (n. 4.376/93). Relator: Senador Ramez Tebet. Brasília: 2005, p. 29-30. 
390 Como observado por Sabrina Maria Fadel Becue, a ausência ou manutenção de sucessão em 

relação às modalidades de alienação de ativos “são pontos dessemelhantes e não devem ser 
confundidos.” (A Alienação de Estabelecimento, como meio de recuperação judicial, e a 
inexistência de sucessão empresarial do adquirente (art. 60, LRF). 2014. 181 f. Dissertação 
(Mestrado em Direito) -  Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014, 
p. 96. 



125 
 
artigos ficou apontado o termo “arrematante” a fim de se designar o adquirente 

dos ativos alienados nos procedimentos de recuperação judicial e falência. 

Chama a atenção o fato de que o artigo 141 (ao também dispor das regras 

de não sucessão) não faz remissão ao artigo 142, em que foram elencadas as 

modalidades de alienação de ativos, ou qualquer outro artigo da falência referente 

à realização de ativo (Seção X do Capítulo V da LRF), quanto às modalidades de 

alienação de bens. 

Nesse sentido, a tese da literalidade do artigo 60 da LRF relativa à escolha 

do legislador pela palavra “arrematante” perde um pouco de força, visto que, se 

fosse o caso de se estabelecer a vinculação entre a ausência de sucessão e as 

modalidades de alienação, a norma da LRF para o caso de falência também 

deveria se vincular no mesmo sentido. 

Quanto ao próprio termo “arrematante”, sujeito de arrematação, é sabido que 

no processo civil tal expressão não está restrita somente à hasta pública. Na 

verdade, a acepção moderna da palavra “arrematação” considera também, além 

do tradicional leilão, diferentes formas de alienação forçada de bens em 

execução, como a adjudicação e a alienação por iniciativa privada, incluindo-se 

leilão privado e venda direta do bem a terceiro. 

Diante disso, pode ser admitida a palavra “arrematação” para o emprego da 

alienação forçada, como assevera Araken de Assis: 

A expressão “alienação forçada” retrata, convenientemente, tais 
modalidades de transferência coativa do domínio do bem 
penhorado (adjudicação, alienação por iniciativa privada e 
alienação em hasta pública). Admite-se, no entanto, o emprego da 
palavra tradicional – arrematação – sem qualquer perda de 
sentido. [...].391 

 

Com a vigência do novo Código de Processo Civil, pela Lei nº 13.105 de 

2015, é possível perceber que o leilão público é o método desprezado para a 

expropriação do patrimônio do devedor, preferindo-se a adjudicação.392 Em 

realidade, manteve-se a linha da reforma no Código de Processo Civil de 1973 

                                              
391 ASSIS, Araken. Manual da Execução. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 698-

699. 
392 BUENO, Cássio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil anotado. São Paulo: Saraiva, 

2015, p. 532 e 536. 
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realizada pela Lei nº 11.382/2006, que alterou a ordem de preferência das 

alienações forçadas, retirando a prioridade da hasta pública.393 

Havendo penhora de bem do executado, a alienação forçada do bem segue, 

primeiramente, o procedimento de adjudicação, para posteriormente ser 

disponibilizada a alienação por iniciativa particular e, somente depois, caso não 

requeridas ou procedentes, a hasta pública.394 

Considerando a alienação direta de filiais e unidades produtivas isoladas a 

terceiros no caso de recuperação judicial como alienação judicial (até porque se 

faz necessária a ordenação da alienação pelo juiz de acordo com a norma do 

artigo 60 da LRF) para os termos de Direito de Processo Civil, tal venda seria 

realizada pelo disposto no artigo 880 do CPC/2015, similar ao artigo 685-C do 

CPC/1973, compreendendo a alienação por iniciativa particular ou leilão público 

da mesma natureza. 

O meio expropriatório previsto no art. 685-C não difere da 
arrematação, no essencial. Também aqui não se trata de um ato 
meramente convencional, contratual. É ato de império do Estado, 
de natureza jurisdicional executiva. A transferência de propriedade 
do bem não depende da vontade do executado. Há expropriação 
executiva. É o próprio órgão jurisdicional, no exercício de sua 
função, que transfere a título oneroso o direito do executado para 
outrem. O caráter convencional está presente, tal como na 
arrematação, apenas na perspectiva do adquirente. A 
circunstância de o próprio credor ou corretor intermediar essa 
operação não afeta a natureza pública do ato. [...] Em suma, a 
alienação por iniciativa particular tem caráter público: é ato 
executivo, expropriatório, vinculado indissociavelmente a um 
negócio jurídico processual.395 

 

                                              
393 Art. 686. Não requerida a adjudicação e não realizada a alienação particular do bem 

penhorado, será expedido o edital de hasta pública, que conterá: [...]. 
394 O Novo Código de Processo Civil de 2015 não utiliza da expressão “hasta pública”, preferindo-

se os vocábulos “alienação por iniciativa particular” e “leilão judicial”, conforme os relevantes 
artigos sobre esta matéria, quais sejam: 
 Art. 876. É lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe 
sejam adjudicados os bens penhorados. 
Art. 880. Não efetivada a adjudicação, o exequente poderá requerer a alienação por sua própria 
iniciativa ou por intermédio de corretor ou leiloeiro público credenciado perante o órgão 
judiciário. 
Art. 881. A alienação far-se-á em leilão judicial se não efetivada a adjudicação ou a alienação 
por iniciativa particular. 

395 TALAMINI, Eduardo. Alienação por iniciativa particular como meio expropriatório. In: BUENO, 
Cassio Scarpinella; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coord.). Aspectos polêmicos da nova 
execução. v. 4. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 153-154. 
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Tal método de alienação é preferível, de acordo com Eduardo Talamini, visto 

que tal modalidade “mais se aproxima de uma operação de alienação realizada 

na ‘vida comum’, tentando-se eliminar a monstruosa disparidade entre os valores 

obtidos em uma alienação executiva e em uma compra e venda”.396 

Por ter, assim, regramento de procedimento mais flexível e ainda ser sujeita 

à análise do Poder Judiciário, Sabrina Maria Fadel Becue defende a aplicação 

das regras da alienação por iniciativa particular à venda de ativos nos termos do 

artigo 60 da LRF.397 

É possível entender que o legislador da LRF se utilizou da palavra 

“arrematação” quando pretendia, em realidade, fazer o emprego da expressão 

“alienação forçada”398, que são sinônimos, como supramencionado. Faria mais 

sentido se usasse a última expressão, a fim de que fosse mais coeso o texto 

normativo do artigo 60 da LRF. 

Contudo, a redação da LRF, por vezes, acabou por não se pautar por termos 

técnicos consagrados na doutrina ou, ainda, lançou mão de termos jurídicos em 

sentido diverso, especialmente em relação à matéria de não sucessão de 

passivos.399 Tais equívocos, ao final, tendem a dificultar a interpretação da norma: 

Permita-se, neste ponto, uma breve digressão: talvez por se tratar 
de uma matéria interdisciplinar, e também pela influência da 
doutrina estrangeira sobre o tema, o debate jurídico da 

                                              
396 TALAMINI, Eduardo. Alienação por iniciativa particular como meio expropriatório. In: BUENO, 

Cassio Scarpinella; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coord.). Aspectos polêmicos da nova 
execução. v. 4. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 139. 

397 A Alienação de Estabelecimento, como meio de recuperação judicial, e a inexistência de 
sucessão empresarial do adquirente (art. 60, LRF). 2014. 181 f. Dissertação (Mestrado em 
Direito) -  Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014, p. 99. 

398 “A expressão ‘alienação forçada’ retrata, convenientemente, tais modalidades de transferência 
coativa do domínio do bem penhorado (adjudicação, alienação por iniciativa privada e alienação 
em hasta pública). Admite-se, no entanto, o emprego da palavra tradicional – arrematação – 
sem qualquer perda de sentido. [...]” (ASSIS, Araken. Manual da Execução. 11. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2007, p. 698-699. 

399 “Se a ausência de sucessão por obrigações de natureza trabalhista e tributária constitui um dos 
principais avanços visados pelo legislador, é fato que a redação do parágrafo único do artigo 60 
tem suscitado polêmica e dificuldade de interpretação, o que compromete a consecução de tão 
importante objetivo.” (MUNHOZ, Eduardo Secchi. Comentário aos artigos 55 a 69. In: 
Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência: Lei 11.101/2005, p. 298). No 
mesmo sentido, Rachel Sztajn: “[...] É o que se denomina alienação da empresa (inciso I). 
Note-se que há imprecisão terminológica que é causa de estranheza: a palavra ‘empresa’, 
empregada no sentido de complexo de estabelecimentos e como objeto de direitos. [...] A 
palavra ‘empresa’ aparece novamente empregada como definidora de um centro de imputação 
de direitos, poderes, faculdades, deveres e obrigações. [...] Melhor ler, em vez da palavra 
empresa, o termo sociedade, pessoa jurídica que pode, ou não, ter filiais, ou empresário 
individual, se ou quando dele se tratar. [...]” (SZTAJN, Rachel. Comentários aos artigos 139 a 
167. In: TOLEDO, Paulo F. C. Salles de; ABRÃO, Carlos Henrique (Coords.). Comentários à 
Lei de Recuperação de Empresas e Falência. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 487 e 495). 
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recuperação de empresas e falência é comumente invadido por 
termos estranhos ao vernáculo e ao Direito. [...] Como se disse, a 
matéria em análise, por vezes, é poluída por conceitos exógenos 
ao Direito, e isso, por certo, não presta grande ajuda na sua 
interpretação sistemática.400 

 

Nesse sentido, com relação à realização de ativo na falência, a parte final do 

caput do artigo 141 da LRF de que “sob qualquer das modalidades de que trata 

este artigo” também levou a equívoco a maioria dos estudiosos desta matéria, em 

virtude de fazer com que a interpretação do referido artigo fosse feita de forma 

literal, como somente por meio das modalidades de hasta pública poder-se-ia 

liberar os ativos dos ônus que lhe recaem e impedir a sucessão de passivos. 

Contudo, é possível constatar erro relevante do legislador da LRF, uma vez 

que o caput do artigo 141 não dispõe sobre qualquer forma de alienação de ativos 

– mas tão somente sobre a sub-rogação dos credores no resultado econômico da 

alienação e da ausência de sucessão. 

Em realidade, as modalidades de alienação de ativos estão previstas nos 

artigos seguintes do mesmo capítulo da LRF, ou seja, nos artigos 142, 144 e 145, 

as quais também poderão ser usadas pelos participantes do processo de 

recuperação judicial. 

Edson Ubaldo analisa a possibilidade da alienação por modalidades 

alternativas no âmbito da recuperação judicial: 

[...] Como o próprio texto dispõe, a forma de alienação será 
judicial, observando-se as regras insculpidas no art. 142. Este 
artigo, inserido na parte relativa à falência, prevê três modalidades 
de alienação: leilão por lances orais, propostas fechadas e 
pregão. O artigo 144 permite ao juiz autorizar, mediante 
requerimento fundamentado do administrador judicial ou do 
Comitê, modalidades diferentes das definidas no art. 142. O artigo 
145 complementa o anterior, afirmando que o juiz homologará 
qualquer outra modalidade de realização do ativo, desde que 
aprovada pela assembleia-geral. Tendo em conta que o artigo sob 
comentário só se refere ao art. 142 (alienação por leilão, 
propostas fechadas e pregão), cabe indagar-se sobre a 
possibilidade de alienar filiais ou unidades produtivas isoladas por 
outras modalidades. A resposta, a nosso ver, é positiva, uma vez 
que os arts. 144 e 145 são corolários do art. 142. Desde que a 
modalidade alternativa se apresente, de modo lógico e 

                                              
400 TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de; POPPA, Bruno. UPI e Estabelecimento. Uma 

Visão Crítica. In: TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de; SATIRO, Francisco (Coord.). 
Direito das Empresas em Crise. Problemas e Soluções. São Paulo: Quartier Latin, 2012, p. 
276-277. 
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convincente, como mais vantajosa que as formas mencionadas no 
art. 142, nada impede que o juiz a autorize, visando ao benefício 
do devedor e dos credores. A questão, todavia, não é pacífica, de 
tal sorte que caberá à jurisprudência apontar o melhor caminho.401 

 

Assim, para o autor ora aludido, o legislador da LRF despendeu à sociedade 

empresária em recuperação judicial e aos seus credores a total liberdade para 

fixarem formas diferentes de alienação de ativos.402 

A possibilidade de adoção de outras modalidades para a alienação do ativo 

retira a sustentação da interpretação literal da restrição da ausência de sucessão 

de passivos. É tal como entende Adriana Valéria Pugliese: 

A redação dada ao dispositivo legal não foi, no entanto, das mais 
felizes. O uso, ao final do caput do referido art. 141, da 
equivocada expressão “sob qualquer das modalidades de que 
trata este artigo” induziu respeitáveis estudiosos a uma 
interpretação literal e equivocada, de que somente estariam livres 
de sucessão os bens cuja venda ocorresse na forma descrita no 
referido dispositivo. É importante dizer que o art. 141 da lei 
concursal brasileira sequer dispõe acerca de modalidades de 
alienação, as quais, realmente, estão previstas nos arts. 142, 144 
e 145 da Lei nº. 11.101/05. [...] Não é razoável, em hipótese 
alguma, fazer restrição à inexistência de sucessão, por 
interpretação literal do art. 141, a uma ou outra modalidade de 
alienação, nem mesmo se mostra possível particularizar a 
inexistência de sucessão a alguma espécie de crédito em 
particular, devendo esse princípio ser estendido, igualmente, tanto 
ao crédito trabalhista, quanto ao crédito fiscal.403 

 

Da mesma forma, parte da doutrina sustenta ser injustificável, na 

recuperação judicial, a aplicação da sucessão no caso de alienação de ativos por 

meio de outras modalidades além da hasta pública.404 

Um dos motivos levantados é que a mesma interpretação providencia o 

mesmo direito. Isso porque a alienação será sempre judicial em ambos os casos, 
                                              
401 UBALDO, Edson, Recuperação Judicial e Extrajudicial de Empresas: Comentários aos 

artigos específicos da lei nº 11.101, de 09/02/2005. Florianópolis: Conceito Editorial, 2008, p. 
105. 

402 UBALDO, Edson, Recuperação Judicial e Extrajudicial de Empresas: Comentários aos 
artigos específicos da lei nº 11.101, de 09/02/2005. Florianópolis: Conceito Editorial, 2008, p. 
105. 

403 PUGLIESE, Adriana Valéria. Direito Falimentar e Preservação da Empresa. São Paulo: 
Quartier Latin, 2013, p. 222-224. 

404 BECUE, Sabrina Maria Fadel. A Alienação de Estabelecimento, como meio de recuperação 
judicial, e a inexistência de sucessão empresarial do adquirente (art. 60, LRF). 2014. 181 f. 
Dissertação (Mestrado em Direito) - Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2014, p. 97. 
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de recuperação judicial e de falência. Nesse sentido, João Bosco Cascardo de 

Gouvêa defende que se se permite a alienação por outras modalidades sem a 

sucessão de passivos na falência, o mesmo direito haveria de ter o mesmo caso 

no âmbito da recuperação judicial: 

A ausência de sucessão é excepcional, válida somente nos casos 
de alienação judicial em recuperação ou falência, mas, por lógica, 
não deverá ser limitada às hipóteses de leilão, propostas fechadas 
e pregão, alcançando também qualquer outra modalidade de 
realização do ativo, como permite o art. 144. Como se diz, ubi 
eadem ratio, ibi idem ius (a mesma razão autoriza o mesmo 
direito).405 

 

No mesmo sentido, foram introduzidas alterações no CTN por meio da Lei 

complementar nº 118/2005 para impedir a sucessão de passivos tributários no 

evento de alienação de filiais ou unidades produtivas isoladas em processo de 

recuperação judicial.  

A fim de que se restrinja a sucessão tributária, o artigo 133 do CTN não 

impõe que a aquisição de bens seja realizada por hasta pública, fazendo 

referência à alienação judicial. Tal escolha do legislador não pode ser afastada 

nesse caso, visto que a espécie de alienação na forma de hasta pública foi 

expressamente indicada na redação da lei.406 

Não obstante isso, há na doutrina quem entenda que, apesar de o contexto 

da recuperação judicial ser distinto da falência, deve ser flexibilizada a literalidade 

da norma legal pela imperatividade da hasta pública diante do caso concreto.407 

Ivo Waisberg assevera que a existência de diferenciação entre o 

procedimento falimentar e o de recuperação judicial – relativa à ausência da 

participação dos credores no primeiro procedimento e ao estabelecimento do 

plano de recuperação judicial, além da manutenção do devedor à frente da gestão 

da empresa, no segundo procedimento – leva ao maior rigor concernente à 

                                              
405 GOUVÊA, João Bosco Cascardo de. Recuperação e Falência: lei 11.101/2005. Comentários 

artigo por artigo. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 308. 
406 Art. 130. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o 

domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de 
serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, subrogam-se na pessoa dos 
respectivos adquirentes, salvo quanto conste do título a prova de sua quitação.  
Parágrafo único. No caso de arrematação em hasta pública, a sub-rogação ocorre sobre o 
respectivo preço. 

407 WAISBERG, Ivo. Da não sucessão pelo adquirente por dívidas trabalhistas e tributárias na 
aquisição de unidades produtivas isoladas perante a lei 11.101/2005. Revista de Direito 
Empresarial e Recuperacional, Florianópolis, v. 1, n. 0, p. 159–171, jan./mar. 2010, p. 161. 
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transparência do processo de alienação de ativos e à otimização na obtenção do 

resultado da venda do bem. 

 

Com efeito, o artigo 142 está na parte da lei que regra a falência. 
A falência, por sua vez, é um processo de liquidação, 
completamente diferente da recuperação judicial. A venda prevista 
no artigo 142 independe da autorização dos credores, partindo de 
uma sugestão do administrador judicial. O objetivo aqui é, em um 
momento de liquidação, no qual o devedor já não tem controle da 
sociedade e o administrador judicial tem como função efetuar a 
liquidação da forma mais eficiente possível, garantir por leilão o 
melhor preço do ativo de modo a não prejudicar nem os credores 
nem a massa falida. O leilão tem por objetivo maximizar o preço.  
Na recuperação judicial, na qual se insere o artigo 60, a situação é 
completamente diversa. O devedor tem controle da sociedade e, 
portanto, do plano de recuperação judicial que depende da sua 
aprovação. Os credores têm completo poder sobre a venda do 
ativo, pois devem aprovar o plano de recuperação judicial. A 
recuperação judicial não é um processo de liquidação. 
Não há dúvida que o leilão judicial não é necessário neste 
contexto, isto porque, o devedor e os credores têm ampla 
condição de negociar com o possível comprador a alienação da 
UPI. A transparência está garantida pela discussão do plano. A 
maximização do valor está também assegurada pela negociação 
que antecede aprovação do plano.408 

 

Conclui o autor que a obrigação das modalidades de hasta pública levaria ao 

aumento dos riscos e dos custos de transação, o que, em análise econômica, não 

é admissível se se quer realizar um célere e eficiente procedimento de alienação. 

A obrigatoriedade da hasta pública se inseriria apenas no caso de o plano de 

recuperação judicial prever o leilão, hipótese em que se deveria então observar o 

regramento estabelecido no artigo 142 da LRF.409 

Outro dos motivos estudados por parte da doutrina sobre a disponibilização 

de outras modalidades de alienação de ativos para a recuperação judicial é o 

fomento de princípios econômicos, como a eficiência. 

Estabelecem os autores Luiz Fernando Valente de Paiva e Giuliano Colombo 

que, além da aplicabilidade de outras modalidades de alienação de ativos sem 

                                              
408 Da não sucessão pelo adquirente por dívidas trabalhistas e tributárias na aquisição de 

unidades produtivas isoladas perante a lei 11.101/2005. Revista de Direito Empresarial e 
Recuperacional, Florianópolis, v. 1, n. 0, p. 159–171, jan./mar. 2010, p. 161. 

409 WAISBERG, Ivo. Da não sucessão pelo adquirente por dívidas trabalhistas e tributárias na 
aquisição de unidades produtivas isoladas perante a lei 11.101/2005. Revista de Direito 
Empresarial e Recuperacional, Florianópolis, v. 1, n. 0, p. 159–171, jan./mar. 2010, p. 162. 
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sucessão por interpretação sistemática (ante a existência da norma para o 

processo falimentar), tal possibilidade também se ampara pela necessidade de 

venda célere dos bens e da maximização dos valores dos ativos, que podem não 

ser obtidas somente pelos métodos da hasta pública: 

 

No entanto, há outros métodos para a venda competitiva de 
ativos, inclusive por sistemas privados. A propósito, não se pode 
perder de vista que vários negócios não resistem ou não podem 
aguardar a realização de um processo competitivo pelos métodos 
tradicionais. O desafio nesses casos é fazer com que a alienação 
seja célere para evitar deterioração e a perda de valor ou do 
próprio ativo em si, garantindo a competição e o melhor preço 
possível dentro das circunstâncias.410 

 

Assim, diante dessa interpretação dos autores ora mencionados, seria 

compreensível a alienação de filiais ou de unidades produtivas isoladas livre de 

sucessão por qualquer modalidade justificada que seja aprovada pelo juiz da 

recuperação judicial e que conste em plano de recuperação aprovado por 

credores em assembleia. A interpretação do artigo 60 da LRF seria flexível a fim 

de atender ao primado de preservação da empresa, para que se possa constituir 

segurança jurídica nas transações de aquisição de ativos de empresas em 

processo de recuperação judicial.411 

Por meio desse entendimento dos autores, seria providenciada a garantia de 

alienação célere e segura aos terceiros interessados, evitando-se qualquer 

deterioração e perda de valor dos ativos para o mercado econômico, sendo que 

com tais medidas seriam atingidos os princípios de eficiência, segurança jurídica 

e, especialmente, a maximização do valor do ativo, que foram elencados pelo 

legislador da LRF.412 

                                              
410 PAIVA, Luiz Fernando Valente de; COLOMBO, Giuliano, Venda de Ativos na Recuperação 

Judicial: Evolução, Desafios e Oportunidades, In: ELIAS, Luis Vasco (Coord.). 10 Anos da Lei 
de Recuperação de Empresas e Falências: Reflexões sobre a Reestruturação Empresarial no 
Brasil. São Paulo, Quartier Latin, 2015, p. 275. 

411 PAIVA, Luiz Fernando Valente de; COLOMBO, Giuliano, Venda de Ativos na Recuperação 
Judicial: Evolução, Desafios e Oportunidades, In: ELIAS, Luis Vasco (Coord.). 10 Anos da Lei 
de Recuperação de Empresas e Falências: Reflexões sobre a Reestruturação Empresarial no 
Brasil. São Paulo, Quartier Latin, 2015, p. 275. 

412 O Parecer do Senador Ramez Tebet colocou, entre os princípios adotados na LRF, a 
maximização do valor do ativo: “10) Maximização do valor dos ativos do falido: a lei deve 
estabelecer normas e mecanismos que assegurem a obtenção do máximo valor possível pelos 
ativos do falido, evitando a deterioração provocada pela demora excessiva do processo e 
priorizando a venda da empresa em bloco, para evitar a perda dos intangíveis. Desse modo, 
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Do mesmo entendimento compartilha Leandro Vilarinho Borges, que se 

coloca favorável à flexibilidade da aplicação das modalidades diversas de 

alienação de bem na recuperação judicial, de forma especial a serem atendidas 

as especificidades dos casos concretos, além da obtenção da aprovação dos 

credores, a autorização judicial e o monitoramento da alienação pelo Ministério 

Público. Para o autor, os elementos mencionados tendem a equilibrar o risco de 

prejuízo dos credores e a flexibilização observa os objetivos da LRF e fomenta os 

princípios do artigo 47 da LRF.413 

Para Sabrina Maria Fadel Becue, o uso de outras modalidades de alienação 

de ativos, além da hasta pública, para a aplicação da não sucessão de passivos 

nos termos do artigo 60 da LRF não pode ser restringido pela dicção literal do 

artigo 142 da LRF ou pela menção da expressão “arrematante”. Isso porque, 

como mencionado em tópico anterior, o impedimento da sucessão é estabelecido 

por política legislativa e não pela adoção de hasta pública, cujo fim é majorar a 

participação de terceiros interessados e prover segurança jurídica na negociação 

do estabelecimento e na regularidade do procedimento de alienação. 

Considerando que basta que a venda seja realizada sob a apreciação do Poder 

Judiciário para ser caracterizada como alienação judicial, e sendo mais flexível o 

afastamento da sucessão na venda no procedimento falimentar, para a referida 

autora, seria devida a concessão da mesma flexibilidade para o processo de 

recuperação judicial.414 

Tal interpretação sistemática, como será melhor apresentada e debatida em 

tópico a seguir, possibilita que no plano a ser acordado com os credores e levado 

à homologação judicial sejam permitidos diferentes meios de recuperação, de 

forma a se criar métodos econômicos suficientes para levantar recursos para a 

recuperação da atividade empresarial. 

                                                                                                                                         
não só se protegem os interesses dos credores de sociedades e empresários insolventes, que 
têm por isso sua garantia aumentada, mas também diminui-se o risco das transações 
econômicas, o que gera eficiência e aumento da riqueza geral.” (BRASIL. Congresso. Senado. 
Parecer n. 534, de 2004. Sobre o Projeto de Lei da Câmara n. 71, de 2003 (n. 4.376/93). 
Relator: Senador Ramez Tebet. Brasília: 2005, p. 30). 

413 BORGES, Leandro Vilarinho. Alienação de unidades produtivas isoladas em processos de 
recuperação judicial: Delimitação do Conceito, Efeitos e Modalidades. 2014. 178 f. 
Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2014, p. 86-87. 

414 BECUE, Sabrina Maria Fadel. A Alienação de Estabelecimento, como meio de recuperação 
judicial, e a inexistência de sucessão empresarial do adquirente (art. 60, LRF). 2014. 181 f. 
Dissertação (Mestrado em Direito) - Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2014, p. 100. 
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Analisando caso específico, afirma Nelson Eizirik que, caso a reestruturação 

da empresa estabeleça a constituição de Fundo de Investimento em 

Participações415, vertendo-se os créditos sujeitos à recuperação judicial com o fim 

de se possibilitar a continuidade da atividade de negócio e mantendo-se a fonte 

de renda e de trabalho, tal estrutura deve ser realizada com o afastamento da 

sucessão pela nova empresa ou pelos credores das obrigações da empresa em 

crise, por aplicação do artigo 60 combinado com o artigo 145 da Lei nº 

11.101/2005.416 

A ausência de sucessão também é aplicada aos casos de drop down, em 

que a unidade produtiva é transferida à nova companhia, criada como meio de 

recuperação de empresa em crise, justamente para que suas ações sejam 

alienadas a credores ou terceiros interessados.417 

Verifica-se a concordância com a flexibilização de modalidades de alienação 

sem sucessão de passivos na decisão do STJ de relatoria da Ministra Nancy 

Andrighi, permitindo o arrendamento da unidade produtiva isolada, sem 

responsabilização do interessado pelas obrigações do empresário em 

recuperação judicial, como forma de viabilizar a preservação da empresa: 

 

Resta, por fim, analisar se o contrato de arrendamento firmado, na 
hipótese dos autos, pode ser enquadrado no amplo conceito de 
“alienação judicial de bens” regulado pelo art. 60 da LF. 
A resposta só pode ser positiva. A Lei de Falências e 
Recuperações Judiciais, ao autorizar a venda de estabelecimento 
como medida de reerguimento econômico do devedor, na verdade 
apenas materializa mais uma medida inserida no amplo espectro 
do princípio da preservação da empresa. Esse princípio, portanto, 
tem de ser mantido como norte para a interpretação de todos os 
dispositivos legais que tratam da matéria.418 

 

Além disso, não é muito ressaltar que em análise de legislações estrangeiras 

aponta-se que, na maioria dos ordenamentos jurídicos observados por facilidade 

                                              
415 Referido fundo assemelha-se a uma sociedade sem personificação. 
416 EIZIRIK, Nelson, Interpretação dos arts. 60 e 145 da lei de Recuperação de Empresas e 

Falência. In: ADAMEK, Marcelo Vieira von (Coord.). Temas de Direito Societário e 
Empresarial Contemporâneos. Liber Amicorum Prof. Dr. Erasmo Valladão Azevedo e Novaes 
França. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 637-644. 

417 AYOUB, Luiz Roberto; CAVALLI, Cássio. A construção jurisprudencial da recuperação 
judicial de empresas. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 233-241. 

418 Já mencionado anteriormente: STJ, Conflito de Competência n. 118.183/MG, Segunda Seção, 
relatora Ministra Nancy Andrighi, j. 09.11.2011, DJe 17.11.2011. 
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de acesso e aos idiomas, há dissociação entre as formas de alienação de ativos 

em processos de insolvência e de sucessão de passivos, entre outros 

denominadores comuns.419 

                                              
419 A análise das legislações estrangeiras demonstra os seguintes denominadores comuns: (a) a 

preocupação com a responsabilidade das dívidas trabalhistas e a observância de direitos 
mínimos dos trabalhadores na transferência do estabelecimento; (b) a dissociação entre a 
ausência da sucessão de passivos e as modalidades de alienação da empresa; além da (c) 
imperativa necessidade de solucionar de modo eficaz a crise econômico-financeira da empresa, 
cuja atividade comercial pode ser continuada; e (d) o estabelecimento de procedimentos 
judiciais para a salvaguarda dos credores e devedores, manutenção da atividade 
economicamente viável e o fomento da venda de ativos, como método de levantamento de 
recursos, pela desoneração da sucessão das obrigações do devedor. Observamos na legislação 
italiana a possibilidade de alienação de estabelecimento comercial sem a sucessão de passivos 
do adquirente, tanto na realização do ativo no procedimento de liquidação quanto na concordata 
preventiva para a recuperação da empresa (artigos 105 e 182 do Reggio Decreto n. 267/1942). 
No Reino Unido, a ausência de sucessão de passivos, especificamente à legislação do trabalho, 
está disposta nas normas da The Transfer of Undertakings (Protection of Employment) 
Regulations 2006 para os processos de falência ou procedimentos análogos de insolvência, 
sujeitos à supervisão de uma autoridade, e que tenham a finalidade de liquidação da empresa 
no caso de trespasse de estabelecimento, sendo que o afastamento da sucessão independe da 
modalidade de alienação em procedimentos recuperatórios da empresa, em que se dá a venda 
dos ativos sem a intenção de liquidar a empresa. Na legislação francesa, a ausência de 
sucessão de passivos pelo trespasse do estabelecimento em procedimento de soerguimento da 
empresa em crise econômica está regulada pelo artigo 1224-2 do Code du Travail, em 
consonância com os artigos L631-1, L631-13 e L642-1 do Code de Commerce; porém, os 
artigos L631-13 e L642-2 do Code de Commerce estabelecem que a venda do estabelecimento 
no procedimento de recuperação de empresa, o qual tem o efeito de excluir a sucessão de 
passivos, será realizada em procedimento competitivo pela apresentação de propostas ao 
administrador judicial, na mesma forma do procedimento falimentar. Na Espanha, a ausência de 
sucessão de passivos em procedimento recuperatório é expressa para o caso de obrigações 
tributárias, conforme as disposições dos artigos 42 e 175 da Ley nº 58/2003 (Ley General 
Tributaria), mas o legislador espanhol não teve semelhante cuidado ao tratar da mesma questão 
sob o aspecto do passivo trabalhista na Ley n. 22/2003 (Ley Concursal), visto que deixou de se 
posicionar criteriosamente sobre a sucessão na hipótese de recuperação de sociedades 
empresárias (convênio). Ainda para a legislação espanhola, a forma de alienação direta não 
importa em sucessão de passivos trabalhistas e de seguridade social para o caso do convênio. 
Em realidade, há claro direito à flexibilidade de adoção de modalidades alternativas para a 
alienação, que devem ser acordadas com os credores, nos termos do artigo 100 da Ley 
Concursal. Em Portugal e na Alemanha, não há estipulação legal nas legislações falimentares 
(Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas – Decreto Legislativo nº 53/2004 e 
InsolvenzOrdenung, respectivamente) em relação à ausência de transferência de 
responsabilidade pelas obrigações da sociedade empresária em insolvência na venda de ativos 
em processos análogos ao da recuperação judicial. Na Comunidade Europeia tem vigência a 
Diretiva nº 2001/23/CE, a qual dispõe em seu artigo 5º a ausência de sucessão da 
responsabilidade por obrigações trabalhistas para os casos de falência, bem como de 
procedimentos análogos por insolvência. Da mesma forma, a sucessão de passivos trabalhistas 
pode ser afastada em processos análogos à insolvência, desde que visem à manutenção da 
atividade comercial e seja convencionado nos procedimentos o afastamento da sucessão por 
acordo coletivo laboral ou substituído por outra proteção na legislação nacional. A Diretiva 
nº 2001/23/CE, no entanto, não estabelece a relação entre a sucessão de passivos e as 
modalidades de venda nos processos análogos de insolvência, podendo a venda ser realizada 
por qualquer modo disponível. Na legislação argentina, há previsão de impedimento de 
sucessão de passivos somente para o procedimento de liquidação, conforme estabelecem os 
artigos 198 e 199 da Ley nº 24.522 (Ley de Concursos y Quiebras), ou seja, a legislação da 
Argentina não aplica expressamente a ausência de sucessão para os procedimentos de 
recuperação de empresas, havendo, inclusive, precedente jurisprudencial sobre a 
impossibilidade de se afastar a sucessão para o denominado concurso preventivo quanto às 
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Pela interpretação sistemática das normas aduzidas, realizada sob a luz dos 

mesmos princípios que as condicionam e as restringem reciprocamente, é 

possível denotar que o artigo 60 da LRF promove a preservação da empresa ao 

estipular a possibilidade de alienação judicial de filiais e unidades produtivas 

isoladas no plano de recuperação judicial com o afastamento da sucessão do 

adquirente em relação às dívidas do alienante. Como o faz, da mesma forma, os 

artigos 141, 144 e 145 do mesmo diploma legislativo no processo de falência, no 

entanto, dispondo regras como a autorização judicial e a concordância dos 

credores em assembleia, as quais são levadas a efeito também no sistema da 

recuperação judicial.420 

                                                                                                                                         
dívidas relativas à legislação do trabalho (Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sala II, 
23.380/2003, Revoredo, Rafael Raúl y otros c/ Medical Power S.A. y outro, s/ despido, 
12/09/2007, SD 95222, Pirolo, Maza. Disponível em: 
http://jurisprudencia.pjn.gov.ar/documentos/jurisp/verdoc.jsp?db=B170&td=1&qn=3. Acessado 
em: 19 out. 2016). Ainda na América Latina, nas legislações concursais do México (Ley de 
Concursos Mercantiles) e do Chile (Ley nº 20.720 de 9 de Enero de 2004 – Ley de 
Reorganización y Liquidación de Empresas y Persona) não está regulado o impedimento da 
sucessão de passivos pelo adquirente dos ativos da empresa em crise, seja em procedimentos 
de recuperação ou liquidação; porém, ambas as legislações preveem, em processos de 
liquidação de ativos, a possibilidade de venda de unidades econômicas da empresa do devedor 
por diferentes métodos: no México, é admissível a alienação por hasta pública ou diretamente 
ao adquirente e, no Chile, a realização do ativo dá-se por venda de móveis e imóveis pelo 
leiloeiro, venda por arremate em bolsa de valores para valores mobiliários, venda direta e venda 
como unidade econômica, de modo que a alienação nesta última, a unidade econômica, não 
será considerada estabelecimento comercial, ensejando, ao que nos parece em interpretação 
literal da norma, o afastamento de eventual transmissão de obrigações. No caso dos Estados 
Unidos da América, o U.S. Bankruptcy Code é emblemático para a venda de ativos em 
procedimentos falimentar e de reorganização, excepcionando-se a sucessão do adquirente nas 
obrigações do devedor. Tal benefício é constante de dois artigos do referido código. Section 
363(f) possibilita a alienação de bens antes da aprovação do plano de recuperação e, por outro 
lado, Section 1123(a)(5)(d) combinado com Section 1141(c) permite a venda como parte do 
plano de reorganização da sociedade empresária, sendo, portanto, efetuada apenas após a 
aprovação do plano e confirmação pelo juiz. 

420 EIZIRIK, Nelson, Interpretação dos arts. 60 e 145 da lei de Recuperação de Empresas e 
Falência. In: ADAMEK, Marcelo Vieira von (Coord.). Temas de Direito Societário e 
Empresarial Contemporâneos. Liber Amicorum Prof. Dr. Erasmo Valladão Azevedo e Novaes 
França. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 637-644. 
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7. FLEXIBILIDADE DE MODALIDADES DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS PARA 

DESONERAÇÃO DA SUCESSÃO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

Em tópicos anteriores, demonstramos que a interpretação literal do artigo 60 

da LRF é rasa e não consegue exprimir o conteúdo da norma para com a 

ausência de sucessão de passivos no caso de alienação de filiais e unidades 

produtivas na recuperação judicial. Por este motivo, parte da doutrina passou 

recentemente a defender que as unidades produtivas da atividade empresarial 

sejam vendidas com flexibilidade de modalidades, além da hasta pública, de 

forma a propiciar todos os meios possíveis e suficientes para a empresa em crise 

se reestruturar.421 

Com fim de outorgar a preservação da empresa e manter a atividade 

empresarial, a liberdade da forma de venda de ativo pode ser obtida por 

interpretação sistemática e também teleológica do artigo 60 com os artigos 141, 

142, 144 e 145 do procedimento de falência, todos da LRF.  

Isto se deve ao fato de que a possibilidade de sucessão de passivos, de 

forma muito clara, afugenta possíveis investidores interessados em adquirir a 

empresa do devedor e, assim, auxiliar na continuação da atividade empresarial 

viável e necessária para o ganho da sociedade. 

Os empreendedores procuram realizar investimentos em que possam ter um 

mínimo de segurança jurídica. A sucessão de passivos é nitidamente uma 

infringência desse suporte jurídico, impedindo o fechamento de negócios para a 

recuperação e a salvaguarda da atividade empresarial. Tal possibilidade de 

sucessão chegaria a representar, também, em grande medida, a negativa de 

                                              
421 Cf. UBALDO, Edson, Recuperação Judicial e Extrajudicial de Empresas: Comentários aos 

artigos específicos da lei nº 11.101, de 09/02/2005. Florianópolis: Conceito Editorial, 2008; 
GOUVÊA, João Bosco Cascardo de. Recuperação e Falência: lei 11.101/2005. Comentários 
artigo por artigo. Rio de Janeiro: Forense, 2009; WAISBERG, Ivo. Da não sucessão pelo 
adquirente por dívidas trabalhistas e tributárias na aquisição de unidades produtivas isoladas 
perante a lei 11.101/2005. Revista de Direito Empresarial e Recuperacional, Florianópolis, v. 
1, n. 0, p. 159–171, jan./mar. 2010; EIZIRIK, Nelson, Interpretação dos arts. 60 e 145 da lei de 
Recuperação de Empresas e Falência. In: ADAMEK, Marcelo Vieira von (Coord.). Temas de 
Direito Societário e Empresarial Contemporâneos. Liber Amicorum Prof. Dr. Erasmo 
Valladão Azevedo e Novaes França. São Paulo: Malheiros, 2011; BECUE, Sabrina Maria Fadel. 
A Alienação de Estabelecimento, como meio de recuperação judicial, e a inexistência de 
sucessão empresarial do adquirente (art. 60, LRF). 2014. 181 f. Dissertação (Mestrado em 
Direito) -  Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. 
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eficiência econômica do processo de recuperação judicial para reestruturar a 

atividade do empresário devedor.422 

A empresa em crise econômica necessita de novos investimentos para se 

reestruturar e manter sua atividade viável. Por esta razão, a sociedade 

empresária busca sempre se capitalizar pela colocação de novos recursos em 

seu capital, seja por empréstimo, a entrada de um novo investidor, ou ainda, a 

venda de ativos para levantamento de recursos.423  

Considerando que o empréstimo e a entrada de novo investidor no negócio 

são ações em que se conta com o patrimônio de terceiros, a alienação de ativos é 

um meio relevante para se outorgar recursos para a sociedade empresária em 

recuperação judicial com seus próprios bens, em que se desfaz, em favor de 

terceiros interessados, de ativos organizados da atividade econômica, os quais 

não estavam sendo eficientemente utilizados. 

Essa alienação deve ser feita de maneira que possa haver interesse 

econômico de terceiros e que as estruturas de transação possam tanto beneficiar 

a empresa em recuperação judicial quanto o adquirente. Nesse sentido, a 

imposição de apenas um meio de alienação (hasta pública) para excluir a 

sucessão do arrematante nas dívidas do devedor não seria condizente com o 

princípio de maximização do valor do ativo vendido a fim de se obter pecúnia para 

investir em atividade economicamente viável e suficiente para preservação da 

empresa. 

É imprescindível realizar a análise nesse capítulo se a liberação das 

modalidades de alienação para outras formas (que não apenas a hasta pública) 

teria ganhos econômicos que impactariam também a concretização da 

recuperação da empresa, como será apontada no subtópico logo a seguir. 

No mesmo sentido, após feita a análise dentro de uma interpretação 

econômica, faz-se necessária a análise da interpretação sistemática e teleológica 

do artigo 60 da LRF, a fim de observarmos a exceção à sucessão de passivos na 

alienação dos ativos da empresa em crise por modalidades de transferência não 

restritas à hasta pública, como nos propomos a fazer em subtópico seguinte. 
                                              
422 SCALZILLI, João Pedro; SPINELLI, Luis Felipe; TELLECHEA, Rodrigo. Recuperação de 

empresas e falência: teoria e prática na Lei 11.101/2005. São Paulo: Almedina, 2016, p. 337-
343. 

423 SCALZILLI, João Pedro; SPINELLI, Luis Felipe; TELLECHEA, Rodrigo. Recuperação de 
empresas e falência: teoria e prática na Lei 11.101/2005. São Paulo: Almedina, 2016, p. 337-
343. 
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7.1. Análise econômica do Direito 

Promovemos, nesse subtópico, a análise econômica da flexibilização das 

formas de alienação de ativos na recuperação com a exclusão da sucessão de 

passivos, a fim de aperfeiçoar um mercado de alocação de ativos e, assim, 

possibilitar que não haja perda de atividade economicamente viável.  

O exame a ser realizado não tem o condão de privilegiar o princípio da 

eficiência, presente em sua essência nos estudos sobre Law & Economics, sobre 

quaisquer princípios de Direito que são aplicáveis a este estudo sobre o Direito 

Falimentar. 

Apesar de ser relevante a verificação de eficiência para o diploma legal de 

recuperação de empresas e de falência, pois este leva à salvaguarda de 

interesses dos credores, a preservação de direitos e, mais importante, a 

manutenção da atividade econômica424, a análise econômica, em regra, não tem 

caráter valorativo, nem restringe o direito nos limites da economia. 

Como já notou Newton De Lucca, a febre delirante de certos autores, levada 

à aplicação desmedida dessa análise sem atenção ao cunho valorativo do Direito, 

foi controlada pelas defesas expostas por Calixto Salomão Filho e Paula Andrea 

Forgioni 425. A primeira defesa asseverou a existência de equívocos na aplicação 

da construção, já que se toma que “a aceitação das premissas teóricas utilizadas 

para desenvolver a teoria deva ser automática”, de modo que “aceita a veracidade 

das relações causais, a aceitação de pressupostos implica necessariamente a 

concordância com os resultados”; vale dizer, a análise econômica do direito 

                                              
424 MENDES, Luis Claudio Montoro. Rating Bancário em Operações Celebradas com Empresas 

em Recuperação Judicial. In: TOLEDO, Paulo F. C. Salles de; SATIRO, Francisco. (Coord.). 
Direito das Empresas em Crise: Problemas e Soluções. São Paulo: Quartier Latin, 2012, p. 
219. Com o mesmo entendimento, professam Armando Castelar Pinheiro e Jairo Saddi: “A 
visão tradicional do direito se preocupa com a equidade, com a justiça – como ilustra o princípio 
geral do pars conditio creditorum, de acordo com o qual nenhum credor pode receber de forma 
diferente de outro (respeitada a classificação dos créditos, claro) –, ao passo que o objetivo de 
uma lei falimentar do ponto de vista da escola de Direito e Economia é muito diferente, pois sua 
ênfase recai na perspectiva da eficiência, da realocação de ativos, de um sistema que aumente 
a eficiência das relações comerciais e de trocas. Enfim, a Lei de Falências visa muito mais criar 
os incentivos corretos e resolver ordenadamente os problemas de insucesso do que 
propriamente dar a cada um o que é seu.” (PINHEIRO, Armando Castelar; SADDI, Jairo. 
Direito, economia e mercados. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005, p. 221). 

425 Abuso do Direito de Voto de Credor na Assembleia Geral de Credores prevista nos Arts. 35 a 
46 da Lei 11.101/05. In: DE LUCCA, Newton; DOMINGUES, Alessandra de Azevedo; 
LEONARDI ANTONIO, Nilva M. (Coord.). Direito Recuperacional II. Aspectos Teóricos e 
Práticos. São Paulo: Quartier Latin, 2012, p. 241. 



140 
 
“desconsidera o momento valorativo tanto da criação quanto da aplicação de 

qualquer norma jurídica”.426 

A segunda defesa tem por conclusão que o “direito é fenômeno complexo 

que não pode ficar enclausurado nos limites da economia”, partindo-se da 

premissa de que a “busca por segurança e previsibilidade jurídica acaba por 

constituir um perigoso incentivo para que o estudioso de antitruste caia na 

armadilha da análise econômica do direito”, visto que a construção impõe regras 

prontas para solução de casos concretos.427 

Considerando esta digressão sobre a análise econômica do direito, o exame 

a ser demonstrado nesse tópico busca apontar os ganhos com o atendimento ao 

princípio da eficiência sobre esta matéria de estudo. Porém, a sua efetiva 

aplicação está limitada à consonância com o princípio da preservação da 

empresa – por meio de interpretação sistemática e teleológica –, o qual cai como 

um manto nas análises sobre a recuperação judicial, e tem tópico dedicado nesse 

estudo a seguir. 

Destarte, os procedimentos de recuperação empresarial servem para sanear 

o mercado e as atividades econômicas que interagem em seu âmbito, com o fim 

de desenvolver o crescimento econômico por meio de incentivos. Um desses 

estímulos é a redução de custos das transações a fim de facilitar aos agentes a 

investirem em unidades de produção, as quais são geradoras de recursos para o 

mercado e para os agentes. 

Nesse sentido, o Senador Ramez Tebet listou a redução do custo de crédito 

como um dos princípios da LRF: 

Princípio n.º 6. Redução do custo de crédito no Brasil:  
É necessário conferir segurança jurídica aos detentores de capital, 
com preservação das garantias e normas precisas sobre a ordem 
de classificação de créditos na falência, a fim de que se incentive 
a aplicação de recursos financeiros a custo menor nas atividades 
produtivas, com o objetivo de estimular o crescimento 
econômico.428 

                                              
426 SALOMÃO FILHO, Calixto. O Novo Direito Societário. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 

40. 
427 FORGIONI, Paula Andrea. Os Fundamentos do Antitruste. 2. ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2005, p. 180 e 179. 
428 BRASIL. Congresso. Senado. Parecer n. 534, de 2004. Sobre o Projeto de Lei da Câmara n. 

71, de 2003 (n. 4.376/93). Relator: Senador Ramez Tebet. Brasília: 2005, p. 30. 
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É dado relevante que as operações de concentração empresarial são 

permitidas no mercado quando se trata de empresas em crise, visando-se à 

solução de complexo de problemas financeiros em vista da ausência de soluções 

efetivas nas operações tradicionais. Ao final, tais operações fortalecem o 

mercado, como professa Calixto Salomão Filho: 

Demonstrada a situação de crise da empresa e a impossibilidade 
de se evitar sua saída do mercado, a concentração pode ser 
aprovada independentemente do grau de poder no mercado que 
possa originar. A justificativa é óbvia. A saída da empresa do 
mercado, tanto quanto a concentração empresarial, leva ao 
aumento do poder no mercado dos agentes que já estão no 
mercado. Portanto, a aquisição de uma empresa em crise não 
importa substancial aumento do poder do mercado, uma vez que 
comparada essa situação com a que se verificaria se a empresa 
fosse à falência e sua capacidade produtiva fosse desmontada ou 
dirigida a outra atividade.429 

Não obstante isso, são identificáveis problemas que dificultam as transações 

do mercado, aumentando-se seus custos, quando se atenta à análise da 

insolvência das empresas e suas interações. Tais anormalidades são: a tardia 

identificação de insolvência e sua permanência indefinida; a demora na 

transferência de ativos entre os agentes; e a priorização do fisco na ordem de 

recebimento de pagamento em prejuízo exacerbado de credores que contribuem 

com capital para a empresa (stakeholders). 

Tais problemas eram palpáveis na legislação falimentar anterior, em que se 

constrói um quadro desalentador sobre a expectativa na recuperação de crédito 

em situações falimentares. 

A falta de transparência e o até então chamado “problema de 
sucessão”, isto é, a transferência de obrigações, como fiscais e 
trabalhistas, aos compradores da propriedade vendida em 
liquidação, deterioravam o valor do mercado dos ativos de uma 
firma insolvente. Ademais, a preferência dada pela Lei de 
Falências às demandas trabalhistas e fiscais tinham efeito prático 
na eliminação de qualquer proteção a outros tipos de credores. 
[...] 
Porém, tal desenho acabou por gerar severas ineficiências. 
Credores tendem a reduzir ainda mais o crédito para firmas que 
apresentam algum sinal de dificuldades financeiras, dado que a 
taxa de recuperação da dívida é muito baixa. Tais firmas tendem, 
então, a se financiar com o atraso no pagamento dos impostos, e 
como estes têm prioridade sobre os credores, o aumento da 

                                              
429 SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito Concorrencial: as estruturas. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 

2007, p. 217. 
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dívida fiscal os assusta ainda mais e assim por diante, colapsando 
o crédito para muitas firmas com problemas financeiros e 
consequentemente dificultando sua sobrevivência. Além disso, 
devido à baixa expectativa de recuperação da dívida por parte dos 
credores, as taxas cobradas pelos empréstimos às firmas que 
estão começando negócios tendem a ser mais caras, de forma a 
incorporar tal prêmio de risco. [...]  
Com isso, a taxa de recuperação da dívida, por parte dos credores 
segurados, era próxima de 0, o que gerava dois graves 
problemas: primeiro, reduzia o incentivo de monitoramento do 
processo de falência, tornando-o menos eficiente e suscetível a 
fraudes; segundo, aumentava o custo do empréstimo para as 
firmas.430 

Assim, o sistema concursal precisa ser um mecanismo facilitador da 

verificação e prevenção da atividade insolvente, para que os agentes possam, de 

maneira célere, realocar os ativos em atividade economicamente viável para 

produzir valor, que venha a ser partilhado também com os investidores das 

empresas, que assumem risco de crédito em seus investimentos. 

É como defendem Marcos de Barros Lisboa, Otávio Ribeiro Damaso, Bruno 

Carazza dos Santos e Ana Carla Abrão Costa: 

Do ponto de vista econômico, a legislação falimentar tem como 
objetivo criar condições para que situações de insolvência tenham 
soluções previsíveis, céleres e transparentes, de modo que os 
ativos, tangíveis e intangíveis, sejam preservados e continuem 
cumprindo sua função social, gerando produto, emprego e renda. 
Com isso, busca-se também minimizar prejuízos gerais e 
particulares. Cabe, portanto, ao sistema de insolvências, um papel 
fundamental na busca de resultados econômicos eficientes.431 

                                              
430 ARAÚJO, Aloisio; FUNCHAL, Bruno. A nova lei de falência brasileira e o seu papel no 

desenvolvimento do mercado de crédito. Pesquisa e Planejamento Econômico – PPE, v. 36, 
n. 2, p. 209-254, ago. 2006, p. 217-218. 

431 Ao final, cabe aos credores selarem o destino da empresa em crise financeira, decidindo-se 
pela reestruturação da empresa ou por sua liquidação: “Dentro desse contexto, o marco legal 
falimentar deve oferecer às empresas e a seus credores (fornecedores, trabalhadores e 
instituições financeiras) condições para buscar uma solução que gere o melhor resultado 
possível para todas as partes envolvidas, seja ela (i) a recuperação da empresa, e 
consequentemente do seu negócio, (ii) a preservação do negócio sob o comando de um novo 
controlador (falência do antigo devedor) ou mesmo (iii) a extinção do negócio, com a realização 
dos ativos individualmente” (LISBOA, Marcos de Barros et al. A Racionalidade Econômica da 
Nova Lei de Falências e de Recuperação de Empresas. In: PAIVA, Luiz Fernando Valente de 
(Coord.). Direito Falimentar e a Nova Lei de Falências e Recuperação de Empresas. São 
Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 33 e 34). Essa visão é compartilhada por Amando Castelar 
Pinheiro e Jairo Saddi: “A venda de ativos, como se sabe, é fundamental para o processo 
falimentar, e pode sê-lo também na fase de recuperação judicial. O rápido processo de 
degeneração dos ativos, seja por meio da obsolescência física dos bens de capital, seja pela 
evaporação dons bens intangíveis, seja pelo desaparecimento de marcas e clientes, aumenta a 
correta percepção de que, nesta matéria, é vital conseguir dar liquidez aos ativos com eficiência 
e rapidez, obtendo-se o maior valor possível por esses bens. É uma medida que garante um 
aproveitamento eficiente de ativos, ainda que seja difícil recuperar qualquer negócio ou pagar 
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O princípio da eficiência tem como objetivo, em processos de insolvência, 

reduzir a dissipação de custo e de valor dos ativos, bem como a alocação dos 

ativos para sua melhor produção, como entendem Amando Castelar Pinheiro e 

Jairo Saddi: 

A ideia de eficiência nos procedimentos falimentares e de 
recuperação de empresas é importante e deveria ser incentivada 
no Brasil por dois motivos. Primeiro, porque é desejável que o 
mínimo de valor e de custo seja dissipado ao longo do processo. 
Segundo, porque é saudável, ao fim, os ativos serem alocados ao 
seu maior valor de uso, o que significa dizer que o negócio pode 
continuar a funcionar se o seu valor exceder o valor de liquidação; 
caso contrário, é melhor ser vendido a quem dele possa fazer 
melhor uso.432 

Hodiernamente, os bens de capital da empresa que podem ser alienados em 

procedimentos de insolvência tendem a ser ativos intangíveis, além da própria 

organização de bens para desenvolvimento da atividade econômica 

(estabelecimento) do que bens individualizados propriamente ditos (bens móveis 

ou imóveis, separadamente). A LRF internalizou essa tendência com a previsão e 

possibilidades de venda de unidades produtivas – que são parte dos 

estabelecimentos que podem, isoladamente, desenvolver atividade econômica –, 

além de filiais, estabelecimentos e até a empresa em bloco, especificamente para 

o caso de falência.  

Contudo, caso não sejam alienadas de modo eficiente e célere, tal como 

pretendem possibilitar as normas dos artigos 60, 141, 144 e 145 da LRF, essas 

unidades da atividade empresarial podem se deteriorar rapidamente se a 

empresa não for reestruturada ou liquidada, e, ainda, perder completamente o 

valor quando dissipadas suas partes integrantes. 

A venda de ativos é crucial para o sucesso do processo de 
falência ou de recuperação de uma empresa em dificuldades. A 
rápida obsolescência dos bens de capital e o reconhecimento 
cada vez maior do valor de marcas, clientela formada, pontos 
comerciais e outros intangíveis fazem com que a rapidez e 
eficácia do processo de venda de ativos seja a diferença entre o 

                                                                                                                                         
credores na falência de forma inteiramente satisfatória.” (PINHEIRO, Armando Castelar; 
SADDI, Jairo. Direito, economia e mercados. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005, p. 225). 

432 PINHEIRO, Armando Castelar; SADDI, Jairo. Direito, economia e mercados. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2005, p. 225-226. 
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sucesso e o fracasso de um processo de falência ou de 
recuperação judicial.433 

Por isso, a aplicação do artigo 60 em conjunto com os 144 e 145 da LRF têm 

que ser entendidos no âmbito de uma análise econômica, na medida em que a 

flexibilidade das modalidades de venda de ativos com ausência de sucessão é 

importante mecanismo em procedimento recuperacional para o trespasse do 

estabelecimento – compreendido este como fonte geradora de riqueza, trabalho e 

tributos.  

O efeito da sucessão é a perpetuação da negativa do processamento 

imediato da atividade produtiva, já que a dúvida acerca da assunção das dívidas 

projeta o afastamento das vantagens na estruturação e aquisição de complexo 

organizado de bens, como bem aponta Ricardo Tepedino em análise do antigo 

Decreto-Lei nº 7.661: 

De igual modo, não constitui instrumento eficaz de recuperação da 
empresa falida a continuação de negócios, seja pela deficiência 
das regras do art. 74 do Decreto-lei 7.661 (que exige, por 
exemplo, que “as compras e vendas serão a dinheiro de contado”, 
para encerrar a crítica ao dispositivo nessa bisonha regra), seja 
pela dificuldade em se alienar o estabelecimento comercial, por 
força dos riscos de sucessão criados por uma legislação fiscal 
graniticamente estúpida, que, de resto, ao criar superprivilégios 
para a Fazenda, numa reminiscência fascista, como acentuou 
Rubens Requião, também dificulta sobremaneira a reorganização 
corporativa, o que, como todo sabemos, acaba por prejudicar o 
próprio Fisco.434 

Nesse sentido, havendo sucessão de passivos, elimina-se o aviamento na 

consideração do valor da organização de bens, implicando a efetiva perda de 

riqueza e, por conseguinte, impede-se a recuperação da atividade e a satisfação 

dos credores. Por este motivo, os mecanismos de transferência de ativos sem 

sucessão da responsabilização pelas dívidas fiscais e trabalhistas acabam por 

privilegiar também o pagamento de credores, inclusive na recuperação judicial.435 

                                              
433 ARAÚJO, Aloisio; LUNDEBERG, Eduardo. A Nova Legislação de Falências: uma avaliação 

econômica. In: PAIVA, Luiz Fernando Valente de. Direito Falimentar e a nova Lei de 
Falências e Recuperação de Empresas. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 335-336. 

434 TEPEDINO, Ricardo. A recuperação da empresa em crise diante do Decreto-lei 7.661/1945. 
Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, São Paulo, v. 41, n. 128, 
p. 165-174, 2002, p. 166. 

435 “Assim como acontece na recuperação, a incerteza relativa às dívidas do falido afasta o 
interesse de potenciais compradores que não se mostram dispostos a arcar com o risco de 
responder por elevados e incertos passivos contingentes de natureza tributária e trabalhista. O 
fim dessas sucessões estimula a transmissão de controle de empresas viáveis, à medida que o 
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A lei falimentar brasileira almejou seguir o exemplo da lei norte-americana na 

busca do atendimento ao princípio da eficiência, que consta com previsões 

analisadas nos seguintes moldes: 

We saw in Parts III.B and IV.D.2 that the ability to sell assets free 
and clear of liens and other obligations contributes to liquidity 
provision in two ways. First, it alleviates debt overhung by limiting 
a secured creditor’s recovery to the sale price of the collateral. 
Second, it can alleviate adverse selection by allowing a buyer to 
take free of obligations of a hidden or uncertain value. 
[...] And we saw that, due to debt overhung, a buyer is unlikely to 
purchase property that remains subject to an existing lien. The 
ability to sell free and clear gives the buyer an incentive to buy and 
invest, and this can yield outcomes that are closer to satisfying the 
Efficiency Principle.436 

É observável que a crise econômica de determinadas empresa, na verdade, 

gera oportunidade de negócios para outras realizarem sua expansão. A aquisição 

de ativos pode servir à atividade economicamente viável de empresa saneada, 

gerando riqueza, empregos e tributos, e, portanto, causando o desenvolvimento 

do mercado de distressed assets. 

Uma das feições do adequado e ativo mercado mencionado é a diminuição 

dos custos de transação para a alocação dos ativos negociados. Isto se dá em 

razão da ausência de gastos com auditorias e de precificação de passivos, que 

podem ter comportamento contrário aos interesses do adquirente. Tal exclusão de 

custos transacionais assegura a maximização do valor dos ativos.437 

                                                                                                                                         
próprio devedor (massa falida) continuaria sendo o responsável pelo passivo da empresa. Sem 
a sucessão, elimina-se a considerável perda econômica gerada pelos antigos processos de 
falência [...]” (LISBOA, Marcos de Barros et al. A Racionalidade Econômica da Nova Lei de 
Falências e de Recuperação de Empresas. In: PAIVA, Luiz Fernando Valente de (Coord.). 
Direito Falimentar e a Nova Lei de Falências e Recuperação de Empresas. São Paulo: 
Quartier Latin, 2005, p. 55-56). 

436 “Vimos nas Partes III.B e IV.D.2 que a capacidade de vender ativos livres e desembaraçados 
de ônus e outras obrigações contribui para a provisão de liquidez de duas maneiras. Em 
primeiro lugar, alivia o excesso de dívida pela limitação da recuperação do credor com garantia 
real quanto ao preço de venda da garantia. Em segundo lugar, pode aliviar a seleção adversa, 
permitindo que um comprador adquira livre de obrigações de um valor oculto ou incerto. [...] E 
vimos que, devido ao excesso de dívida, é improvável que um comprador adquira uma 
propriedade que permaneça sujeita a um ônus existente. A capacidade de vender livre e 
desembaraçado dá ao comprador um incentivo para comprar e investir, e isso pode produzir 
resultados que estão mais perto de satisfazer o princípio da eficiência.” (AYOTTE, Kenneth M.; 
SKEEL Jr., David A., Bankruptcy Law as a Liquidity Provider. University Of Chicago Law 
Review, v. 80, n. 4, p. 1557-1624, 2013, p. 1610). 

437 “Permitindo que a venda possa envolver ativos ou unidades isoladas sem riscos de sucessão 
tributária e trabalhista, a NLFR, praticamente elimina a necessidade de prolongados processos 
de due diligence para a estimativa de passivos, criando oportunidades de geração de valor 
quando as empresas em crises, com passivos fiscais e trabalhistas, necessitam trilhar uma 
solução de reestruturação através da venda rápida de ativos ou unidades isoladas, que só pode 
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Essa maximização de valor dos ativos deve ser observada também para a 

recuperação judicial, quando se determina, por meio do plano de recuperação, 

que se fará também a alienação de unidades produtivas e estabelecer-se-á, deste 

modo, a proteção do going concern value (aviamento). É o que já se defende na 

doutrina norte-americana quanto ao procedimento similar de recuperação de 

crédito: 

It is impractical for firms to sell assets as bare as desks or chairs in 
bankruptcy. Rather, firms sell whole businesses, entities, or 
divisions in bankruptcy. This fact demonstrates that today's market 
is rejecting the notion that debtors using Chapter 11 have little or 
no going-concern value. The integrity of the business as an 
ongoing operation, rather than as the separate assets, is what 
results in the enhanced sale prices. [...] 
In addition, firms have going-concern value even in the absence of 
transaction costs. Going-concern value is primarily realized 
through a firm's intangible ability to use its assets more efficiently 
than its competitors. [...] 
As defaulting businesses continue to have going-concern value, 
Chapter 11 remains relevant to preserving that value, whether 
through a traditional reorganization or a bankruptcy sale. Chapter 
11 has enduring value as a transparent and neutral multiparty 
forum. It brings all parties in interest to the table to make decisions 
regarding whether to pursue a reorganization or sale and how to 
marshal and allocate the proceeds thereafter.438 

Contudo, há de se impor limites na transposição da doutrina norte-americana 

– a respeito da viabilização das vendas de ativos em seu similar procedimento de 

recuperação (Chapter 11) – ao caso do procedimento de recuperação judicial da 

LRF. Isso porque certos autores verificaram que tal mecanismo passou a ter 

finalidade de liquidação, permitindo-se a venda, sem sucessão de passivos, da 

                                                                                                                                         
ser viabilizada utilizando-se desse novo dispositivo da NLFR.” (MILANESE, Salvatore. 
Distressed Investing: o que é e quais as oportunidades no Brasil? Turnaround Management 
Association do Brasil, 2013). 

438 “É impraticável para as empresas venderem ativos como mesas ou cadeiras na falência. Ao 
invés disso, as empresas vendem toda as atividades, entidades ou divisões na falência. Esse 
fato demonstra que o mercado de hoje está rejeitando a noção de que os devedores que usam 
o Capítulo 11 têm pouco ou nenhum aviamento. A integridade do negócio como uma operação 
contínua, e não como os ativos separados, é o que resulta em preços de venda melhorados. 
[...] Além disso, as empresas têm aviamento mesmo na ausência de custos de transação. 
Aviamento é principalmente encontrado na capacidade intangível de uma empresa para usar 
seus ativos de forma mais eficiente do que seus concorrentes. [...] Como as empresas em crise 
financeira continuam a ter aviamento, o Capítulo 11 continua a ser relevante para preservar 
esse valor, seja através de uma reorganização tradicional ou de uma venda de falência. O 
Capítulo 11 tem valor firme como um fórum multipartidário transparente e neutro. Ele traz todas 
as partes interessadas para a mesa a fim de tomar decisões sobre prosseguir uma 
reorganização ou venda e como combinar e alocar os lucros depois disso.” (MILLER, Harvey 
R.; WAISMAN, Shai Y. Is Chapter 11 Bankrupt? Boston College Law Review, v. 47, p. 129-
181, 2005, p. 167-169). 
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integralidade da empresa – e não de unidades produtivas ou de porções 

econômicas que possibilitam o desenvolvimento de atividade – em tal 

procedimento e afastando, então, o seu intuito inicial de reorganização 

empresarial com debates entre os interessados.439 

No procedimento recuperacional da LRF, a venda global da empresa não é 

cabível, uma vez que o objetivo da recuperação é a reestruturação da empresa, 

de forma a se manter a continuidade da atividade economicamente viável. Para 

essa venda integral da empresa, sem a manutenção de atividade, estar-se-ia 

realizando a liquidação disfarçada, sendo nesse ponto determinante a imposição 

do procedimento falimentar, em que se habilita a alienação da empresa 

inteiramente considerada.440 

Feita esta ressalva, a flexibilidade da alienação de ativos na recuperação 

judicial aliada à ausência de sucessão de passivos, no âmbito de seus limites, 

                                              
439 BAIRD, Douglas G.; RASMUSSEN, Robert K. The End of Bankruptcy. Stanford Law Review, 

n. 55, p. 751-789, 2002; MILLER, Harvey R. Chapter 11 in Transition - From Boom to Bust and 
into the Future. American Bankruptcy Law Journal, v. 81, p. 375-403, 2007; BAIRD, Douglas 
G.; RASMUSSEN, Robert K. Antibankruptcy. The Yale Law Journal, v. 119, n. 4, p. 648-699, 
2010. Em sentido contrário: LoPUCKI, Lynn M. The nature of the Bankrupt Firm: A Reply to 
Baird and Rasmussen's 'The End of Bankruptcy'. Stanford Law Review, v. 56, p. 645-671, 
2003; LoPUCKI, Lynn M.; DOHERTY, Joseph W. Bankruptcy Fire Sales. Michigan Law 
Review, n. 106, p. 1-60, 2007. Mais sobre a venda ou reorganização no Chapter 11: 
ALDERSON, Michael J.; BETKER, Brian L. Liquidation vs. Continuation: Did Reorganized Firms 
Do the Right Thing? Dice Center for Research in Financial Economics, p. 95-12, 1995; 
HOTCHKISS, Edith S.; MOORADIAN, Robert M. Acquisitions as a means of restructuring firms 
in Chapter 11. Journal of Financial Intermediation, v. 7, n. 3, p. 240-262, 1998.; COUSINS, 
Scott D. Chapter 11 Asset Sales, The Delaware Journal of Corporate Law, v. 27, n. 3, p. 835-
849, 2002; BAIRD, Douglas G.; RASMUSSEN, Robert K. Chapter 11 at Twilight. University of 
Chicago Law School, Chicago Unbound, John M. Olin Program in Law & Economics. Working 
Paper n. 201 (2D Series), p. 1-33, 2003; SMITH, Jack L.; CONNOR, Erin L. Sales Free and 
Clear - Will the Expansion Continue? The Bankruptcy Strategist, v. 21, n. 3, p. 1-8, 2004; 
SMITH, David C.; STRÖMBERG, Per. Maximizing the Value of Distressed Assets: Bankruptcy 
Law and the Efficient Reorganization of Firms. In: HONOHAN, Patrick; LAEVEN, Luc (Eds.). 
Systemic Financial Crises: Containment and Resolution. Cambridge: Cambridge University 
Press, 2005, p. 232–275, 2005; REILLY JR, Frank B.; CRAPO, David N. Distressed M&A: 
Bankruptcy Code Section 363 Sales. Pratt's Journal of Bankruptcy Law, v. 5, p. 275-280, 
2009. 

440 “[...] se a alienação não tiver sido de estabelecimento, mas da empresa, de seu core business 
[...] há sucessão universal e deve-se aplicar, quando se tratar de obrigações e dívidas em geral, 
o regime instituído pelo art. 1.146 do Código Civil; quando versar sobre obrigações tributárias, o 
art. 133 do CTN, e sobre obrigações trabalhistas, os arts. 10 e 448 da CLT.” (LOBO, Jorge. 
Comentários aos artigos 35 a 69. In: TOLEDO, Paulo F. C. Salles de; ABRÃO, Carlos Henrique. 
(Coord.). Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência. 5. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2012, p. 239-340. No mesmo sentido, mas entendendo o fundamento em razão da 
exclusão do crédito fiscal do procedimento de recuperação judicial: TOLEDO, Paulo Fernando 
Campos Salles de; POPPA, Bruno. UPI e Estabelecimento. Uma Visão Crítica. In: TOLEDO, 
Paulo Fernando Campos Salles de; SATIRO, Francisco (Coord.). Direito das Empresas em 
Crise. Problemas e Soluções. São Paulo: Quartier Latin, 2012. 
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permite uma venda célere, a qual tem por prioridade maximizar o valor da 

organização da atividade da empresa em crise. 

Isso porque determinados negócios não conseguem sobreviver ou aguardar 

a efetuação de processo competitivo tradicional para se realizar a transferência do 

estabelecimento441, de modo que o tempo se configura como inimigo da proteção 

do aviamento nesse caso442, ou ainda quando não há fundamento na realização 

de procedimento moroso, verificada a existência de apenas certo interessado no 

ativo443.  

[...] O entendimento de que cada empresa e cada setor possui 
particularidades e características próprias orientou a opção de 
atribuir ao devedor a responsabilidade de apresentar uma 
proposta de renegociação de dívidas aos seus credores, de forma 
a constituir um plano de recuperação para a empresa. Embora a 
nova Lei apresente uma lista de sugestões de meios de 
recuperação, há total flexibilidade para a adoção da solução de 

                                              
441 É a hipótese da Recuperação Judicial da Independência S.A. – Em Recuperação Judicial e 

Outras (Processo n.º 2009.000928-5 na Vara Distrital de Cajamar/SP, cujo plano tratou da 
aquisição direta da empresa, incluindo o estabelecimento: “Cláusula 3.1. Alienação dos Ativos. 
A Proposta de Investimento engloba a aquisição, pela SPE JBS, da totalidade dos Ativos e 
desembaraçados de quaisquer Ônus pelo valor total de R$ 135.000.000,00 (cento e trinta e 
cinco milhões de reais) (‘Valor da Alienação de Ativos’). Uma vez que, de acordo com o Termo 
de Compartilhamento de Garantias, os Ativos se encontram alienados fiduciariamente em favor 
dos Bondholders 2015, a totalidade dos recursos acima mencionados serão utilizados para a 
amortização dos créditos detidos por tais Credores.” e “3.4. Ausência de Sucessão e 
Gravames. A SPE dos Ativos e os próprios Ativos serão alienados à SPE JBS livres e 
desembaraçados de quaisquer Ônus, nos termos do artigo 60 da LRF. Em nenhuma hipótese o 
JBS ou a SPE JBS sucederão o Grupo Independência em qualquer de suas dívidas ou 
obrigações, inclusive as tributárias e trabalhistas, estando ou não relacionadas aos Ativos, 
direta ou indiretamente. Ademais, serão considerados desconstituídos todos e quaisquer Ônus 
que recaiam sobre os Ativos e/ou a SPE dos Ativos, incluindo, sem limitação, as Garantias 
Outorgadas previstas no Termo de Compartilhamento de Garantias e quaisquer outros direitos 
adquiridos por qualquer Credor com relação aos Ativos, à SPE dos Ativos ou aos recursos dele 
decorrentes.” 

442 São casos, por exemplo, de grandes empresas que atendem consumidores, como empresas 
automotivas ou de prestação de serviços e de produtos. O ativo intangível, a marca, é de 
altíssima importância econômica para a empresa e de relevante confiabilidade para os 
consumidores. A longa e perdurada tramitação de processo de recuperação pode fazer com 
que a marca perca valor, com o que se efetua perda de recursos para a recuperação da 
atividade viável e do pagamento dos credores. 

443 Plano de recuperação judicial da OAS apresentado no processo n. 1030812-77.2015.8.26.0100 
perante a 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais e Conflitos relacionados à Arbitragem 
da Comarca de São Paulo/SP: “Cláusula 7.7.2. Dispensa de Processo Competitivo. Conforme 
amplamente disposto neste Plano e acima, a alienação da UPI POA se dá no contexto de 
reestruturação das atividades do Grupo OAS, com evidente utilidade econômica no contexto do 
novo plano de negócios a ser implementado. Diante da especificidade do ativo, não há nenhum 
outro potencial interessado na Arena do Grêmio a não ser o seu comprador natural, qual seja, o 
Grêmio. [...] Por mais estas relevantes razões, a alienação da UPI Arena POA deverá ser 
realizada de forma direta, nos termos deste Plano e dos Instrumentos Definitivos Grêmio, com 
dispensa da realização de processo competitivo.” e “Cláusula 7.7.2.1. Em nenhuma hipótese, 
haverá sucessão do Grêmio por quaisquer dívidas e obrigações do Grupo OAS, inclusive as de 
natureza tributária e trabalhista, nos termos dos artigos 60 e 141, inciso II, da LRF.” 
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mercado que melhor se encaixar no perfil de atuação e de dívida 
da empresa.444  

Nesse sentido, se a não imposição de meios de recuperação é necessária 

para se conceder liberdade e autonomia aos credores e ao devedor para que 

encontrem a melhor solução econômica visando à recuperação da empresa, 

obrigar que seja feita por hasta pública a alienação de ativos, eventualmente 

escolhida como método de reestruturação, é condição legal que viria a contrariar 

totalmente a visão econômica do instituto de recuperação judicial. 

A venda deverá ocorrer quando possível ao disposto do artigo 
142, o qual define as três modalidades, incluindo leilão por lances 
orais, propostas fechadas e pregão. A Lei também é flexível, pois 
o artigo 144 prevê que “Havendo motivos justificados, o juiz 
poderá autorizar, mediante requerimento fundamentado do 
administrador judicial ou do Comitê, modalidades de alienação 
judicial diversas das previstas” e mencionadas anteriormente.  
De fato, a NLFR gerou um escudo contra possíveis passivos 
trabalhistas e/ou fiscais, criando incentivos tanto para empresas 
em recuperação judicial venderem seus ativos para implementar 
seus planos de reestruturação quanto para potenciais 
investidores.445 

Considerando que a unidade produtiva isolada a ser alienada na 

recuperação judicial pode ser também de determinados estabelecimentos da 

empresa em recuperação judicial, a venda do ativo deve se pautar também 

nesses casos pela alienação célere, eficiente e de forma que possa aumentar ao 

máximo o valor do ativo, sem deterioração, mas se protegendo o aviamento. Para 

tanto, devem ser diminuídos os custos de transação, aproximando os 

interessados na aquisição de ativos aos procedimentos de recuperação e os 

incentivando a negociar. 

A imposição indiscriminada da realização de leilão tem efeito perverso: “[...] 

pois poderia afastar interessados em negociar as unidades sabendo que depois 

teriam que passar por leilão aumentando os riscos e os custos de transação.”446 

                                              
444 LISBOA, Marcos de Barros et al. A Racionalidade Econômica da Nova Lei de Falências e de 

Recuperação de Empresas. In: PAIVA, Luiz Fernando Valente de (Coord.). Direito Falimentar 
e a Nova Lei de Falências e Recuperação de Empresas. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 
39. 

445 MILANESE, Salvatore. Distressed Investing: o que é e quais as oportunidades no Brasil? 
Turnaround Management Association do Brasil, [2013]. 

446 WAISBERG, Ivo. Da não sucessão pelo adquirente por dívidas trabalhistas e tributárias na 
aquisição de unidades produtivas isoladas perante a lei 11.101/2005. Revista de Direito 
Empresarial e Recuperacional, Florianópolis, v. 1, n. 0, p. 159–171, jan./mar. 2010, p. 162. 
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A possível forma de se distanciar das preocupações de parte da doutrina 

sobre o uso de outras modalidades além da hasta pública – como a fraude ou a 

não otimização do processo – é a prestação de informações suficientes e 

adequadas, bem como transparência aos credores. 

[...] Acontece que a assimetria de informação no mercado é muito 
grande, e os credores não conseguem mensurar de forma segura 
o valor presente de seus fluxos futuros e a real viabilidade 
econômica de um negócio. Assim, a legislação falimentar deve ter 
a flexibilidade necessária e os mecanismos de transparência 
condizentes para que devedor e credores cheguem a uma solução 
que seja a melhor possível para a sociedade: a continuidade da 
capacidade de geração de emprego e renda da empresa, seja sob 
controle do próprio devedor ou de outros agentes mais 
eficientes.447 

A apresentação de dados sobre as hipóteses de venda privada ou pública, 

ou ainda, atrelada por outro meio de recuperação judicial, os respectivos valores a 

serem obtidos com a alienação e o montante de recursos necessários para inserir 

na retomada da atividade econômica e/ou pagamento dos credores impõem a 

verificação da lisura do procedimento e da atenção aos objetivos do procedimento 

concursal. 

Desse modo, a flexibilidade de modalidades de alienação de ativos no plano 

de recuperação judicial deve se pautar pela prestação de informações aos 

credores, de forma a possibilitar seu conhecimento sobre as alternativas de venda 

e, assim, poderem participar e interagir com o devedor na discussão do plano de 

recuperação, a ponto de trilhar caminho que possibilite a recuperação da fonte 

geradora de riqueza.448 

                                              
447 LISBOA, Marcos de Barros et al. A Racionalidade Econômica da Nova Lei de Falências e de 

Recuperação de Empresas. In: PAIVA, Luiz Fernando Valente de (Coord.). Direito Falimentar 
e a Nova Lei de Falências e Recuperação de Empresas. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 
39. 

448 “O plano pode prever diversas opções de recuperação. A Lei de Recuperação e Falência 
exemplifica algumas hipóteses [...]. Além desse elenco, a lei permite que outros projetos de 
reestruturação sejam apresentados, dispondo o devedor de liberdade para estruturar planos 
mais aptos a lidar com suas específicas dificuldades, especialmente com base em consultorias 
que enfoquem aspectos econômicos, administrativos e jurídicos. O plano deverá conter 
detalhamento suficiente para demonstrar que é hábil para sanear as dívidas do devedor e 
reestruturar a empresa, sendo passível de execução e de obter os resultados propostos.” 
(MAFFIOLETTI, Emanuelle Urbano; NEDER CEREZETTI, Sheila Christina. Transparência e 
Divulgação de Informações nos Casos de Recuperação Judicial de Empresas. In: DE LUCCA, 
Newton; DOMINGUES, Alessandra de Azevedo; LEONARDI ANTONIO, Nilva M. (Coord.). 
Direito Recuperacional II. Aspectos Teóricos e Práticos. São Paulo: Quartier Latin, 2012, p. 
86). 
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Isto posto, em síntese de conclusão, o efeito econômico da flexibilidade de 

modalidades da alienação, em conjunto com a exclusão da sucessão de passivos, 

é possibilitar que o negócio do trespasse de unidades produtivas, sob o crivo do 

plano de recuperação judicial, possa acontecer na realidade, não se perdendo a 

oportunidade de venda de ativos que não estão sendo economicamente eficientes 

na gestão. Assim, promove-se o levantamento de recursos que é diametralmente 

contrário à redução da garantia dos credores, bem como se concede meio à 

recuperação da atividade economicamente viável. 

7.2. Interpretação sistemática e teleológica 

Como já mencionado, diante da importância do estabelecimento e dos bens 

organizados que o compõem individualmente para funcionamento da atividade 

empresarial – é acarretada a responsabilização do adquirente pelas obrigações 

do devedor no caso de sua transferência, inviabilizando, assim, a manutenção da 

unidade produtiva na gestão de novo empresário449 – foi incluído o artigo 60 na 

LRF que dispõe expressamente acerca da salvaguarda do investidor interessado 

em adquirir a empresa em crise por meio da exclusão de sua sucessão no caso 

de venda de unidades produtivas ou filiais na recuperação judicial. 

Assim como observado, a interpretação literal da referida norma pode levar à 

sucessão de passivos pelos adquirentes de ativos do empresário devedor, na 

hipótese de a venda de ativos ser realizada não se observando os requisitos que 

parte da doutrina defende, tais como plano de recuperação judicial, homologação 

do plano pelo juiz e hasta pública na alienação de unidades produtivas isoladas 

ou filiais.450 

Devemos mencionar novamente que uma interpretação literal não 

engrandece o entendimento de uma norma. Se fosse feita a interpretação 

                                              
449 MUNHOZ, Eduardo Secchi. Comentários aos artigos 55 a 69. In: SOUZA JUNIOR, Francisco 

Satiro; PITOMBO, Antônio Sérgio Altieri de Moraes (Coord.). Comentários à Lei de 
Recuperação de Empresas e Falência. Lei 11.101/2005. Artigo por artigo. 2. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2007. p. 270-319., p. 297. 

450 LOBO, Jorge, Comentários aos artigos 35 a 69. In: TOLEDO, Paulo F. C. Salles de; ABRÃO, 
Carlos Henrique (Coord.). Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência. 5. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 239. 
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normativa somente por sua mera literalidade, estaria se perdendo o real sentido 

de seus objetivos e finalidades.451 

Ademais, ainda que houvesse legitimidade na interpretação literal, tal 

interpretação deve necessariamente se pautar pela incorporação de requisitos 

temporais e sociais em sua aplicação, com a finalidade de atender às situações 

fáticas que se apresentam: 

Feita a lei, ela não fica, com efeito, adstrita às suas fontes 
originárias, mas deve acompanhar as vicissitudes sociais. É 
indispensável estudar as fontes inspiradoras da emanação da lei 
para ver quais foram as intenções do legislador, mas também a 
fim de ajustá-las às situações supervenientes. Não basta, pois, 
querer descobrir a intenção do legislador através dos trabalhos 
preparatórios da legislação, que é mera história externa do texto, 
pois é necessário verificar qual teria sido a intenção do legislador; 
e a sua conclusão, se no seu tempo houvesse os fenômenos que 
se encontram hoje diante de nossos olhos.452 

Nesse sentido, não é indevido mencionarmos que a interpretação literal do 

artigo 60 da LRF deixa de suplantar as amarras das intenções anteriores à 

promulgação da norma, afastando-se das realidades existentes hodiernamente 

por não adequar as suas possibilidades de solução aos casos postos, que 

requerem a comunicação e interpretação com outras normas e, principalmente, 

com seus objetivos e princípios. 

Então, a compreensão de uma norma, após muito tempo de sua vigência, há 

de ser feita em consonância com outras normas do ordenamento jurídico, por 

meio do método integrativo e não excludente: 

Frente à complexidade dos fatos sociais e das fontes normativas 
que os regulam total ou parcialmente – porém simultaneamente – 
é que se exige método de solução de antinomias não afeta ao 
paradigma de mera validade formal do direito, mas que se 
estabeleçam a partir de uma interpretação da norma jurídica que 
não se oriente apenas pelo critério de compatibilização/não 
contrariedade entre as normas, mas pelo caráter valorativo e 
promocional do direito. [...]453 

                                              
451 TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de; POPPA, Bruno. UPI e Estabelecimento. Uma 

Visão Crítica. In: TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de; SATIRO, Francisco (Coord.). 
Direito das Empresas em Crise. Problemas e Soluções. São Paulo: Quartier Latin, 2012, p. 
267-294. 

452 REALE, Miguel. Lições Preliminares do Direito. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 282. 
453 MIRAGEM, Bruno. Eppur si muove: diálogo das fontes como método de interpretação 

sistemática no direito brasileiro. In: MARQUES, Cláudia Lima (Coord). Diálogo das Fontes: do 
conflito à coordenação de normas do Direito brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, 
p. 72. 
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A LRF nitidamente expressa a finalidade do processo de recuperação 

judicial em seu artigo 47454, sendo “superação da situação de crise econômico-

financeira do devedor”, de forma a tutelar a preservação da empresa, a sua 

função social e o estímulo à atividade econômica. 

O princípio da função social da empresa está tutelado pelo inciso XXIII do 

artigo 5º e caput e inciso III do artigo 170, ambos da Constituição.455 A empresa é 

elevada como outro agente da sociedade, que promove empregos, tributos e 

riqueza a ser compartilhada entre seus sócios e inserida na economia nacional. 

Uma vez ultrapassada a concepção do Estado-Providência, que 
desaparece em todos os países, com a falência das instituições 
de previdência social e a redução do papel do Estado nas áreas 
que não são, necessária e exclusivamente, de sua competência, 
amplia-se a missão de empresa, como órgão intermediário entre o 
Poder Público e o Estado, e como criadora de empregos e 
formadora de uma mão-de-obra qualificada, produtora de 
equipamentos mais sofisticados, sem os quais a sociedade não 
pode prosseguir, e interlocutora ágil e dinâmica que dialoga 
constantemente com os consumidores dos seus produtos.456 

Diante de sua função social, as normas que circundam a empresa não 

podem ser reféns de análises e interpretações estanques. A norma deve ser 

confrontada e interpretada com os demais preceitos do mesmo diploma legal e 

seus princípios, a fim de se estabelecer um conjunto coerente e lógico de 

disposições e princípios de Direito, observando-se a interdependência e a 

harmonia, bem como se afastando da análise meramente individualizada da 

regra. No mesmo sentido, as interpretações sistemática e teleológica impõem que 

a comparação da norma jurídica com outras regras do mesmo instituto – ou sobre 

o mesmo objeto – seja realizada sob a luz dos mesmos princípios que as 

condicionam e as restringem reciprocamente.457 

                                              
454 Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise 

econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do 
emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação 
de empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. 

455 EIZIRIK, Nelson, Interpretação dos arts. 60 e 145 da lei de Recuperação de Empresas e 
Falência. In: ADAMEK, Marcelo Vieira von (Coord.). Temas de Direito Societário e 
Empresarial Contemporâneos. Liber Amicorum Prof. Dr. Erasmo Valladão Azevedo e Novaes 
França. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 637-644. 

456 WALD, Arnoldo. O espírito empresarial, a empresa e a reforma constitucional. In: WALD, 
Arnoldo (Org). Doutrinas essenciais. Direito Empresarial, v. II. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2011, p. 32. 

457 EIZIRIK, Nelson, Interpretação dos arts. 60 e 145 da lei de Recuperação de Empresas e 
Falência. In: ADAMEK, Marcelo Vieira von (Coord.). Temas de Direito Societário e 
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Assim sendo, não podemos ter posição contrária à ideia de flexibilização das 

modalidades de alienação de ativos em processo de recuperação judicial, quando 

tal liberdade, regrada pela concordância dos credores, direciona-se de modo a 

possibilitar a preservação da empresa, dando chance à sua reestruturação, e, 

assim, permitindo-lhe continuar a desempenhar sua função social. 

A medida que se atribui é que se dê condições para que a empresa se 

reestruture, por meio da liquidação de recursos, sempre que necessária, 

maximizando o valor destes, de modo que obtenha divisas necessárias para 

investir em seu capital, retomando sua atividade viável. 

Essa é uma visão sobre o princípio da preservação da empresa, 

reconhecendo-o como concessão de “respeito, equilíbrio e integração entre os 

interesses por ela influenciados”, mas que não está apenas contido nessa inter-

relação, devendo ainda existir “regras procedimentais que garantam a efetiva 

inclusão dos mesmos interesses quando do uso da recuperação judicial”.458 

Os casos postos na realidade desafiam as regras disponibilizadas pela LRF 

e desconsideram as soluções previamente concedidas pela interpretação literal, 

uma vez que a atuação da norma nos casos concretos nem sempre consegue 

dirimir, sozinha, o conflito. 

Assim, não é demasiado afirmar que casos de recuperações empresarias 

demandam soluções que não estão facilmente verificadas pelas normas da LRF, 

visto que são entraves multidisciplinares que necessitam de análises jurídicas, 

econômicas e contáveis. Até por conta disso, o artigo 50 da LRF apenas enumera 

determinados meios de recuperação judicial, mas não obriga o devedor e os 

credores a adotarem um de seus incisos como solução imperativa, 

estabelecendo, na verdade, a regra da liberdade de formas.459 

Diante da obrigatoriedade da aplicação de soluções multidisciplinares, 

podemos afirmar que a solução normativa na alienação de bens na recuperação 

                                                                                                                                         
Empresarial Contemporâneos. Liber Amicorum Prof. Dr. Erasmo Valladão Azevedo e Novaes 
França. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 637-644. 

458 NEDER CEREZETTI, Sheila Christina. A recuperação Judicial de Sociedade por Ações. O 
princípio da Preservação da Empresa na Lei de Recuperação e Falência. São Paulo: Malheiros, 
2012, p. 215-216. 

459 COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à Lei de Falências e de recuperação de empresas. 10. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 192; SZTAJN, Rachel. Comentários aos artigos 47 a 54. In: 
SOUZA JUNIOR, Francisco Satiro de; PITOMBO, Antônio Sérgio A. de Moraes (Coord.). 
Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência. Lei 11.101/2005. Artigo por 
artigo. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 232. 
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judicial acaba por ser visualizada também pela aplicação das regras do 

procedimento falimentar, apenas quando a venda de ativos puder contribuir com a 

sua finalidade de preservação da empresa.460 

No mecanismo da recuperação judicial, é mencionado na regra do artigo 60 

da LRF que a alienação de ativos far-se-á pela venda de filiais ou de unidades 

produtivas isoladas. Por outro lado, na falência, em seu artigo 140, o portfólio da 

venda é maior, possibilitando-se a alienação de toda a empresa, de filiais ou 

unidades produtivas, bloco de bens organizados do estabelecimento ou, por fim, 

os bens individualizados. 

O legislador da LRF foi mais cuidadoso e produziu mais regras sobre a 

realização do ativo na falência do que em relação à recuperação judicial, não 

tendo se limitando à alienação de estabelecimentos da sociedade empresária e à 

ausência da sucessão de passivos. 

Essa diferenciação de tratamento entre os mecanismos de insolvência teria 

fundamento na divergência finalística de cada procedimento, já que na 

recuperação há ambiente de cooperação entre as partes e, assim, a 

reestruturação da empresa se constrói da concordância dos credores com o 

devedor, enquanto na falência estabelece-se uma execução coletiva para a 

liquidação dos ativos que, ao final, independe da vontade dos credores, com 

possibilidade de extinção da empresa461, conforme disposto nos artigos 1.044 do 

CC e 206, inciso II, alínea c, da LSA.462 

Diante dessa natureza de composição na recuperação judicial, pode ter o 

legislador da LRF concedido mais liberdade em suas regras a fim de se chegar ao 

acordo entre as partes, providenciando condutas e regras somente para se 

                                              
460 Não é muito lembrar que os artigos da recuperação judicial sobre alienação de ativos por hasta 

pública não estipulam discriminadamente o regramento de sua realização. Em realidade, o 
artigo 60 acaba fazendo referência ao artigo 142, ambos da LRF. Nesse sentido, caso não se 
estabeleça forma diversa no plano de recuperação judicial, por interpretação sistemática a 
venda será feita observando-se as regras da falência, em seu artigo 142 quanto ao seu 
procedimento, no que couber. 

461 BECUE, Sabrina Maria Fadel. A Alienação de Estabelecimento, como meio de recuperação 
judicial, e a inexistência de sucessão empresarial do adquirente (art. 60, LRF). 2014. 181 f. 
Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2014, p. 109. 

462 Art. 1.044. A sociedade se dissolve de pleno direito por qualquer das causas enumeradas no 
art. 1.033 e, se empresária, também pela declaração da falência. 
Art. 206. Dissolve-se a companhia: [...] II - por decisão judicial: [...] c) em caso de falência, na 
forma prevista na respectiva lei; [...]. 
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estabelecer o que entendeu ser necessário para segurança jurídica do instituto e 

de suas transações.463 

No entanto, o princípio da preservação da empresa é consagrado na 

recuperação judicial e também na falência, demonstrando que a alienação de 

ativos é meio de se readquirir a viabilidade econômica da empresa, afastando-se 

da ruinosa gestão e dos passivos: 

Embora a recuperação e a falência tenham contornos jurídicos e 
artigos bem definidos na lei brasileira, o cenário de retomada da 
empresa em si, mantendo o mesmo controlador (na recuperação 
judicial) ou sob novo controlado – quando a unidade produtiva é 
vendida em sede de recuperação ou de falências judiciais –, é 
igualmente aplicável no que tange à visão e execução do 
“turnaround” de uma organização empresarial “a de permitir a 
manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e 
dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação 
da empresa, sua função social e o estímulo à atividade 
econômica” como roga o artigo 47 da lei.464 

Outra faceta da diferenciação das normas de alienação de ativos nos 

mecanismos de recuperação de empresas e de falência, relativos ao artigo 60 e 

aos 141, 142, 144 e 145, todos da LRF, é encontrada em afeição ao formalismo 

que afronta as finalidades e os objetivos do processo de reestruturação da 

empresa.465 

A literalidade da interpretação do artigo 60 da LRF conduz à afirmação 

indiscutível – e cega – de que apenas haveria efetiva segurança jurídica na 

aquisição de ativos desempenhada pela modalidade de hasta pública. Porém, a 

superioridade sem fundamento desta forma procedimental não é flexível para 

atender ao mercado e a suas estruturas de transação, ao impor custos de 

                                              
463 BECUE, Sabrina Maria Fadel. A Alienação de Estabelecimento, como meio de recuperação 

judicial, e a inexistência de sucessão empresarial do adquirente (art. 60, LRF). 2014. 181 f. 
Dissertação (Mestrado em Direito) - Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2014, p. 109. 

464 LEMOS, Eduardo. Análise da Empresa em Crise. Uma visão não jurídica. In: DE LUCCA, 
Newton; DOMINGUES, Alessandra de Azevedo; LEONARDI ANTONIO, Nilva M. (Coord.). 
Direito Recuperacional II. Aspectos Teóricos e Práticos. São Paulo: Quartier Latin, 2012, p. 
58. 

465 BECUE, Sabrina Maria Fadel. A Alienação de Estabelecimento, como meio de recuperação 
judicial, e a inexistência de sucessão empresarial do adquirente (art. 60, LRF). 2014. 181 f. 
Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2014, p. 117. 
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transação, o que, como visto anteriormente, pode acarretar indevidamente a 

liquidação da empresa viável por falta de recursos.466 

O princípio da maximização do valor dos ativos é vigente nos dois 

mecanismos de insolvência e, ao negar sua plena vigência no sistema de 

recuperação judicial, os credores serão diretamente prejudicados.467 A adoção 

desse princípio somente para o procedimento de falência468 pode ter decorrido de 

justificação econômica entre a alternativa de sistemas de reestruturação ou 

liquidação: 

Existem dois tipos de firmas com dificuldades financeiras: as que 
são economicamente eficientes, isto é, o melhor uso para seus 
ativos é o uso corrente; e as economicamente ineficientes, cujo 
valor de seus ativos é maior em uma atividade diferente da 
corrente.  
Quando uma firma economicamente ineficiente entra em 
bancarrota, a melhor alternativa é que seus ativos sejam 
liquidados, liberando seu capital a ser transferido a atividades de 
maior valor de uso. Porém, quando uma firma economicamente 
eficiente entra em bancarrota, a melhor alternativa é que esta 
continue em operação, uma vez que seu capital não tem outra 
atividade de maior valor. 
Portanto, existe uma justificativa econômica em ter dois 
procedimentos distintos em caso de bancarrota: liquidação, 
quando as firmas estão com dificuldades financeiras e são 
economicamente ineficientes; e reorganização, quando as firmas 
estão com problemas financeiros e são economicamente 
eficientes. [...]469 

Contudo, o critério de identificação da robustez da crise financeira e seus 

sistemas combatentes adequados não apontam no sentido de que a alienação de 

filiais e unidades produtivas isoladas na recuperação judicial não tenha como 

norte a mesma maximização do valor do ativo.470 

                                              
466 WAISBERG, Ivo. Da não sucessão pelo adquirente por dívidas trabalhistas e tributárias na 

aquisição de unidades produtivas isoladas perante a lei 11.101/2005. Revista de Direito 
Empresarial e Recuperacional, Florianópolis, v. 1, n. 0, p. 159–171, jan./mar. 2010, p. 162. 

467 LISBOA, Marcos de Barros et al. A Racionalidade Econômica da Nova Lei de Falências e de 
Recuperação de Empresas. In: PAIVA, Luiz Fernando Valente de (Coord.). Direito Falimentar 
e a Nova Lei de Falências e Recuperação de Empresas. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 
55. 

468 BRASIL. Congresso. Senado. Parecer n. 534, de 2004. Sobre o Projeto de Lei da Câmara n. 
71, de 2003 (n. 4.376/93). Relator: Senador Ramez Tebet. Brasília: 2005, p. 30-31. 

469 ARAÚJO, Aloisio; FUNCHAL, Bruno. A nova lei de falência brasileira e o seu papel no 
desenvolvimento do mercado de crédito. Pesquisa e Planejamento Econômico – PPE, v. 36, 
n. 2, p. 209-254, ago. 2006. 

470 BECUE, Sabrina Maria Fadel. A Alienação de Estabelecimento, como meio de recuperação 
judicial, e a inexistência de sucessão empresarial do adquirente (art. 60, LRF). 2014. 181 f. 
Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2014, p. 117. 
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A reestruturação da empresa, ainda que com a venda de determinados 

bens, em contraposição à simples liquidação do ativo, acaba por maximizar o seu 

valor e permitir o recebimento maior da satisfação dos créditos. 

10. Under certain circumstances, the needs arising in connection 
with the insolvency of a debtor are best addressed by the 
liquidation of all of the debtor’s assets and the subsequent 
distribution of proceeds among creditors. Under other 
circumstances, however, liquidation might not be the best way to 
maximize the value of the resources of the insolvent enterprise. In 
reality, straight liquidation of the assets often results in creditors 
receiving only a portion of the nominal value of their claims. In 
those cases, the reorganization of the business to preserve the 
human resources and the goodwill of the enterprise may prove 
more effective in maximizing the value of the creditors’ claims, 
allowing them to receive more favourable treatment or even to be 
paid in full. This may be especially true when, for example, the 
value of the business relies on intangibles (such as intellectual 
property rights) rather than tangible assets.471 

Esse entendimento está em consonância com o do Banco Mundial, para 

quem, dentre os princípios dos sistemas de insolvência eficiente, encontra-se: “(i) 

integrate with a country’s broader legal and commercial systems; (ii) maximize de 

value of a firm’s assets and recoveries by creditors [...]”.472 

O procedimento concursal de recuperação é ajuizado e aceito pelos 

credores diante da obrigação de serem coordenados e da ausência suficiente de 

passivos para seu pagamento em suas condições originais e, com reformulação 

da empresa, se realizar a distribuição de recursos equitativamente nos termos das 

                                              
471 “10. Em certas circunstâncias, as necessidades decorrentes da insolvência de um devedor são 

melhor tratadas pela liquidação de todos os bens do devedor e pela posterior distribuição do 
produto entre os credores. Contudo, sob outras circunstâncias, a liquidação pode não ser a 
melhor forma de maximizar o valor dos recursos da empresa insolvente. Na realidade, a 
liquidação direta dos ativos geralmente resulta em credores recebendo apenas uma parte do 
valor nominal de seus créditos. Nesses casos, a reorganização do negócio para preservar os 
recursos humanos e o aviamento da empresa pode se demonstrar mais eficaz para maximizar 
o valor dos créditos dos credores, permitindo-lhes receber tratamento mais favorável ou até 
mesmo ser pagos integralmente. Isto pode ser especialmente verdadeiro quando, por exemplo, 
o valor da empresa se baseia em bens intangíveis (tais como direitos de propriedade 
intelectual) em vez de ativos tangíveis.” (UNCITRAL – United Nations Commission on 
International Trade Law. Draft legislative guide on insolvency law. Report of the Secretary-
General. Working Group on Insolvency Law, New York. Twenty-fourth session, jul./ago. 
2001). 

472 “(i) integração com o ordenamento jurídico e commercial de um determinado país; (ii) 
maximizar o valor dos ativos da empresa e da recuperação pelos credores […]” (LEROY, Anne-
Marie; GRANDOLINI, Gloria M. The World Bank Principles for effective insolvency and 
creditor and debtor regimes. Washington: World Bank Group, 2016, p. 7). 
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preferências estabelecidas na lei.473 Daí, portanto, a necessidade de afastamento 

de todas as dívidas e ônus sobre os ativos, em hipóteses de venda de bens da 

organização para atividade empresarial, para viabilizar a preservação da 

empresa: 

Se a lei determinasse que quem continua o negócio deveria ficar 
obrigado por todas as dívidas do sujeito de direito insolvente, 
simplesmente não se alcançaria o objetivo final – posto para 
atender ao interesse difuso da coletividade – de preservação da 
empresa. Com efeito, se a crise decorre exatamente da existência 
de passivo que suplantam os ativos, o novo empresário, se tiver 
que responder necessariamente por todas as dívidas geradas pelo 
negócio, não poderá fazer, na tentativa de a contornar, nada muito 
diferente do que o anterior podia; em outros termos, o destino do 
novo empresário, se lhe fosse imputada responsabilidade pelo 
passivo integral do falido, tende a ser o mesmo: a falência. O 
direito brasileiro da atualidade, diante de uma empresa em crise, 
deve optar entre manter sua tradicional característica de privilegiar 
o entendimento aos interesses privados dos credores ou 
aprimorar os mecanismos de preservação das atividades 
econômicas, em proveito de todos.  
[...] a inexistência de sucessão na transferência da atividade de 
empresário falido é racional, porque o novo empresário não terá 
meios de reorganizar o negócio, se tiver que atender às mesmas 
obrigações do antigo; e justa, porque entre os interesses privados 
dos credores e interesse difuso da coletividade, atende a este.474 

Nesse sentido, é devida a ausência de responsabilização do adquirente de 

ativos na flexibilização das modalidades de venda realizada pela recuperação 

judicial, uma vez que o afastamento da sucessão é fundamentado por política 

legislativa e, portanto, a exclusão não está adstrita à realização de hasta 

pública.475 Destarte, aceitar a flexibilidade das modalidades de alienação, 

afastando-se a obrigatoriedade da hasta pública, é dar guarida à possibilidade de 

se permitir a venda de ativos, maximizando-se o seu valor. 

                                              
473 Pela autonomia dos credores para decidirem sobre o futuro da recuperação ou liquidação da 

empresa: “A Lei 11.101, seguindo as modernas legislações falimentares dos diversos países, 
parece inspirada no assim chamado ‘princípio da autonomia dos credores, segundo o qual os 
credores, como principais envolvidos na insolvência da empresa devedora, devem decidir sobre 
as mais relevantes questões ocorrentes no processo de recuperação ou falência.” (FRANÇA, 
Erasmo Valladão Azevedo e Novaes. Temas de Direito Societário, Falimentar e Teoria da 
Empresa. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 8). 

474 O excerto é referente à liquidação extrajudicial de instituições financeiras. COELHO, Fábio 
Ulhoa. Assunção de ativos e transferência de passivos na recuperação judicial da empresa 
financeira: a reorganização externa. Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais, 
São Paulo, n. 11, p. 39-47, 2001, p. 44. 

475 Cf. tópico 4.3 acima quanto às críticas à realização da hasta pública para se garantir o 
afastamento de ônus sobre os bens alienados. 
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[...] Partindo da inexistência da sucessão dos ônus, haverá 
maximização do ativo, ou seja, será alcançado valor superior, 
favorecendo não somente o devedor, mas também os credores, 
haja vista a possibilidade de satisfação dos débitos.476 

Vejamos que não se está concedendo primazia à tese da maximização do 

valor dos ativos, que peca pela consequente desconsideração de outros 

interesses – além do dos credores477 – sobre a preservação da empresa. Em 

realidade, está se adequando a visão de liquidação de bens para se atingir o 

princípio da preservação da empresa na recuperação judicial, quando o plano 

determinar a venda de ativos e o caso concreto assim requerer, com a intenção 

de se atingir seus fins e objetivos. 

Na forma como apresentado em tópico próprio acima, as preocupações da 

doutrina e da jurisprudência com a flexibilização das modalidades das 

modalidades de alienação de ativos no procedimento de recuperação judicial – 

que fundamentariam a imposição de hasta pública – mantêm relação com 

possíveis condutas fraudulentas e com o delongo na otimização do processo 

concursal.478 

Quanto à otimização do procedimento, já se pontuou acima que o 

procedimento de hasta pública não é o único a se pautar pela preservação da 

empresa com a manutenção da fonte geradora de riqueza.479 

Por outro lado, a respeito das fraudes que podem permear o procedimento 

de venda por outras modalidades de alienação, é possível fazer referência à 

colocação mencionada em tópico anterior de que o próprio procedimento de hasta 

pública pode ser fraudulento480, como já o era na lei falimentar anterior. 

                                              
476 SOUZA, Marcelo Papaléo. A Lei de Recuperação e Falência e as suas consequências no 

Direito e no Processo do Trabalho. 3. ed. São Paulo: LTR, 2009, p. 358. 
477 Cf. tópico 7.1 acima. No mesmo sentido, defendendo que esta visão acaba por reconhecer que 

“a grande empresa é foco de muitos interesses além daqueles representados por credores” e, 
dessa forma, “a insolvência empresarial pode atingir, além de credores e acionistas, 
trabalhadores, fornecedores, consumidores, comunidades e entes governamentais”, com o que 
“não se torna possível tratar o tema apenas sob a perspectiva do interesse privado das partes 
envolvidas.” (NEDER CEREZETTI, Sheila Christina. A recuperação Judicial de Sociedade 
por Ações. O princípio da Preservação da Empresa na Lei de Recuperação e Falência. São 
Paulo: Malheiros, 2012, p. 235). 

478 Exemplificativamente, cf. MUNHOZ, Eduardo Secchi. Comentário aos artigos 55 a 69. In: 
Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência: Lei 11.101/2005, p. 298; 
COELHO, Fábio Ulhoa. Comentário à Nova Lei de Recuperação de Empresas. 7. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2010, p. 206. 

479 Cf. item 7.1 acima. 
480 Para Sabrina Maria Fadel Becue, o legislador deveria se guiar pelo estabelecimento de 

ferramentas de fiscalização e de punição de condutas suspeitas, as quais são previstas na 
LRF, como a ação revocatória do artigo 130 e as diversas disposições penais no Capítulo VII 
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Essa acepção brasileira sobre suposta otimização e penalidade à fraude não 

pode ofuscar a necessidade de se reestruturar a atividade empresarial, como já 

analisado por Rubens Requião no longínquo ano de 1974: 

Em primeiro lugar se deve indagar, ao se deparar com o 
fenômeno mórbido da empresa insolvente, antes mesmo da 
investigação sobre possível atividade delitual do empresário, se 
ela tem ainda condições econômicas e financeiras de 
recuperação. 
Com efeito, muito mais socialmente importante do que a 
indagação sobre as causas da ruína da empresa, é saber-se se 
ela é economicamente recuperável. [...] 
Verificada as causas da falência, se forem elas delituosas, nem 
por isso a empresa, em si, será sacrificada. Seus dirigentes – 
sobretudo na empresa coletiva sob forma societária – serão 
incontinentemente afastados e responsabilizados. A falência 
fraudulenta, causada pela improbidade da administração, não 
deve impedir a empresa de procurar sua recuperação 
econômica.481  

Além disso, observamos, a partir dessas preocupações, que há falta do 

exercício de fiscalização, sendo que o processo de recuperação judicial já 

concede aos agentes do Estado (Poder Judiciário e Ministério Público), bem como 

aos credores, poderes e meios de supervisão sobre a alienação de ativos.  

Isso porque os credores discutem e aprovam o plano de recuperação – o 

qual detém dispositivo sobre a venda de ativos – e podem, assim, negociar 

amplamente com o interessado na aquisição as modalidades de venda. Da 

mesma forma, a análise sobre o plano aprovado em assembleia, contendo os 

termos e os procedimentos da alienação, é submetido ao crivo judicial para 

homologação. Ademais, além da conhecida atuação do Ministério Público nos 

andamentos do processo de recuperação judicial, terá função também de 

fiscalizar a venda dos ativos, sendo sua intimação pressuposto de validade, 

consoante os termos do artigo 142, §7º, da LRF482. 

                                                                                                                                         
da LRF, ao invés de presumir conluio: “A exacerbada preocupação do legislador com eventuais 
maquinações que possam ser entabuladas numa alienação de ativos que não se processe por 
hasta pública representa igual erro na eleição de prioridades e incompreensão da seriedade do 
processo recuperatório.” (A Alienação de Estabelecimento, como meio de recuperação 
judicial, e a inexistência de sucessão empresarial do adquirente (art. 60, LRF). 2014. 181 f. 
Dissertação (Mestrado em Direito) -  Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2014, p. 95). 

481 REQUIÃO, Rubens. A crise do direito falimentar brasileiro: reforma da lei de falências. Revista 
de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, São Paulo, v. 14, p. 23-33, 1974, 
p. 25-26. 

482 Art. 142. O juiz, ouvido o administrador judicial e atendendo à orientação do Comitê, se houver, 
ordenará que se proceda à alienação do ativo em uma das seguintes modalidades: [...] 
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Existindo necessidade de se atender aos casos concretos da vida 

empresarial, as regras de aprovação do processo de recuperação judicial por 

parte dos credores do plano e de monitoramento judicial e do Ministério Público 

poderiam balancear o risco dos credores na alienação de ativos, a depender do 

caso, ante a flexibilização das modalidades de venda de bens com a exclusão da 

sucessão de passivos, que promove os objetivos do artigo 47 da LRF.483 

Outras problematizações na referida flexibilização para se atingir as 

finalidades da LRF poderiam caminhar para argumentos sobre atingimento de 

preço de venda com máximo de valor, bem como realização de procedimento 

público e transparente.  

O primeiro poderia causar dúvidas quanto aos montantes levantados pela 

alienação e se, por tal efeito, seria possível se reestruturar a empresa e cumprir 

as obrigações com os credores, especialmente os relacionados aos contratos de 

trabalho. 

Com efeito, mencionamos novamente que a venda da empresa em leilão já 

não dava resultado positivo sob a égide da lei falimentar anterior, de modo que a 

LRF foi promulgada com a finalidade de se criar novos mecanismos de alienação, 

privilegiando os acertos de celebração de novos contratos com levantamento 

justo de recursos e de lucro, tudo de forma a se ultrapassar a perda de valor na 

venda de empresas já fechadas: 

Ao analisarmos essas novas possibilidades, estamos só 
enxergando uma pequena quantidade de aplicações e 
possibilidades da nova Lei de Falência e Recuperações Judiciais, 
mas esse é um novo viés, que definitivamente não pode ser 
desprezado, ou seja, a recuperação judicial pode gerar novos 
negócios, agregar valor, trazer sinergias, enfim, trazer lucro sob 
um ponto de vista legal e justo, e não lucro sem escrúpulos como 
o da ‘máfia dos leilões’, situação em que empresas falidas eram 
vendidas por qualquer valor e mantidas desativadas, mas, sim, o 
lucro natural advindo de empresas em funcionamento e que 
atingem sua função social com a manutenção dos seus negócios, 
que obviamente devem gerar lucro.484 

                                                                                                                                         
§7º Em qualquer modalidade de alienação, o Ministério Público será intimado pessoalmente, 
sob pena de nulidade. 

483 BORGES, Leandro Vilarinho. Alienação de Unidades Produtivas Isoladas em Processos de 
Recuperação Judicial: Delimitação do Conceito, Efeitos e Modalidades. Dissertação 
(Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014, 
p. 86-87. 

484 Gilberto Giansante defende o texto acima na explicação de caso concreto em que se recupera 
empresa em crise pelo encontro de sinergias no mercado (Os meios de Recuperação Judicial. 
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Ressaltamos que maximizar o valor do ativo vendido é relevante a fim de se 

obter recursos para cumprir a reestruturação da empresa, bem como para permitir 

o pagamento dos seus credores. Como uma de suas possibilidades estatuídas no 

artigo 47 da LRF, o plano de recuperação, dispondo sobre alienação de ativos, 

deve preservar o direito de recuperação do crédito.  

Conforme visto em outras legislações sobre o tema, na venda de bens 

organizados da empresa, por exemplo, cumpre-se resguardar direitos mínimos de 

salvaguarda dos interesses dos credores trabalhistas, que são os primeiros 

prejudicados pela insolvência, devendo-se obrigatoriamente estabelecer como se 

dará o seu pagamento. 

A LRF já apresenta determinações dessa salvaguarda aos direitos 

trabalhistas, tal como a expressa obrigação de se efetuar o pagamento de seus 

créditos dentro do período de 1 (um) ano da aprovação do plano de recuperação, 

ou de se efetuar, em 30 (trinta) dias, o pagamento dos salários vencidos dos 

trabalhadores antes do pedido de recuperação judicial, conforme o caput e 

parágrafo único do artigo 54.485 Além disso, informações mais detalhadas sobre o 

futuro dos trabalhadores são cabíveis na realização do trespasse como meio de 

recuperação judicial.486 

As informações sobre a crise e a sua solução em conexão com o plano de 

recuperação judicial podem ser vitais para a preservação da empresa e para obter 

o apoio dos credores na sua aprovação: 

É sabido que a possibilidade de elaborar um adequado 
diagnóstico circunstancial da crise, com a indicação precisa das 
medidas que provocaram a crise e dos aspectos que precisam ser 
reformulados, bem como com a identificação de soluções de 
salvamento e propostas de pagamento dos créditos 
especificamente imaginadas para enfrentar a crise em questão, 

                                                                                                                                         
Algumas Formas de Aplicação da Lei 11.101/2005. In: DE LUCCA, Newton; DOMINGUES, 
Alessandra de Azevedo; LEONARDI ANTONIO, Nilva M. (Coord.). Direito Recuperacional II. 
Aspectos Teóricos e Práticos. São Paulo: Quartier Latin, 2012, p. 144-145). 

485 Art. 54. O plano de recuperação judicial não poderá prever prazo superior a 1 (um) ano para 
pagamento dos créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes de 
trabalho vencidos até a data do pedido de recuperação judicial. 
Parágrafo único. O plano não poderá, ainda, prever prazo superior a 30 (trinta) dias para o 
pagamento, até o limite de 5 (cinco) salários-mínimos por trabalhador, dos créditos de natureza 
estritamente salarial vencidos nos 3 (três) meses anteriores ao pedido de recuperação judicial. 

486 Como se trata de alienação de estabelecimento ou de partes organizadas do estabelecimento, 
é desejável a apresentação, no plano de recuperação, de informações sobre a manutenção ou 
não de postos de trabalho, com a efetiva contrapartida econômica no caso de desligamento, de 
modo a se viabilizar direitos mínimos aos trabalhadores. 
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são medidas que contribuem para a efetiva recuperação da 
empresa. 
Ocorre que, para tanto, a consistência das informações do 
devedor e, antes disso, o acesso a elas pelos interessados, são 
essenciais para o convencimento dos credores sobre a situação 
financeira do devedor e a possibilidade de recuperação, e para 
obter o apoio deles. Nesse sentido, cabe ao devedor demonstrar 
cabalmente a viabilidade do plano, ainda que isto lhe traga como 
consequência a quebra da privacidade das suas informações.487 

Assim, a transparência no processo de recuperação judicial pode ser grande 

aliado da flexibilização das modalidades de alienação dos ativos se conseguir 

promover informações sobre as medidas de recuperação e a sua efetiva 

consistência: 

Destaque-se que o uso da máxima da transparência no ambiente 
de recuperação empresarial não beneficia apenas e tão-somente 
as partes diretamente envolvidas no específico processo. Ela 
contribui para o sucesso das medidas de reorganização 
empresarial como um todo. Isso ocorre pois a homologação de um 
plano inconsistente, aprovado sem que os votantes tenham tido 
acesso a dados necessários para a avaliação das condições do 
devedor, afeta a credibilidade do instituto, uma vez que a 
inconsistência está diretamente associada à falta de solidez e à 
incoerência entre o plano apresentado e a situação de 
recuperação da empresa. Um plano assim acatado geralmente 
estrutura-se sobre falsas premissas e não atinge os resultados 
esperados, gerando caso de má avaliação acerca da viabilidade 
do devedor e insucesso das medidas de socorro empresarial.488 

Nessa linha, de forma a se atender às próprias finalidades da LRF, como se 

impõe a se atingir no âmbito de uma interpretação finalística, a proposta de venda 

por modalidades além da hasta pública e do seu possível resultado deve vir 

acompanhada de explicações técnicas sobre o atingimento de valores 

necessários para a reestruturação da atividade economicamente viável. Se o 

valor obtido com a venda está dentro do parâmetro esperado, será possível 

realizar o soerguimento da atividade econômica, mantendo-se a força de trabalho 

                                              
487 MAFFIOLETTI, Emanuelle Urbano; NEDER CEREZETTI, Sheila Christina. Transparência e 

Divulgação de Informações nos Casos de Recuperação Judicial de Empresas. In: DE LUCCA, 
Newton; DOMINGUES, Alessandra de Azevedo; LEONARDI ANTONIO, Nilva M. (Coord.). 
Direito Recuperacional II. Aspectos Teóricos e Práticos. São Paulo: Quartier Latin, 2012, p. 
96. 

488 MAFFIOLETTI, Emanuelle Urbano; NEDER CEREZETTI, Sheila Christina. Transparência e 
Divulgação de Informações nos Casos de Recuperação Judicial de Empresas. In: DE LUCCA, 
Newton; DOMINGUES, Alessandra de Azevedo; LEONARDI ANTONIO, Nilva M. (Coord.). 
Direito Recuperacional II. Aspectos Teóricos e Práticos. São Paulo: Quartier Latin, 2012, p. 
99-100. 
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e satisfazendo aos credores e, deste modo, atendendo ao princípio da 

preservação da empresa. 

Da mesma forma, é atendido o problema do estabelecimento da alienação 

do ativo por preço vil, como mencionado em tópico anterior. Nas hipóteses de 

hasta pública, de acordo com o §2º do artigo 142 da LRF, a venda pode se dar 

pelo maior valor oferecido, ainda que abaixo do valor indicado na avaliação.489 

Para o caso da recuperação judicial – que, como visto acima, tem meio 

cooperativo, e não de liquidação –, a atenção ao valor da alienação é referente à 

reestruturação da empresa e deve se pautar como meio a se proteger a fonte 

produtora de empregos e recursos para pagamento dos credores e, não, 

frisamos, do mero despimento de ativos para pagamento coletivo.490 

Nesse sentido, o preço da venda por quaisquer modalidades, incluindo-se a 

hasta pública, deve demonstrar o modo como aquele valor será utilizado pela 

empresa para dar andamento com a atividade viável. 

Ainda, a flexibilização das formas de alienação de ativos não é contrária à 

ideia da realização de hasta pública, mas, em realidade, apenas se verifica a 

necessidade de se afastar também a sucessão de passivos sobre tais 

modalidades de alienação, como a venda direta. No que tange à realização de 

hasta pública que tenha resultado infrutífero, já se poderia possibilitar uma 

posterior venda direita, sem o perigo da ocorrência de sucessão de passivos491. 

                                              
489 Art. 142. O juiz, ouvido o administrador judicial e atendendo à orientação do Comitê, se houver, 

ordenará que se proceda à alienação do ativo em uma das seguintes modalidades: [...] 
§2º A alienação dar-se-á pelo maior valor oferecido, ainda que seja inferior ao valor de 
avaliação. 

490 WAISBERG, Ivo. Da não sucessão pelo adquirente por dívidas trabalhistas e tributárias na 
aquisição de unidades produtivas isoladas perante a lei 11.101/2005. Revista de Direito 
Empresarial e Recuperacional, Florianópolis, v. 1, n. 0, p. 159–171, jan./mar. 2010, p. 161-
162. 

491 Essa ideia não escapou aos signatários do Plano da Abengoa Construção Brasil Ltda. e Outras 
– Em Recuperação Judicial e Outras, relativo ao processo n.º 0029741-24.2016.8.19.0001 
perante a 5ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, apesar de 
não mencionarem expressamente o afastamento da sucessão de passivos: “Cláusula 3.7. 
Formas Alternativas para Realização de Ativos do Grupo Abengoa. Caso, por qualquer razão, 
em até 12 (doze) meses a contar da data da Homologação Judicial do Plano, não seja possível 
às Recuperandas levantar recursos mediante (i) venda das UPIs Operacionais, (ii) venda das 
UPIs em Desenvolvimento, (iii) extinção dos contratos de concessão referentes às ATEs em 
Desenvolvimento, e/ou, por qualquer razão, em até 24 (vinte e quatro) meses a contar da data 
da Homologação Judicial do Plano, não seja possível às Recuperandas levantar recursos 
mediante (iv) venda da UPI Zona Norte, na forma descrita nas Cláusulas 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5, as 
Recuperandas ficam desde logo autorizadas a promover a alienação de ativos por outras 
formas que não as mencionadas especificamente neste Plano, independentemente de 
realização de nova Assembleia Geral de Credores, desde que não resulte em modificações nos 
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Assim, com base em interpretação sistemática e teleológica do artigo 60 da 

LRF, na ausência de sucessão de responsabilidade pelas obrigações do devedor, 

flexibilizando-se as modalidades de alienação das unidades produtivas e não se 

restringindo à hasta pública para afastamento da sucessão de passivos, a fim de 

conceder a chance de liquidar os ativos a serem alienados, havendo a 

fiscalização e coordenação dos agentes do procedimento concursal, possibilitada 

pela transparência, o princípio da preservação da empresa é atingido, visto que 

permite a continuidade da atividade empresarial viável, mantendo-se o emprego e 

possibilitando-se o pagamento dos credores. 

7.3. Segurança jurídica 

Necessidade de segurança jurídica é no que se pautou todo o quanto 

exposto pelo presente estudo. As análises supraindicadas – percorrendo uma 

aproximação da Economia com o Direito, bem como expandindo o horizonte de 

interpretação, em uma via sistemática e de acordo com os objetivos da LRF, 

também em relação ao seu artigo 60 – demonstram um método de permissão da 

recuperação da atividade econômica do empresário em crise econômico-

financeira pela flexibilização das modalidades de alienação de ativos com 

exclusão da sucessão. 

O afastamento da sucessão de passivos do adquirente de filial ou unidade 

produtiva isolada em processo de recuperação judicial, em todas as formas de 

alienação a serem dispostas nos planos de recuperação, precisa ser 

concretizado, passando-se do mundo das ideias ao mundo exterior, a fim de que 

não seja apenas uma promessa do legislador, que não vinga efetivamente na 

realidade. E, no mesmo sentido, fica a cargo do Poder Judiciário fazer com que 

haja a afirmação da segurança jurídica aos casos concretos.492 

                                                                                                                                         
termos e condições de pagamento da Dívida Reestruturada que impliquem tratamento menos 
favorável aos Credores em comparação com o tratamento  previsto neste Plano”. 

492 Faz-se referência a julgado de relatoria da Ministra Nancy Andrighi que, apesar de não ser 
relativo à matéria de recuperação judicial, entende o risco de se excluir a segurança jurídica na 
alienação de bens quando se realiza venda sem clara inexistência de sucessão de passivos, 
sendo que, a seu ver, caso fosse mantida a sucessão “o prejuízo acaba por ser imposto a 
quem, sem culpa pelo débito, teve como único equívoco o de depositar sua confiança na 
higidez das declarações do Poder Judiciário para ver-se ao final, vinculado a uma dívida que 
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Tratando sobre outro contexto, e não o de alienação de ativos em 

recuperação judicial, Haroldo Malheiros Duclerc Verçosa já se manifestou sobre 

as maleficências da ausência de segurança jurídica nos mercados: 

estabilidade e segurança jurídica são dois requisitos para o 
funcionamento do mercado, imprescindíveis na realização dos 
negócios. A presença de riscos significativos prejudica, ou até 
mesmo, impede a realização de operações. No primeiro caso 
podem aumentar de forma significativa os custos de transação, 
penalizando-se os operadores do mercado. No segundo caso tais 
custos tornam-se tão elevados que os negócios não são 
realizados.493 

Nesse sentido, não devem se descuidar os operadores do Direito quando da 

análise das matérias que foram abordadas no presente estudo sobre a aplicação 

de seus princípios, impondo-se levar em consideração que o próprio legislador se 

pautou pela segurança jurídica na elaboração da LRF: 

8) Segurança jurídica: deve-se conferir às normas relativas à 
falência, à recuperação judicial e à recuperação extrajudicial tanta 
clareza e precisão quanto possível, para evitar que múltiplas 
possibilidades de interpretação tragam insegurança jurídica aos 
institutos e, assim, fique prejudicado o planejamento das 
atividades das empresas e de suas contrapartes.494 

Daí que se insere a função do magistrado que “é, exatamente, preservar as 

condições necessárias para assegurar a tranquilidade e a certeza jurídica”, desse 

modo, controlando “dentro do processo de recuperação judicial – a extensão, 

enfim, a eficácia da alienação judicial”.495 

Portanto, clamamos por segurança jurídica nos casos concretos relativos à 

alienação de ativos, sobretudo nas modalidades de venda além da hasta pública, 

de forma a garantir a higidez dos planos de recuperação e possibilitar a efetiva 

recuperação judicial do empresário ou sociedade empresária, mantendo-se, 

portanto, a fonte geradora de riqueza, trabalho e, portanto, de desenvolvimento. 

                                                                                                                                         
não assumiria se lhe tivesse sido dada a oportunidade de escolher. A injustiça é clara e não 
pode ser admitida” (STJ, Recurso Especial n. 1.299.081/SP, Terceira Turma, relatora Ministra 
Nancy Andrighi, j. 18.09.2012, DJe 27.09.2012). 

493 VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. Curso de Direito Comercial. v. 1. Teoria geral do 
Direito Comercial e das atividades Empresariais Mercantis. Introdução à Teoria Geral da 
Concorrência e dos Bens Imateriais. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 154. 

494 BRASIL. Congresso. Senado. Parecer n. 534, de 2004. Sobre o Projeto de Lei da Câmara n. 
71, de 2003 (n. 4.376/93). Relator: Senador Ramez Tebet. Brasília: 2005. 

495 Voto do Ministro César Peluso no Recurso Extraordinário n. 583.955/RJ, Tribunal Pleno, relator 
Ministro Ricardo Lewandowski, j. 28.05.2009, DJe 28.08.2009. 
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CONCLUSÃO 

1. O estabelecimento é complexo de bens organizado pelo empresário com 

a finalidade de servir como instrumento para o exercício da atividade econômica. 

Assim, não se confunde com o patrimônio, pois este é formado por relações 

jurídicas, sendo uma universalidade de direito, enquanto o estabelecimento é um 

abstrato de bens, constituindo-se uma universalidade de fato. 

2. Ao estabelecimento não se aplica a relação de propriedade, mas sim de 

titularidade, uma vez que os bens corpóreos e incorpóreos que o compõem estão 

ligados por vínculo funcional, utilizando-se o empresário de expedientes legais 

para sua vinculação, tais como aluguel, empréstimo, consignação, arrendamento 

etc. 

3. A empresa não é o estabelecimento, embora este último possa ser 

considerado um dos perfis desse fenômeno mercantil.496 Os seus conceitos são, 

no entanto, umbilicalmente, conectados, já que, como afirmado, o 

estabelecimento é o instrumento de exercício da atividade econômica da empresa 

pelo empresário. 

4. O estabelecimento pode não ser unitário na empresa, podendo a 

empresa, em realidade, ser constituída por diversos estabelecimentos. Por 

necessidade jurídica, em determinada localidade será indicada a sede da 

empresa, em que se poderá, ou não, localizar o estabelecimento principal do 

empresário ou da sociedade empresária. Em relação ao viés econômico, em 

contraposição ao estabelecimento principal, podem existir estabelecimentos 

secundários, os quais são comumente denominados filiais, agências ou sucursais. 

5. São elementos do estabelecimento os bens corpóreos – que são 

fisicamente visíveis no mundo externo, incluindo-se os imóveis –, bem como os 

incorpóreos, tais como marcas, patentes, direitos, serviços, contratos etc. As 

dívidas, porém, não são elementos do estabelecimento, uma vez que o passivo 

do empresário não integra a universalidade de fato. 

6. Os atributos do estabelecimento são o aviamento e a clientela: o 

aviamento é a aptidão do estabelecimento em produzir lucro pelo exercício da 

                                              
496 Conforme delineado há muito tempo por Alberto Asquini (Profili dell’impresa, 1943. Tradução: 

Fábio Konder Comparato. Perfis da Empresa. Revista de Direito Mercantil, Industrial, 
Econômico e Financeiro, São Paulo, v. 35, n. 104, p. 109-126, out./dez. 1996, p. 113). 
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atividade econômica do empresário e da sociedade empresária. É um valor maior 

do que a somatória de todos os bens do estabelecimento, pois conta com a 

organização para o exercício da empresa; a clientela, por outro lado, identifica as 

pessoas que estão conectadas ao estabelecimento pelas qualidades subjetivas 

do empresário.497 

7. O negócio jurídico do trespasse do estabelecimento tem, por medida 

legal, a proteção do aviamento. Ocorre o trespasse pela transferência do 

estabelecimento de um empresário a outro, preservando-se o aviamento.498 

8. Um dos efeitos do trespasse do estabelecimento é a sub-rogação do 

adquirente em contratos de caráter não pessoal do empresário alienante, 

inclusive os contratos de trabalho, justamente tomando-se aqueles negócios 

jurídicos que possibilitam o exercício da atividade econômica. 

9. A responsabilização do adquirente pelas dívidas do empresário em virtude 

da realização do trespasse do estabelecimento é outro dos efeitos desse negócio 

jurídico. Ou seja, as dívidas não constituem um elemento do estabelecimento, 

mas um dos efeitos de sua transmissão. 

10. O trespasse do estabelecimento é relevante meio de recuperação judicial 

do empresário ou da sociedade empresária, uma vez que, por intermédio desse 

negócio jurídico, o novo empresário titular poderia restabelecer as paridades 

econômicas do estabelecimento alienado, ao passo que a venda realizada 

permite ao empresário em recuperação judicial obter recursos a fim de viabilizar a 

continuidade da atividade econômica remanescente. 

11. A sucessão de passivos no trespasse do estabelecimento é fenômeno 

que se opera a título singular. Sua ocorrência tem por finalidade salvaguardar 

direitos e interesses sociais e públicos e, até mesmo, de polo de vulnerável de 

relação jurídica, além do mercado e das relações comerciais. Por isso, a 

responsabilização pelos débitos do empresário alienante é modulada por política 

legislativa. 

                                              
497 Nos termos já anteriormente expostos por Oscar Barreto Filho (Teoria do Estabelecimento 

Comercial – Fundo de Comércio ou Fazenda Mercantil. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1988, p. 138 
e 182). 

498 Como leciona Luiz Gastão Paes de Barros (Desconsideração da Personalidade Jurídica e 
Sucessão Empresarial. In: WALD, Arnoldo (Org.). Doutrinas essenciais – Direito Empresarial. 
v. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 146). 
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12. Na sistemática de sucessão de passivos estabelecida pelo CC, é 

possível se firmar no negócio jurídico do trespasse as dívidas pelas quais será 

responsabilizado o adquirente pela transmissão do estabelecimento. Porém, na 

sua omissão, o adquirente sofrerá a sucessão de todas as dívidas devidamente 

contabilizadas, de modo que, pelo prazo de 1 (um) ano, o alienante e o adquirente 

serão solidariamente responsáveis. Após esse prazo, a responsabilidade será tão 

somente do adquirente. 

13. Há sucessão do adquirente pelos débitos provenientes do contrato de 

trabalho, sobretudo pela vulnerabilidade da posição do empregado na 

transferência do estabelecimento. A responsabilização também é devida em 

razão do serviço prestado pelo empregado, que é personalíssimo e vinculado à 

atividade econômica desenvolvida. 

14. A responsabilização pelos débitos tributários na cessão do 

estabelecimento é abrangente, não sendo relevante a escrituração das dívidas. A 

sucessão da obrigação perante o crédito tributário encontra fundamento em 

política legislativa para arrecadação do Estado com o fim de se atender ao 

interesse público. 

15. A alienação do estabelecimento e de bens por hasta pública tem o 

condão de excluir a sucessão pelo adquirente das obrigações do empresário 

sujeito a processo de execução. No entanto, a aquisição em hasta pública é 

considerada derivada, de modo que não se poderia considerá-la originária, uma 

vez que os gravames e os ônus seguem os bens, assim como as obrigações 

propter rem seguem os imóveis. E, ainda, o dever de o adquirente recolher 

tributos incidentes na venda em hasta pública, bem como a ausência de poder na 

carta de arrematação para transferir a propriedade são critérios que corroboram o 

fato de que a aquisição é de natureza derivada na arrematação por hasta pública. 

Nesse sentido, o leilão público não impede a responsabilização do arrematante 

pelas obrigações do devedor, mas sim a política legislativa, estabelecida pelos 

dispositivos legais, de forma a criar mercado para interessados na aquisição dos 

bens dos executados penhorados em processo judicial e, por conseguinte, 

possibilitar a satisfação de créditos. 

16. A regra prevista no parágrafo único do artigo 60 da LRF é essencial para 

o procedimento de recuperação judicial, tendo em vista que, ao haver estipulação 

no plano de recuperação sobre alienação de filiais ou de unidades produtivas 
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isoladas do empresário ou da sociedade empresária, tal alienação poderá ser 

efetuada livre de ônus e inexistirá a sucessão do adquirente nas obrigações do 

devedor. A finalidade do dispositivo legal é criar ambiente seguro em mercado de 

ativos de empresa em crise econômica e obter interessados em sua negociação, 

fomentando, assim, a continuação da atividade econômica e o investimento de 

capital, necessário para se tornar efetivo o pagamento de credores e a 

continuidade remanescente dos negócios do devedor em crise. 

17. As expressões estabelecidas pela LRF, “filiais e unidades produtivas 

isoladas”, são assemelhadas ao conceito de estabelecimento com vista a se 

possibilitar que os meios de recuperação possam usufruir da exclusão da 

sucessão de passivos. A filial é a contraposição do estabelecimento principal, 

sendo, então, o estabelecimento secundário. A ideia de unidade produtiva isolada 

mantém relação com o conceito de estabelecimento e, assim o fez o legislador, 

dando uma roupagem mais econômica, de modo a possibilitar a aplicação do 

afastamento da sucessão às soluções encontradas pelos agentes da recuperação 

judicial, com o fim de se permitir a concretização do plano de recuperação judicial. 

18. De forma geral, a doutrina estabelece que os requisitos para a alienação 

de filiais e unidades produtivas isoladas em processo de recuperação judicial são: 

(i) a estipulação expressa da venda no plano de recuperação; (ii) a obtenção da 

aprovação dos credores em relação ao plano de recuperação; (iii) a homologação 

do plano de recuperação pelo juiz; e (iv) a alienação por hasta pública.499 Não 

obstante isso, a hasta pública não é um dos requisitos da venda, uma vez que se 

admite a alienação por quaisquer outras modalidades dispostas no plano de 

recuperação. 

19. São dispostas na LRF modalidades de alienação dos ativos por hasta 

pública indicadas no artigo 142 para se carrear a alienação dos ativos do 

empresário ou sociedade empresária em recuperação judicial; tais modalidades 

são o leilão, propostas fechadas e pregão. 

20. A venda das filiais e das unidades produtivas isoladas dar-se-á pela 

maior oferta apresentada. Porém, permite-se ao magistrado a possibilidade de 

invalidar a alienação se, no caso concreto, o preço do objeto de venda for 

                                              
499 Como já indicava Jorge Lobo (Responsabilidade por obrigações e dívidas da sociedade 

empresária na recuperação extrajudicial, na recuperação judicial e na falência. Revista de 
Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, São Paulo, v. 144, p. 138-145, 2006, 
p. 143-144). 
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considerado vil. Além disso, é admissível que se estabeleça no plano de 

recuperação um preço mínimo para a venda dos ativos, de modo que somente se 

realizará a alienação caso a oferta atinja tal critério. 

21. Atendidos os requisitos para a alienação de ativos em processo de 

recuperação judicial, serão observados efeitos e consequências da venda, que 

são diversas do trespasse do estabelecimento como considerado pelo CC. 

22. Não haverá sucessão do adquirente nas obrigações do contrato de 

trabalho, ainda que tais obrigações não estejam expressamente ressalvadas no 

artigo 60 da LRF. Isso porque os credores trabalhistas atuam no processo de 

recuperação judicial, inclusive debatendo e votando o plano de recuperação, bem 

como existe garantia adicional a tais credores diante da necessidade legal de se 

assegurar, no plano de recuperação, o pagamento total dos créditos trabalhistas 

dentro do período de um ano. 

23. Também não haverá sucessão do adquirente nas obrigações tributárias 

do empresário em crise financeira. A ausência de apresentação de certidões 

tributárias para concessão de recuperação judicial não tem a faculdade de 

implicar a sucessão de passivos do adquirente de filiais ou unidades produtivas 

isoladas em processo de recuperação judicial. A exigência de certidões tributárias 

deve ser suplantada em decorrência do entendimento de que: (i) a requisição é 

ineficaz pela ausência de legislação que regulamente o parcelamento de créditos 

tributários para a empresa em recuperação judicial; e (ii) há prevalência do 

princípio da preservação da empresa sobre o espectro arrecadatório do fisco. A 

edição da Lei nº 13.043/2014 não modificou o entendimento pelo afastamento da 

exigência de certidões tributárias, uma vez que regulamenta tão somente os 

tributos federais, constituindo-se, assim, parcelamento especial incompleto, o que 

não atende ao disposto no artigo 57 da LRF, e que, portanto, não pode servir 

como óbice à concessão da recuperação judicial. E, especificamente quanto ao 

parcelamento das dívidas tributárias em nível federal, sua disposição não condiz 

com o princípio da preservação da empresa, pois impõe um parcelamento 

especial de 84 (oitenta e quatro) meses, enquanto o parcelamento ordinário já 

existia por 60 (sessenta) meses. 

24. O objeto da alienação de ativos em processo de recuperação judicial é 

liberado dos ônus reais incidentes, inclusive as obrigações propter rem, tais como 

as taxas de condomínio, as dívidas tributárias ligadas aos imóveis e as 
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obrigações ambientais. Contudo, em relação às garantias reais, estas serão 

desembaraçadas desde que o credor titular da garantia manifeste expressamente 

sua concordância com tal transferência. 

25. Por uma interpretação literal do artigo 60 da LRF, a escolha da 

modalidade de alienação dos ativos seria fator determinante para a ocorrência da 

sucessão de passivos.500 Nessa interpretação restrita, a LRF teria estabelecido a 

não sucessão de passivos na recuperação judicial – apenas e tão somente – 

quando os ativos forem alienados por hasta pública, nas modalidades 

expressamente indicadas no artigo 142 da LRF (leilão público, propostas 

fechadas e pregão). 

26. Um dos fundamentos para esse entendimento seria de o legislador ter 

procurado limitar as modalidades de alienação de ativos concedendo todas as 

garantias de que o procedimento de venda seria extremamente rigoroso, a fim de 

evitar fraude em sua realização.501 Outro fundamento seria o de que as 

modalidades de hasta pública procuram otimizar o procedimento pela 

maximização do valor do ativo pelo interesse de um maior número de 

participantes.502 

27. Além disso, outra justificativa é a interpretação restritiva que se impõe a 

benefícios legais concedidos no sistema jurídico, impedindo-se a distensão 

interpretativa da não sucessão para outros casos além daqueles mencionados 

taxativamente pelo legislador, como as modalidades por hasta pública. 

28. No mesmo sentido, não seriam aplicáveis outras modalidades para 

alienação dos ativos no caso, pois esta previsão foi feita na LRF apenas para o 

procedimento falimentar. 

29. As justificativas de necessidade de hasta pública para desoneração da 

sucessão, para garantia de licitude do procedimento e de sua efetivação para 

otimização do procedimento e maximização de valores dos ativos, não se mantêm 

na moderna sistemática do direito da insolvência. O apreço pela observação da 

                                              
500 Como preconiza Fábio Ulhoa Coelho (Comentário à Nova Lei de Recuperação de Empresas. 7. 

ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 206). 
501 Nos termos da lição de Eduardo Secchi Munhoz (Comentários aos artigos 55 a 69. In: SOUZA 

JUNIOR, Francisco Satiro; PITOMBO, Antônio Sérgio Altieri de Moraes (Coord.). Comentários à 
Lei de Recuperação de Empresas e Falência. Lei 11.101/2005. Artigo por artigo. 2. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 298). 

502 Conforme entendimento de Fábio Ulhoa Coelho (Comentário à Nova Lei de Recuperação de 
Empresas. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 206). 
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hasta pública implica erro de eleição de prioridades e falta de exercício de 

fiscalização de atos e punição de condutas. A depender do caso concreto, as 

práticas do mercado podem sugerir que a negociação e venda do ativo seja 

realizada diretamente, de forma a diminuir a formalidade do processo de venda. 

30. A limitação de modalidades para alienação de ativos em hasta pública 

com o benefício da negativa de sucessão de passivos não parece observar os 

objetivos da LRF, tais como a recuperação da atividade econômica, a celeridade 

e eficiência dos processos judiciais e a segurança jurídica. 

31. O termo “arrematante” é utilizado a fim de se designar o adquirente dos 

ativos alienados nos procedimentos de recuperação judicial e falência. Contudo, o 

artigo 141 da LRF, que dispõe sobre o afastamento de sucessão de passivos na 

falência, não faz remissão ao artigo 142 da LRF, indicativo das modalidades de 

hasta pública, ou a qualquer outro artigo da falência e, inclusive, aos artigos 144 e 

145 da LRF, que dispõem sobre modalidades diversas da alienação. Assim, se 

fosse o caso de se estabelecer a vinculação entre a ausência de sucessão e as 

modalidades de alienação, a norma da LRF para o caso de falência também 

deveria se vincular no mesmo sentido. 

32. Quanto ao conceito do próprio termo “arrematante”, no processo civil tal 

expressão não está restrita somente à hasta pública. A acepção moderna da 

palavra “arrematação” considera também, além do tradicional leilão, diferentes 

formas de alienação forçada de bens em execução, como a adjudicação e a 

alienação por iniciativa privada, incluindo-se leilão privado e venda direta do bem 

a terceiro. Com a vigência do CPC/2015, o leilão público é o método desprezado 

para a expropriação do patrimônio do devedor, preferindo-se a adjudicação. O 

legislador da LRF se utilizou da palavra “arrematação” quando pretendia, em 

realidade, fazer o emprego da expressão alienação forçada, que são sinônimas. 

Faria mais sentido se usasse a última expressão, a fim de que fosse mais coeso o 

texto normativo do artigo 60 da LRF. 

33. Diante da remissão do artigo 60 ao artigo 142, ambos da LRF, é 

admissível a aplicação dos demais artigos do capítulo, ou seja, dos artigos 144 e 

145, no processo de recuperação judicial. Assim, o legislador da LRF despendeu 

total liberdade à sociedade empresária em recuperação judicial e aos seus 

credores para que fixem formas diferentes de alienação de ativos. Tal 
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entendimento é devido pela máxima do Direito de que à mesma razão se concede 

o mesmo direito.503 

34. A existência de diferenciação entre o procedimento falimentar e o de 

recuperação judicial – relativa à ausência da participação dos credores no 

primeiro procedimento e ao estabelecimento do plano de recuperação judicial, 

além da manutenção do devedor à frente da gestão da empresa, no segundo 

procedimento – leva ao maior rigor concernente à transparência do processo de 

alienação de ativos e à otimização na obtenção do resultado da venda do bem.  

35. A obrigação da alienação por uma das modalidades de hasta pública 

levaria ao aumento dos riscos e dos custos de transação, o que, em análise 

econômica, não é admissível caso se queira realizar um célere e eficiente 

procedimento de alienação. Portanto, a flexibilização das modalidades de 

alienação sem sucessão de passivos se ampara pela necessidade de venda 

célere dos bens e da maximização dos valores dos ativos, que podem não ser 

obtidas somente pelos métodos da hasta pública. 

36. Por fim, a interpretação literal do artigo 60 da LRF não pode ser 

admitida, já que o impedimento da sucessão é estabelecido por política 

legislativa, e não pela adoção de hasta pública, cujo fim é majorar a participação 

de terceiros interessados e prover segurança jurídica na negociação do 

estabelecimento e na regularidade do procedimento de alienação. 

37. Pela interpretação sistemática dos artigos 60, 142, 144 e 145, todos da 

LRF, realizada sob a luz dos mesmos princípios do artigo 47 da LRF que as 

condicionam e as restringem reciprocamente, é possível denotar que o artigo 60 

da LRF promove a preservação da empresa ao estipular a possibilidade de 

alienação judicial de filiais e unidades produtivas isoladas no plano de 

recuperação judicial com o afastamento da sucessão do adquirente em relação 

às dívidas do alienante. 

38. Sob o viés de uma análise econômica da matéria ora tratada, a 

alienação de ativos é um meio relevante para se outorgar recursos para a 

sociedade empresária em recuperação judicial com seus próprios bens, em que 

se desfaz, em favor de terceiros interessados, de ativos organizados da atividade 

                                              
503 Na forma como estabelecido por João Bosco Cascardo de Gouvêa (Recuperação e Falência: 

lei 11.101/2005. Comentários artigo por artigo. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 308). 
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econômica, os quais não estavam sendo eficientemente utilizados. Tal exame não 

tem o condão de privilegiar o princípio da eficiência sobre quaisquer princípios do 

Direito que são aplicados a este estudo sobre o direito de insolvência. 

39. A maximização de valor dos ativos estabelecida para os procedimentos 

falimentares deve ser observada também para a recuperação judicial, quando se 

determina, por meio do plano de recuperação, que se fará também a alienação de 

unidades produtivas e estabelecer-se-á, deste modo, a proteção do aviamento. A 

flexibilidade na alienação de ativos na recuperação judicial, dentro de seus limites, 

permite uma venda célere, a qual tem por primor maximizar o valor da 

organização da atividade da empresa em crise. 

40. A flexibilidade de modalidades de alienação de ativos no plano de 

recuperação judicial deve se pautar pela prestação de informações aos credores, 

de forma a possibilitar seu conhecimento sobre as alternativas de venda e, assim, 

poderem participar e interagir com o devedor na discussão do plano de 

recuperação, a ponto de trilhar caminho que possibilite a recuperação da fonte 

geradora de riqueza. 

41. O efeito econômico da flexibilidade de modalidades da alienação, em 

conjunto com a exclusão da sucessão de passivos, é possibilitar que o negócio do 

trespasse de unidades produtivas, sob o crivo do plano de recuperação judicial, 

possa acontecer na realidade, não se perdendo a oportunidade de venda de 

ativos que não estão sendo economicamente eficientes na gestão. Assim, 

promove-se o levantamento de recursos que é diametralmente contrário à 

redução da garantia dos credores, bem como se concede meio à recuperação da 

atividade economicamente viável. 

42. Dentro de uma interpretação sistemática e teleológica do artigo 60 da 

LRF, deve-se permitir a utilização de modalidades diversas, sem sucessão de 

passivos, para se alienar as filiais ou unidades produtivas isoladas do empresário 

em recuperação judicial. O princípio da preservação da empresa é consagrado na 

recuperação judicial e também na falência, demonstrando que a alienação de 

ativos é meio de se readquirir a viabilidade econômica da empresa. 

43. Nessa mesma base interpretativa, na ausência de sucessão de 

responsabilidade pelas obrigações do devedor, flexibilizando-se as modalidades 

de alienação das unidades produtivas a fim de conceder a chance de liquidar os 

ativos a serem alienados, havendo a fiscalização e coordenação dos agentes do 
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procedimento concursal, possibilitada pela transparência, o princípio da 

preservação da empresa é atingido, visto que permite a continuidade da atividade 

empresarial viável, mantendo-se o emprego e possibilitando-se o pagamento dos 

credores. 

44. Em vista dos diversos entendimentos sobre a matéria e o leque 

numeroso de soluções, clamamos por segurança jurídica nos casos concretos 

relativos à alienação de ativos, sobretudo nas modalidades de venda além da 

hasta pública, de forma a garantir a higidez dos planos de recuperação e 

possibilitar a efetiva recuperação judicial do empresário ou sociedade empresária. 

45. A pesquisa sobre legislação estrangeira, exposta ao longo do estudo, 

teve por finalidade demonstrar a mínima convergência entre os ordenamentos 

jurídicos quanto ao tratamento da matéria, e, ainda que diminuta a discussão 

sobre a flexibilização das modalidades de trespasse do estabelecimento como 

fator de afastamento da sucessão de passivos em processo de recuperação 

judicial, verificamos que se trata de tema de importante preocupação nos diversos 

sistemas jurídicos analisados. 

46. Ante todo o exposto, observamos que a matéria sobre a sucessão de 

passivos em sua relação com as modalidades de alienação dos ativos não tem 

simples solução – em decorrência de a extensão da questão ter cerne na política 

legislativa do Estado –, apesar de a apresentação da problematização não ser 

complexa, requerendo, em seu desenlace, a verificação do caso concreto e de 

suas consequências. 

 



179 
 
BIBLIOGRAFIA 

ALDERSON, Michael J.; BETKER, Brian L. Liquidation vs. Continuation: Did 
Reorganized Firms Do the Right Thing? Dice Center for Research in Financial 
Economics, p. 95-12, 1995. 

ARAÚJO, Aloisio; FUNCHAL, Bruno. A nova lei de falência brasileira e o seu 
papel no desenvolvimento do mercado de crédito. Pesquisa e Planejamento 
Econômico – PPE, v. 36, n. 2, p. 209-254, ago. 2006. Disponível em: 
http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/3369/1/PPE_v36_n02_Nova.pdf. 
Acesso em: 25 out. 2016. 

ARAÚJO, Aloisio; LUNDEBERG, Eduardo. A Nova Legislação de Falências: uma 
avaliação econômica. In: PAIVA, Luiz Fernando Valente de (Coord.). Direito 
Falimentar e a nova Lei de Falências e Recuperação de Empresas. São 
Paulo: Quartier Latin, 2005. p. 325-352. 

ASCENSÃO, José de Oliveira. Estabelecimento comercial. Confronto com o 
estabelecimento comercial de responsabilidade limitada. Revista de Direito da 
Faculdade de Juiz de Fora, n. 16, p. 76-89, 1987. 

ASQUINI, Alberto. Profili dell’impresa, 1943. Tradução: Fábio Konder Comparato. 
Perfis da Empresa. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e 
Financeiro, São Paulo, v. 35, n. 104, p. 109-126, out./dez. 1996. 

ASSIS, Araken. Manual da Execução. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2007. 

AYOTTE, Kenneth M.; SKEEL Jr., David A., Bankruptcy Law as a Liquidity 
Provider. University Of Chicago Law Review, v. 80, n. 4, p. 1557-1624, 2013. 

AYOUB, Luiz Roberto; CAVALLI, Cássio. A construção jurisprudencial da 
recuperação judicial de empresas. Rio de Janeiro: Forense, 2013. 

BAIRD, Douglas G., RASMUSSEN, Robert K. The End of Bankruptcy. University 
of Chicago Law School, Chicago Unbound, John M. Olin Program in Law & 
Economics. Working Paper n. 173 (2D Series), p. 1-46, 2002. 

BAIRD, Douglas G.; RASMUSSEN, Robert K. The End of Bankruptcy. Stanford 
Law Review, n. 55, p. 751-789, 2002. 

______; ______. Chapter 11 at Twilight. University of Chicago Law School, 
Chicago Unbound, John M. Olin Program in Law & Economics. Working Paper n. 
201 (2D Series), p. 1-33, 2003.  

______; ______. Antibankruptcy. The Yale Law Journal, v. 119, n. 4, p. 648-699, 
2010. 



180 
 
BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário Brasileiro. 10. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 1983. 

BARBOSA, Luiz Roberto Peroba. Sucessão Tributária e Previdenciária. In: 
PAIVA, Luiz Fernando Valente de. (Coord.). Direito Falimentar e a Nova Lei de 
Falências e Recuperação de Empresas. São Paulo: Quartier Latin, 2005. p. 
725-735. 

BARRETO FILHO, Oscar. Teoria do Estabelecimento Comercial – Fundo de 
Comércio ou Fazenda Mercantil. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1988.  

BATISTA, Carolina Soares João et al. A prevalência da vontade da assembleia 
geral de credores em questão: o cram down e a apreciação judicial do plano 
aprovado por todas as classes. Revista de Direito Mercantil, Industrial, 
Econômico e Financeiro, São Paulo, v. 143, p. 202-242, 2006. 

BECUE, Sabrina Maria Fadel. A Alienação de Estabelecimento, como meio de 
recuperação judicial, e a inexistência de sucessão empresarial do 
adquirente (art. 60, LRF). 2014. 181 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – 
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. 

BELMONTE, Alexandre Agra. A responsabilidade da empresa por sucessão e 
suas exceções. In: Suplemento Trabalhista. São Paulo: LTr, n. 111/08, ano 44, 
2008. 

BERNARDI, Ricardo. Comentários aos artigos 139 a 148. In: SOUZA JUNIOR, 
Francisco Satiro de; PITOMBO, Antônio Sérgio Altieri de Moraes (Coord.). 
Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência: Lei 11.101/2005. 
Artigo por artigo. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 484-502. 

BEVILACQUA, Clovis. Teoria Geral do Direito Civil. Campinas: Servanda, 2007. 

BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Lei de recuperação de empresas e 
falências comentada. Lei 11.101/2005. Comentário artigo por artigo. 6. ed. São 
Paulo: RT, 2007. 

______. Lei de recuperação de empresas e falências. Lei 11.101/2005. 
Comentada artigo por artigo. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. 

______. ______. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. 

BLACK, Henry Campbell. Black’s Law Dictionary. 9. ed. West, 2009. 

BORBA, José Edwaldo Tavares. Direito Societário. 6. ed. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2001. 

BORGES, Leandro Vilarinho Borges. Alienação de Unidades Produtivas 
Isoladas em Processos de Recuperação Judicial: Delimitação do Conceito, 



181 
 
Efeitos e Modalidades. 2014. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de 
Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. 

BOTTALLO, Eduardo Domingos. Reflexos Tributários da Nova Lei de Falências. 
Revista do Advogado, São Paulo, v. 25, n. 83, p. 30-34, 2005. 

BRASIL. Congresso. Senado. Parecer n. 534, de 2004. Sobre o Projeto de Lei da 
Câmara n. 71, de 2003 (n. 4.376/93). Relator: Senador Ramez Tebet. Brasília: 
2005. Disponível em: 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=580933. 
Acesso em: 03 jun. 2016. 

BRITO, Alexandre Aguiar de. A questão da responsabilidade, por sucessão ‘inter 
vivos’, no contrato de trespasse. Revista de Direito Mercantil, Industrial, 
Econômico e Financeiro, São Paulo, v. 39, n. 120, p. 128-135, out./dez. 2000. 

BUENO, Cássio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil anotado. São 
Paulo: Saraiva, 2015. 

BULGARELLI, Waldirio. Sociedades Comerciais. Sociedades Civis e 
Sociedades Cooperativas. Empresas e Estabelecimento Comercial. 9. ed. São 
Paulo: Atlas, 2000. 

CAMPINHO, Sérgio. Falência e Recuperação de empresa: o novo regime da 
insolvência empresarial. 4. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. 

CARVALHOSA, Modesto. Comentários aos artigos 1.142 a 1.149. In: AZEVEDO, 
Antônio Junqueira de (Coord.). Comentários ao Código Civil – Parte Especial: 
do direito de empresa (arts. 1.052 a 1.195). vol. XIII. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 
2005, p. 613-662. 

COELHO, Fábio Ulhoa. Assunção de ativos e transferência de passivos na 
recuperação judicial da empresa financeira: a reorganização externa. Revista de 
Direito Bancário e do Mercado de Capitais, São Paulo, n. 11, p. 39-47, 2001. 

______. Manual de Direito Comercial. São Paulo, Saraiva, 2004. 

______. A Questão da Sucessão na Nova Lei de Falências. In: PERIN JUNIOR, 
Ecio; KALANSKY, Daniel; PEYSER, Luis. (Coord.). Direito Empresarial. 
Aspectos atuais de Direito Empresarial brasileiro e comparado. São Paulo: 
Método, 2005. p. 49-57. 

______. Comentário à Nova Lei de Recuperação de Empresas. 7. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2010. 

______. Curso de Direito Comercial. Direito da Empresa, v. I. 15. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2011. 



182 
 
______. Comentários à Lei de Falências e de recuperação de empresas. 9. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2013.  

______. ______. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 

COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário Brasileiro. 11. 
ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011. 

COMPARATO, Fábio Konder. Sucessões Empresariais. In: WALD, Arnoldo. 
(Org.). Doutrinas essenciais – Direito Empresarial, v. 3. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2011. 

COSTA, José Eduardo. Dos bens. In: LOTUFO, Renan; Nanni, Giovanni Ettore 
(Coord.). Teoria Geral do Direito Civil. São Paulo: Atlas, 2008. p. 365-383. 

COUSINS, Scott D. Chapter 11 Asset Sales. The Delaware Journal of 
Corporate Law, v. 27, n. 3, p. 835-849, 2002. 

COVAS, Silvânio. Comentário aos artigos 55 a 59. In: DE LUCCA, Newton; 
SIMÃO FILHO, Adalberto. (Coord.). Comentários à Nova Lei de Recuperação 
de Empresas e de Falência. São Paulo: Quartier Latin, 2005. p. 299-327. 

DANTAS, San Tiago. Programa de Direito Civil. v. 1, 2. ed. Rio de Janeiro: 
Editora Rio, 1979. 

DE LUCCA, Newton. Teoria Geral. In: DE LUCCA, Newton; SIMÃO FILHO, 
Adalberto. (Coord.). Comentários à Nova Lei de Recuperação de Empresas e 
de Falências. São Paulo: Quartier Latin, 2005. p. 13-69. 

DE LUCCA, Newton. Abuso do Direito de Voto de Credor na Assembleia Geral de 
Credores prevista nos Arts. 35 a 46 da Lei 11.101/05. In: DE LUCCA, Newton; 
DOMINGUES, Alessandra de Azevedo; LEONARDI ANTONIO, Nilva M. (Coord.). 
Direito Recuperacional II. Aspectos Teóricos e Práticos. São Paulo: Quartier 
Latin, 2012. p. 222-249. 

DE LUCCA, Newton; DOMINGUES, Alessandra de Azevedo. Análise crítica da 
evolução do instituto do estabelecimento empresarial. In: FINKELSTEIN, Maria 
Eugenia Reis; PROENÇA, José Marcelo Martins (Coord.). Direito Societário. 
Tipos Societários. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 3-73. 

DELGADO, Maurício Godinho. Sucessão Trabalhista: A Renovação Interpretativa 
da Velha Lei Em Vista de Fatos Novos. Revista do Tribunal Regional do 
Trabalho 3ª Região, Belo Horizonte, v. 29, n. 59, p. 85-98, jan./jun. 1999. 

EIZIRIK, Nelson, Interpretação dos arts. 60 e 145 da lei de Recuperação de 
Empresas e Falência. In: ADAMEK, Marcelo Vieira von. Temas de Direito 
Societário e Empresarial Contemporâneos. Liber Amicorum Prof. Dr. Erasmo 
Valladão Azevedo e Novaes França. São Paulo: Malheiros, 2011. p. 637-644. 



183 
 
FARACO, Alexandre Ditzel. A disciplina no Código Civil dos negócios jurídicos 
que têm como objeto o estabelecimento comercial. Revista de Direito 
Empresarial, Curitiba, n. 4, p. 129-172, jul./dez. 2005. 

FÉRES, Marcelo Andrade. Estabelecimento Empresarial – Trespasse e Efeitos 
Obrigacionais. São Paulo: Saraiva, 2007. 

FERNANDES, Cláudia Al-Alam Elias. O Crédito Trabalhista e os Limites que o 
Direito do Trabalho impõe ao Plano de Recuperação Judicial. 159 f. 2011. 
Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2011.  

FERREIRA, Waldemar. Tratado de Direito Comercial. v. 6. São Paulo: Saraiva, 
1962.  

FERREIRA, Waldemar. Tratado de Direito Comercial. v. 7. São Paulo: Saraiva, 
1962. 

FIUZA, Ricardo, DE LUCCA, Newton. Comentários ao artigo 1.142. SILVA, 
Regina Beatriz Tavares da. (coord). Código Civil Comentado. 8. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2012. 

FORGIONI, Paula Andrea. A evolução do direito comercial brasileiro. Da 
mercancia ao mercado. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 82-83.  

FORGIONI, Paula Andrea. Os Fundamentos do Antitruste. 2. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2005. 

FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes. Empresa, empresário e 
estabelecimento. A nova disciplina das sociedades. Revista do Advogado, São 
Paulo, n. 71, p. 15-25, 2003. 

______. A Assembleia-Geral de Credores na Nova Lei Falimentar. Revista de 
Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, São Paulo, v. 138, p. 71-
83, 2005. 

______. Temas de Direito Societário, Falimentar e Teoria da Empresa. São 
Paulo: Malheiros, 2009. 

FRANCO, Vera Helena de Mello. Direito Empresarial. 4. ed. v. 1. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2012.  

FURTADO, Lucas Rocha. Estabelecimento empresarial. In: FRANCIULLI NETTO, 
Domingos; MENDES, Gilmar; MARTINS FILHO, Ives Gandra da Silva. (Coord.). O 
Novo Código Civil. Homenagem ao Professor Miguel Reale. 2. ed. São Paulo: 
LTr, 2005. p. 964-983. 

GIANSANTE, Gilberto. Os meios de Recuperação Judicial. Algumas Formas de 
Aplicação da Lei 11.101/2005. In: DE LUCCA, Newton; DOMINGUES, Alessandra 



184 
 
de Azevedo; LEONARDI ANTONIO, Nilva M. (Coord.). Direito Recuperacional II. 
Aspectos Teóricos e Práticos. São Paulo: Quartier Latin, 2012. p. 132-146. 

GIANSANTE, Gilberto. Riscos de sucessão trabalhista e fiscal na Alienação de 
unidade produtiva isolada de empresa em recuperação judicial e ativos na 
falência. In: LAZZARINI, Alexandre A.; KODAMA, Thais; CALHEIROS, Paulo 
(Coord.). Recuperação de Empresas e Falência. Aspectos práticos e relevantes 
da Lei 11.101/05. São Paulo: Quartier Latin, 2014. p. 195-223. 

GOMES, Orlando; GOTTSCHALK, Elson. Curso do Direito do Trabalho. 12. ed. 
Rio de Janeiro: Forense, 1991. 

GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. Direito de Empresa: comentários aos 
artigos 966 a 1.195 do Código Civil. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2010.  

GOUVÊA, João Bosco Cascardo de. Recuperação e Falência: lei 11.101/2005. 
Comentários artigo por artigo. Rio de Janeiro: Forense, 2009. 

GUIMARÃES, Márcio Souza. Apontamentos sobre o direito das empresas em 
dificuldade (droit des entreprises en dificulte) em França. Revista do Advogado, 
São Paulo, n. 105, p. 142-152, 2009. 

HILDEBRAND, Lucas Fajardo Nunes. Patrimônio, patrimônio separado ou 
especial, patrimônio. In: FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes (Coord.). 
Direito Societário Contemporâneo I. São Paulo: Quartier Latin, 2009. p. 261-
298. 

HOTCHKISS, Edith S.; MOORADIAN, Robert M. Acquisitions as a means of 
restructuring firms in Chapter 11. Journal of Financial Intermediation, v. 7, n. 3, 
p. 240-262, 1998. 

KUNEY, George W. A Taxonomy and Evaluation of Successor Liability. American 
Bankruptcy Law Journal, v. 76, p. 235-287, 2002. 

______. Misinterpreting Bankruptcy Code Section 363 (f) and Undermining the 
Chapter 11 Process. Am. Bankr. LJ, v. 76, p. 235, 2002. 

LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros. A disciplina do direito da empresa no novo 
código civil brasileiro. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e 
Financeiro, São Paulo, v. 128, p. 7-14, 2002. 

______. Aquisição de ativos e assunção de passivos empresariais. In: Pareceres. 
v. II. São Paulo: Editora Singular, 2004. p. 855-868. 

______. Desconsideração da Personalidade Jurídica e Sucessão Empresarial. In: 
WALD, Arnoldo (Org.). Doutrinas essenciais – Direito Empresarial. v. 2. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. 



185 
 
LEITE, Geraldo Magela. O Estabelecimento Comercial como objeto de 
negócio jurídico. 1982. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 1982. 

LEMOS, Eduardo. Análise da Empresa em Crise. Uma visão não jurídica. In: DE 
LUCCA, Newton; DOMINGUES, Alessandra de Azevedo; LEONARDI ANTONIO, 
Nilva M. (Coord.). Direito Recuperacional II. Aspectos Teóricos e Práticos. São 
Paulo: Quartier Latin, 2012. p. 52-65. 

LEROY, Anne-Marie; GRANDOLINI, Gloria M. The World Bank Principles for 
effective insolvency and creditor and debtor regimes. Washington: World 
Bank Group, 2016, p. 7. Disponível em: 
http://documents.worldbank.org/curated/en/518861467086038847/pdf/106399-
WP-REVISED-PUBLIC-ICR-Principle-Final-Hyperlinks-revised-Latest.pdf. Acesso 
em: 25 out. 2016. 

LIEBMAN, Enrico Tullio. Processo de Execução. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 
1980. 

LISBOA, Marcos de Barros et al. A Racionalidade Econômica da Nova Lei de 
Falências e de Recuperação de Empresas. In: PAIVA, Luiz Fernando Valente de 
(Coord.). Direito Falimentar e a Nova Lei de Falências e Recuperação de 
Empresas. São Paulo: Quartier Latin, 2005. p. 31-60. 

LOBO, Jorge. Responsabilidade por obrigações e dívidas da sociedade 
empresária na recuperação extrajudicial, na recuperação judicial e na falência. 
Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, São Paulo, 
v. 144, p. 138-145, 2006. 

______. Comentários aos artigos 35 a 69. In: TOLEDO, Paulo Fernando Campos 
Salles de; ABRÃO, Carlos Henrique (Coords.). Comentários à Lei de 
Recuperação de Empresas e Falência. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 140-
251. 

LoPUCKI, Lynn M. The nature of the Bankrupt Firm: A Reply to Baird and 
Rasmussen's 'The End of Bankruptcy'. Stanford Law Review, v. 56, p. 645-671, 
2003. 

LoPUCKI, Lynn M.; DOHERTY, Joseph W. Bankruptcy Fire Sales. Michigan Law 
Review, n. 106, p. 1-60, 2007. 

MACHADO, Hugo de Brito. Dívida tributária e recuperação judicial da empresa. 
Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo, n. 120, p. 69-81, 2005. 

______. Curso de Direito Tributário. 27. ed. São Paulo: Malheiros, 2006. 

MAFFIOLETTI, Emanuelle Urbano; NEDER CEREZETTI, Sheila Christina. 
Transparência e Divulgação de Informações nos Casos de Recuperação Judicial 
de Empresas. In: DE LUCCA, Newton; DOMINGUES, Alessandra de Azevedo; 



186 
 
LEONARDI ANTONIO, Nilva M. (Coord.). Direito Recuperacional II. Aspectos 
Teóricos e Práticos. São Paulo: Quartier Latin, 2012. p. 78-105. 

MALLET, Estevão. Responsabilidade Trabalhista perante a Empresa Sucessora. 
Revista de Direito do Trabalho, São Paulo, v. 31, n. 119, p. 329-346, 2005. 

MANDEL, Julio Kadan. Nova Lei de Falências e Recuperação de Empresas 
anotada: Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005. São Paulo: Saraiva, 2005. 

MARCONDES, Sylvio. Limitação da responsabilidade de comerciante 
individual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1956. 

MARIANO, Álvaro Augusto Camilo. Estabelecimento Empresarial: aspectos 
negociais e dever de não-concorrência. 2007. Dissertação (Mestrado em Direito) 
– Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. 

MARTINS, Fran. Curso de Direito Comercial. 13. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
1988. 

MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. 28. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

MATTOS, Eloá Alves Ferreira de; MATTOS, Fernando César Baptista de. Os 
sujeitos da obrigação tributária. In: GOMES, Marcus Lívio; ANTONELLI, Leonardo 
Pietro (Coord.). Curso de Direito Tributário Brasileiro, v. 1. São Paulo: Quartier 
Latin, 2005. p. 363-422. 

MENDES, Luis Claudio Montoro. Rating Bancário em Operações Celebradas com 
Empresas em Recuperação Judicial. In: TOLEDO, Paulo Fernando Campos 
Salles de; SATIRO, Francisco. (Coord.). Direito das Empresas em Crise: 
Problemas e Soluções. São Paulo: Quartier Latin, 2012. p. 215-227. 

MENDONÇA, José Xavier Carvalho de. Tratado de Direito Comercial 
Brasileiro. 4. ed. v. 6, parte 3. São Paulo: Freitas Bastos, 1947.  

______. ______. 4. ed. Tomo IV, parte 1. São Paulo: Freitas Bastos, 1947. 

______. ______. 7. ed. v. 5, parte 1. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1963.  

MILANESE, Salvatore. Distressed Investing: o que é e quais as oportunidades 
no Brasil? Turnaround Management Association do Brasil, [2013]. Disponível em: 
<http://www.tmabrasil.org/en/materias/artigos-de-associados/distressed-investing-
o-que-e-e-quais-as-oportunidades-no-brasil>. Acesso em: 27 out. 2016. 

MILANI, Mario Sergio. Lei de recuperação judicial, recuperação extrajudicial e 
falência comentada. São Paulo: Malheiros, 2011. 

MILLER, Harvey R. Chapter 11 in Transition - From Boom to Bust and into the 
Future. American Bankruptcy Law Journal, v. 81, p. 375-403, 2007. 



187 
 
MILLER, Harvey R.; WAISMAN, Shai Y. Is Chapter 11 Bankrupt? Boston College 
Law Review, v. 47, p. 129-181, 2005. 

MIRAGEM, Bruno. Eppur si muove: diálogo das fontes como método de 
interpretação sistemática no direito brasileiro. In: MARQUES, Cláudia Lima 
(Coord). Diálogo das Fontes: do conflito à coordenação de normas do Direito 
brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 67-110. 

MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. 4. ed. Tomo V. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1983.  

MONTEIRO NETO, Nelson. Fundo de comércio ou estabelecimento comercial: o 
adquirente isoladamente responde pelos tributos, não pelas multas. Revista 
Dialética de Direito Tributário, Rio de Janeiro, v. 138, p. 90-95, 2007. 

MORAES FILHO, Evaristo de. Sucessão nas Obrigações e a Teoria da 
Empresa. v. 1. Rio de Janeiro: Forense, 1960.  

______. Sucessão nas Obrigações e a Teoria da Empresa. v. 2. Rio de 
Janeiro: Forense, 1960.  

MORAIS, Fernando de Gravato. Alienação e Oneração de Estabelecimento 
Comercial. Coimbra: Almedina, 2005. 

MOREIRA, Alberto Camiña. Poderes da assembleia de credores, do juiz e 
atividade do Ministério Público. In: PAIVA, Luiz Fernando Valente de (Coord.). 
Direito Falimentar e a Nova Lei de Falências e Recuperação de Empresas. 
São Paulo: Quartier Latin, 2005. p. 247-274. 

______. Comentários aos artigos 60 a 63. In: CORRÊA-LIMA, Osmar Brina; LIMA, 
Sérgio Mourão Corrêa (Coord.). Comentários à Nova Lei de Falências e 
Recuperação de Empresas. Lei nº 11.101, de 09 de fevereiro de 2005. Rio de 
Janeiro: Forense, 2009. p. 398-427. 

MUNHOZ, Eduardo Secchi. Anotações sobre os limites do poder jurisdicional na 
apreciação do plano de recuperação judicial. Revista de Direito Bancário e do 
Mercado de Capitais, São Paulo, v. 36, p. 184-199, 2007. 

______. Comentários aos artigos 55 a 69. In: SOUZA JUNIOR, Francisco Satiro; 
PITOMBO, Antônio Sérgio Altieri de Moraes (Coord.). Comentários à Lei de 
Recuperação de Empresas e Falência. Lei 11.101/2005. Artigo por artigo. 2. ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 270-319. 

NEDER CEREZETTI, Sheila Christina. A recuperação Judicial de Sociedade 
por Ações. O princípio da Preservação da Empresa na Lei de Recuperação e 
Falência. São Paulo: Malheiros, 2012. 

NORONHA, Fernando. Patrimônios Especiais: sem titular, autônomos e coletivos. 
Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 747, p. 11-34, 1998. 



188 
 
O’HAGAN, Eamonn. Can Existing Tort Claimants' Successor Liability Claims Get 
Completely 363(f)'d in Chapter 11? In: Norton Journal of Bankruptcy Law and 
Practice, v. 23, n. 3, New York: Thomson Reuters Westlaw, 2014. p. 327-336. 

PACHECO, José da Silva. Processo de Recuperação Judicial, Extrajudicial e 
Falência: em conformidade com a Lei 11.101/05 e a alteração da Lei 111.127/05. 
3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009. 

PAIVA, Luiz Fernando Valente de; COLOMBO, Giuliano, Venda de Ativos na 
Recuperação Judicial: Evolução, Desafios e Oportunidades, In: ELIAS, Luis Vasco 
(Coord.). 10 Anos da Lei de Recuperação de Empresas e Falências: Reflexões 
sobre a Reestruturação Empresarial no Brasil. São Paulo, Quartier Latin, 2015. p. 
267-281. 

PEIXOTO, Euler da Cunha. Comentários aos artigos 139 a 148. In: CORRÊA-
LIMA, Osmar Brina; LIMA, Sérgio Mourão Corrêa (Coord.). Comentários à Nova 
Lei de Falências e Recuperação de Empresas. Lei nº 11.101, de 09 de 
fevereiro de 2005. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 964-999. 

PENTEADO, Mauro Rodrigues. Comentários às disposições preliminares e aos 
artigos 1º a 6º. In: SOUZA JUNIOR, Francisco Satiro de; PITOMBO, Antônio 
Sérgio Altieri de Moraes (Coord.). Comentários à Lei de Recuperação de 
Empresas e Falência. Lei 11.101/2005. Artigo por artigo. 2. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2007. p. 57-143. 

PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. v. IV. 18. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2003. 

PEREIRA, Lafayette Rodrigues. Direito das Coisas. Tomo I. Campinas: Russel, 
2003. 

PINHEIRO, Armando Castelar; SADDI, Jairo. Direito, economia e mercados. 
Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 

PUGLIESE, Adriana Valéria. Direito Falimentar e Preservação da Empresa. 
São Paulo: Quartier Latin, 2013. 

REALE, Miguel. Lições Preliminares do Direito. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 
2002. 

REILLY JR, Frank B.; CRAPO, David N. Distressed M&A: Bankruptcy Code 
Section 363 Sales. Pratt's Journal of Bankruptcy Law, v. 5, p. 275-280, 2009. 

REQUIÃO, Rubens. A crise do direito falimentar brasileiro: reforma da lei de 
falências. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, 
São Paulo, v. 14, p. 23-33, 1974. 

______. Curso de Direito Falimentar. v. 1, 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1979. 



189 
 
______. Curso de Direito Comercial. v. 1, 17. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. 

______. ______. v. 1, 32. ed. São Paulo, Saraiva, 2013. 

SADDI, Jairo. Comentários aos artigos 41 a 46. In: CORRÊA-LIMA, Osmar Brina; 
LIMA, Sérgio Mourão Corrêa (Coord.). Comentários à Nova Lei de Falências e 
Recuperação de Empresas. Lei nº 11.101, de 09 de fevereiro de 2005. Rio de 
Janeiro: Forense, 2009. p. 284-312.  

SALLES, Marcos Paulo de Almeida. Estabelecimento, uma universalidade de fato 
ou de direito? Revista do Advogado, São Paulo, n. 71, p. 73-80, ago. 2003. 

SALOMÃO FILHO, Calixto. A Sociedade Unipessoal. São Paulo: Malheiros, 
1995. 

______. O Novo Direito Societário. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2002. 

______. Direito Concorrencial: as estruturas. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2007. 

SCALZILLI, João Pedro; SPINELLI, Luis Felipe; TELLECHEA, Rodrigo. 
Recuperação de empresas e falência: teoria e prática na Lei 11.101/2005. São 
Paulo: Almedina, 2016. 

SMITH, David C.; STRÖMBERG, Per. Maximizing the Value of Distressed Assets: 
Bankruptcy Law and the Efficient Reorganization of Firms. In: HONOHAN, Patrick; 
LAEVEN, Luc (Eds.). Systemic Financial Crises: Containment and Resolution. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2005. p. 232–275. 

SMITH, Jack L.; CONNOR, Erin L. Sales Free and Clear - Will the Expansion 
Continue? The Bankruptcy Strategist, v. 21, n. 3, p. 1-8, 2004.  

SOUZA, Marcelo Papaléo. A Lei de Recuperação e Falência e as suas 
consequências no Direito e no Processo do Trabalho. 3. ed. São Paulo: LTR, 
2009. 

SZTAJN, Rachel. Teoria Jurídica da Empresa. Atividade Empresária e 
Mercados. São Paulo: Atlas, 2004. 

______. Comentários aos artigos 47 a 54. In: SOUZA JUNIOR, Francisco Satiro 
de; PITOMBO, Antônio Sérgio A. de Moraes (Coord.). Comentários à Lei de 
Recuperação de Empresas e Falência. Lei 11.101/2005. Artigo por artigo. 2. ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 219-269. 

______. Comentários aos artigos 139 a 167. In: TOLEDO, Paulo Fernando 
Campos Salles de; ABRÃO, Carlos Henrique (Coords.). Comentários à Lei de 
Recuperação de Empresas e Falência. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 481-
542.  



190 
 
TALAMINI, Eduardo. Alienação por iniciativa particular como meio expropriatório. 
In: BUENO, Cassio Scarpinella; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coord.). 
Aspectos polêmicos da nova execução. v. 4. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2007. 

TEDESHI, Sérgio Henrique. Contrato de Trespasse: de estabelecimento 
empresarial e sua efetividade social. Curitiba: Juruá, 2010. 

TEPEDINO, Ricardo. A recuperação da empresa em crise diante do Decreto-lei 
7.661/1945. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, 
São Paulo, v. 41, n. 128, p. 165-174, 2002. 

______. O Trespasse para Subsidiária. In: CASTRO, Rodrigo E. Monteiro de; 
ARAGÃO, Leandro Santos de (Coord.). Direito Societário e a Nova Lei de 
Falências e Recuperação Judicial. São Paulo: Quartier Latin, 2006. p. 57-83. 

TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de. Lei de falências: alienação de 
estabelecimento da concordatária. Revista de Direito Mercantil, Industrial, 
Econômico e Financeiro, São Paulo, v. 41, n. 128, p. 275-286, 2002. 

______. Comentário aos artigos 1º ao 34. In: TOLEDO, Paulo Fernando Campos 
Salles de; ABRÃO, Carlos Henrique. (Coord.). Comentários à Lei de 
Recuperação de Empresa e Falência. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 51-
139. 

TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de; POPPA, Bruno. UPI e 
Estabelecimento. Uma Visão Crítica. In: TOLEDO, Paulo Fernando Campos 
Salles de; SATIRO, Francisco (Coord.). Direito das Empresas em Crise. 
Problemas e Soluções. São Paulo: Quartier Latin, 2012. p. 265-294. 

UBALDO, Edson, Recuperação Judicial e Extrajudicial de Empresas: 
Comentários aos artigos específicos da lei nº 11.101, de 09/02/2005. 
Florianópolis: Conceito Editorial, 2008. 

UNCITRAL – United Nations Commission on International Trade Law. Draft 
legislative guide on insolvency law. Report of the Secretary-General. Working 
Group on Insolvency Law, New York. Twenty-fourth session, jul./ago. 2001. 
Disponível em: https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/V01/841/36/PDF/V0184136.pdf?OpenElement. 
Acesso em: 25 out. 2016. 

VALVERDE, Trajano de Miranda. Comentários à Lei de Falências. 4. ed. v. I. 
Rio de Janeiro: Forense, 1999. 

VALVERDE, Trajano de Miranda. Sociedade por Ações. Comentários ao 
Decreto-Lei n. 2.627, de 26 de setembro de 1940. v. I. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 1953. 



191 
 
VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. Curso de Direito Comercial. v. 1. 2. ed. 
São Paulo: Malheiros, 2008. 

______. Curso de Direito Comercial. v. 1. Teoria geral do Direito Comercial e 
das atividades Empresariais Mercantis. Introdução à Teoria Geral da 
Concorrência e dos Bens Imateriais. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2011. 

WAISBERG, Ivo. Da não sucessão pelo adquirente por dívidas trabalhistas e 
tributárias na aquisição de unidades produtivas isoladas perante a lei 
11.101/2005. Revista de Direito Empresarial e Recuperacional, Florianópolis, 
v. 1, n. 0, p. 159–171, jan./mar. 2010. 

WALD, Arnoldo. O espírito empresarial, a empresa e a reforma constitucional. In: 
WALD, Arnoldo (Org). Doutrinas essenciais. Direito Empresarial, v. II. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p.32. 

 


