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RESUMO 

RODRIGUES FILHO, Otávio Joaquim. Processo de Recuperação Judicial: 

Consensualidade e Jurisdição. 2018. 410. Tese de Doutorado. Faculdade de Direito, 

Universidade de São Paulo, São Paulo. 2018. 

Esta tese tem por objeto central o estudo do processo de recuperação judicial, introduzido 

pela Lei n.11.101/05, cujo modelo congrega os distantes meios da consensualidade e da 

jurisdição em um só instrumento de solução de controvérsias. A tese sustentada pretende 

demonstrar que a limitação do poder decisório do juiz no processo de recuperação judicial, 

decorrente do âmbito reservado à consensualidade, não representa, in abstrato, e também 

não deve implicar, in concreto, violação ao princípio da inafastabilidade do controle 

jurisdicional, previsto em sede constitucional (art. 5º, XXXV, da CF). Para demonstrar a tese 

proposta, dividiu-se o presente trabalho em três partes, que têm objetivos diferentes, mas 

ligados à demonstração da viabilidade da convivência entre a solução consensual e a 

observância do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional. A primeira parte 

objetiva demonstrar que os sistemas concursais, primeiramente pela execução e, após, com 

o surgimento da falência, no longo caminho de desenvolvimento desses instrumentos 

processuais, não sem retrocessos, foram movidos pelo ideal de eficiência e que o 

consensualismo constitui a evolução dessa tendência, tanto para no cenário da solução de 

controvérsias como para os problemas relacionados à crise da empresa no Brasil e também 

para outros sistemas contemporâneos aqui estudados. A segunda parte demonstra, como 

premissa, que a atividade desenvolvida pelo Judiciário no processo de recuperação judicial 

deve ser entendida como jurisdição contenciosa, já que não se trata de administração e não 

se restringe à proteção de interesses privados, e, como objetivo principal, que a função social 

do direito de crédito confere fundamento e explica a legitimidade do sistema consensual e 

majoritário e para a limitação do poder decisório do juiz nessa espécie de processo. A terceira 

parte trata da fixação de limites entre o poder decisório do juiz e a autonomia da vontade das 

partes, no momento do processo em que ocorre a homologação da decisão da assembleia de 

credores, no qual surge para o Judiciário a questão de decidir o que decidir, procurando 

demonstrar que o magistrado não estaria vinculado à decisão da assembleia no processo de 

recuperação judicial quando se tratam de questões jurídicas, ainda que essas envolvam 

repercussões econômicas, como nas mais comuns surgidas nesse momento do processo, que 

se referem ao litisconsórcio ativo, à regularidade do procedimento na assembleia de 

credores, ao abuso do direito por parte do devedor e também do credor, à fraude e à proteção 

dos interesses de credores não sujeitos à recuperação, como forma de demonstrar a 

necessidade da atuação do Judiciário, conferindo equilíbrio ao modelo consensual idealizado 

pelo legislador. 

 

Palavras-chave: Processo de recuperação judicial. Consensualidade. Jurisdição. Princípio da 

inafastabilidade do controle jurisdicional. 
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ABSTRACT 

RODRIGUES FILHO, Otávio Joaquim. Processo de Recuperação Judicial: 

Consensualidade e Jurisdição. 2018. 410. Tese de Doutorado. Faculdade de Direito, 

Universidade de São Paulo, São Paulo. 2018. 

This thesis has as its central object of study the judicial recovery process, introduced by Law 

11.101/05, whose model brings together the distant means of consensualness and jurisdiction 

in a single instrument of dispute settlement. The sustained thesis aims to demonstrate that 

the limiting of the judge's decision-making power in the judicial recovery process, arising 

from the scope reserved for consensuality, does not represent, in the abstract, nor should it 

imply, in particular, violation of the principle of ubiquity of judicial control, provided in 

constitutional headquarters (art. 5th, XXXV, CF). In order to demonstrate the proposed 

thesis, the present work was divided into three parts, which have different goals, but linked 

to the demonstration of the feasibility of coexistence between the consensual solution and 

the observance of the principle of omnipresence of the judicial control. The First part aims 

to demonstrate that the insolvency systems, first by the execution and, after, the appearance 

of bankruptcy, in the long way of development of these procedural instruments, not without 

backward movement, were moved by the ideal of efficiency and that the consensualism 

constitutes the evolution of this trend, both for the scenario of the dispute settlement and the 

problems related to the crisis of the company in Brazil and also for other contemporary 

systems studied here. The second part demonstrates, as a premise, that the activity developed 

by the judiciary in the judicial recovery process should be understood as contentious 

jurisdiction, since it is not a matter of administration and is not restricted to the protection of 

private interests, and, as main objective, that the social function of the credit right gives 

grounds and explains the legitimacy of the consensual and majority system and the  

limitation of the judge’s power of decision-making in this kind of process. The third party 

deals with the establishment of limits between the judge’s power of decision-making and the 

autonomy of the intent of the parties, at the moment of the process in which the approval of 

the decision of the credtors’ meeting occurs, in which arises for the Judiciary the issue of 

deciding what decide to try to demonstrate that the magistrate would not be bound to the 

decision of the assembly in the process of judicial recovery when dealing with legal matters,  

even if these involve economic repercussions, as in the most common ones arising at that 

momento in the process, which refer to the plaintiffs in joinder,  to the regularity of the 

procedure at the creditors’ meeting, to the abuse of the right by the debtor and also of the 

creditor, to fraud and protection of the interests of creditors not subject to judicial recovery, 

as a way of demonstrating the need for the judiciary's intervention, giving balance to the 

model consensual idealized by the legislator. 

 

Keywords: judicial recovery process. Consensuality. Jurisdiction. Principle of omnipresence 

of judicial control.  
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RIASSUNTO 

 

RODRIGUES FILHO, Otávio Joaquim. Processo de Recuperação Judicial: 

Consensualidade e Jurisdição. 2018. 410. Tese de Doutorado. Faculdade de Direito, 

Universidade de São Paulo, São Paulo. 2018. 

Questa tesi ha l'oggetto centrale dello studio il processo giudiziario di recupero, introdotto 

dalla Legge n. 11.101/05, il cui modello riunisce i mezzi distanti di consensualità e 

giurisdizione in un unico strumento di insediamento delle controversie. La tesi sostenuta 

mira a dimostrare che la limitazione del potere decisionale del giudice nel processo di 

recupero giudiziario, derivanti dalla portata riservata a consesualità, non rappresenta, in 

astratto, né dovrebbe implicare, specificamente, violazione del principio dell’ubiquità del 

controllo giurisdizionale, fornito in sede costituzionale (art. 5a, XXXV, CF). Al fine di 

dimostrare la tesi proposta, il presente lavoro è stato diviso in tre parti, che hanno obiettivi 

diversi, ma legati alla dimostrazione della fattibilità della coesistenza tra la soluzione 

consensuale e il rispetto del principio di inspaziazione del controllo giurisdizionale. Il Prima 

parte mira a dimostrare che i sistemi concursale, in primo luogo dall'esecuzione e, dopo 

l'emergere del fallimento, nel lungo percorso di sviluppo di questi strumenti procedurali, non 

senza passi indietro, sono stati mossi dall'ideale di efficienza e che il consenso costituisce 

l’evoluzione di questa tendenza, sia per lo scenario della risoluzione delle controversie e dei 

problemi legati alla crisi della società in Brasile e anche per altri sistemi contemporanei 

studiati qui. La seconda parte dimostra, come presupposto, che l'attività svolta dalla 

magistratura nel processo di recupero giudiziario dovrebbe essere intesa come giurisdizione 

di contenzioso, in quanto non si tratta di amministrazione e non è limitata alla tutela degli 

interessi privati, e come obiettivo principale, che la funzione sociale del diritto di credito 

conferisce motivi e spiega la legittimità del sistema consensuale e maggioritario e per 

limitare il potere decisionale del giudice in questo tipo di processo. La terza parte si occupa 

della fissazione dei limiti tra il potere decisionale del giudice e l'autonomia delle parti, al 

momento del procedimento in ciò che accade l'approvazione della decisione dell'assemblea 

dei creditori, in cui di pone alla magistratura la questione di decidere cosa decidere, alla 

ricerca di dimostrare che il sistema giudiziario non sarebbe collegato alla decisione 

dell'assemblea nel processo di recupero quando si tratta di questioni giuridiche, anche se 

queste implicano ripercussioni economiche, come nel più comuni in questo momento del 

processo, che si riferisce al litisconsorzio attivo, la regolarità della procedura nell'assemblea 

dei creditori, l'abuso del diritto da parte del debitore e anche il creditore, la frode e la tutela 

degli interessi dei creditori non soggetti a recupero, come un modo per dimostrare la 

necessità di prestazioni della giurisdizione, per dare equilibrio al modello consensuale 

idealizzato dal legislatore. 

 

Parole chiave: processo di recupero giudiziario. Consensualità. Giurisdizione. Principio 

dell’ubiquità del controllo giurisdizionale. 
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1. INTRODUÇÃO  

1.1 O tema a ser desenvolvido e suas limitações 1.2 Justificativa de escolha do tema, sua 

importância e contribuição original à ciência brasileira 

 

1.1 O tema a ser desenvolvido e suas limitações 

 Novos rumos foram trazidos pela Lei n.11.101/05, que, dentre outras inovações, 

introduziu o instituto da recuperação judicial do qual se pode valer a empresa em crise, 

regulado por disposições de direito material e processual, como forma de atingir importantes 

objetivos, especialmente, o da satisfação dos créditos devidos e o da reorganização e 

conservação da empresa como fonte produtora de riquezas e geradora de empregos, dando 

passo que almeja a modernização e o desenvolvimento da economia do país.  

Em linhas gerais, apesar das críticas que podem lhes ser endereçadas, a nova lei 

alinhou-se às principais tendências dos sistemas jurídicos modernos1.   

Marcou-se sistematicamente a ruptura em relação ao Direito Concursal anterior 

e, no que toca à recuperação judicial, sob a nova perspectiva do Direito da Empresa em 

Crise2, revelou-se a mudança de paradigmas ao pretender ampliar a possibilidade de solução 

negociada entre credores e o devedor comum, vinculando as partes às deliberações tomadas 

por maioria, com o objetivo da manutenção de organizações viáveis. 

O processo de recuperação judicial de empresas constitui o tema central deste 

trabalho e será enfocado com base em sua principal característica: uma solução mista de 

controvérsias, que combina consensualidade e jurisdição. Dessa concepção, advém a melhor 

compreensão dos limites ao poder decisório do juiz e a importância do entendimento direto 

entre devedor e credores para a solução da crise econômico-financeira vivenciada pela 

                                                           
1 Como aponta Karsten Schimdt, a comparação jurídica demonstra que os Direitos de Insolvência 

do mundo se aproximaram e que os conflitos políticos enfrentados pelas legislações são internacionais, 

devendo os legisladores encontrarem uma justa medida entre a efetividade do direito e a proteção dos credores 

individuais (Cf. SCHMIDT, Karsten. “Grupos de acreedores, consentimento obligatorio, prohibición de 

obstrucción. Reflexiones comparativas sobre el ‘acuerdo preventivo’ y el ‘plan de insolvencia’”, in 

Contribuiciones para el estúdio del Derecho Concursal: Homenage al Professor Dr. Ariel Á. Dasso. 1ª ed. 

Buenos Aires: Ad-hoc. 2005, p.639). 
2 A partir da segunda metade do século XX, consoante menciona Jorge Lobo, alguns países como 

a “Austria, Estados Unidos da América, França, Inglaterra, Itália, Portugal, Alemanha e Espanha, empenharam-

se na discussão de uma profunda reforma da legislação vigente e promulgaram novas leis, inspiradas na 

filosofia do direito da insolvência, que tem como matriz e último escopo reerguer a empresa econômica e 

financeiramente viável, no que passou a denominar-se ‘direito da crise econômica da empresa’ ou ‘direito da 

empresa em crise’” (Cf. LOBO, Jorge. “O futuro da Lei de Recuperação de Empresa”, in Revista de Direito 

Recuperacional e Empresa. N. 1. Julho - Setembro. São Paulo: Thomson Reuters. 2016, p.1). 
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empresa, sem que se possa concluir haver violação ao princípio da inafastabilidade do 

controle jurisdicional, previsto em sede constitucional. 

Apesar de não ser a lide essencial à função jurisdicional3, a litigiosidade é quase 

uma constante nos processos em geral4, justificando uma extensa gama de regras e princípios 

processuais. Em sentido inverso, o fator de consenso, presente no processo de recuperação 

judicial, implica em relevantes modificações em muitas dessas regras comuns, como também 

sensíveis alterações na aplicação de alguns princípios constitucionais voltados ao Direito 

Processual Civil. A possibilidade de se apresentar a recuperação judicial como uma solução 

consensual não somente produz alterações relativas ao processo, mas também à composição 

da lide, como teremos oportunidade de constatar. 

 A litigiosidade na recuperação decorre da coexistência de interesses legítimos 

que, apesar de convergirem em alguns momentos, em muitos outros, se contrapõem. São 

interesses privados e também públicos, cuja verificação de prevalência somente pode ser 

descrita como resultado de uma análise sistemática in concreto5: são os interesses da 

empresa, do empresário, dos credores sujeitos à recuperação judicial, daqueles que a ela não 

se submetem e, ainda, os legítimos interesses da coletividade, que se referem à eficiência do 

sistema econômico a ser realizada pela preservação das empresas viáveis e a extinção 

daquelas que não podem ser reaproveitadas6. 

                                                           
3 Cf. CALAMANDREI, Piero. “Il concetto di ‘lite’ nel pensiero di Francesco Carnelutti”, in 

Rivista di Diritto Processuale Civile. Vol. V- Parte I. Padova: CEDAM. 1928, pp.6-7. 
4 Cf. DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 14ª edição. São 

Paulo: Malheiros. 2009, p.55. 
5 Cf. ÁVILA, Humberto Bergmann. “Repensando o “princípio da supremacia do interesse 

público sobre o particular”, in Revista Trimestral de Direito Público 24. São Paulo: Editora Malheiros. 1998. 

p.167. Da atrelação dos interesses públicos e privados e até da sua conexão estrutural resulta, como esclarece 

o autor, que seus conteúdos somente podem ser “descritos como resultado de uma análise sistemática. Somente 

in concreto possuem eles conteúdo objetivamente mínimo e assumem uma relação condicionada de 

prioridade”. Não seria possível fixar de antemão qual interesse, público ou privado, deve prevalecer (p.167). 

Note-se, ainda, que na definição de interesse público estão também contidos elementos privados e que 

interesses privados podem se transformar em interesses públicos, o que contradiz a existência de uma norma-

princípio da supremacia do interesse público sobre o privado (p.175). 
6 Como já observou a doutrina, “a recuperação de empresas não é um fim em si mesmo, na 

medida em que devem ser preservadas, na recuperação judicial, aquelas que possam demonstrar, através de um 

plano, sua viabilidade econômico-financeira aos credores; ao passo que as que não consigam tal desiderato, 

devem ser celeremente retiradas do mercado, dentro das condições atualmente estruturadas no processo 

falimentar, e que, conforme o caso, poderão permitir a realocação do negócio ao novo titular” (Cf. PUGLIESI, 

Adriana Valéria. “A responsabilidade patrimonial do falido, a extensão dos efeitos da falência e a 

desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida”, in CEREZETTI, Sheila Christina Neder e 

MAFFIOLETTI, Emanuelle Urbano (Coordenadoras). Dez anos da Lei nº11.101/2005. 1ª edição. São Paulo: 

Almedina. 2015, p.494). 
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A Lei de Recuperação de Empresas trouxe novos rumos para o Direito Concursal 

ao colocar nas mãos dos credores a decisão sobre o destino do devedor7, limitando em 

consequência o poder decisório do juiz, ao qual não cabe decidir sobre a viabilidade da 

empresa, a adequação e a satisfatoriedade da proposta ofertada pelo devedor. Não obstante, 

imprescindível que o magistrado presida o processo de negociação, assegure o direito de 

cada uma das partes8 e eventualmente de terceiros antigidos pela solução preconizada, 

velando pela legalidade da solução proposta9, de forma a favorecer a solução consensual e a 

justiça possível do resultado final.  

Nessa direção, já se afirmou que a decisão assemblear não pode fugir ao controle 

jurisdicional por força do disposto no inciso XXXV do artigo 5º da Constituição Federal10; 

todavia, por outro lado, também já se aduziu que, embora deva haver o controle de legalidade 

no momento de homologação do plano11, inclusive com a desconsideração de voto exercido 

de maneira abusiva12, “não compete ao juiz deixar de conceder a recuperação judicial ou de 

homologar a extrajudicial com fundamento na análise econômico-financeira do plano de 

recuperação aprovado pelos credores”13, o que evidencia a existência de limites ao seu poder 

decisório. 

Nesse sentido, a tese aqui proposta consiste em comprovar que a limitação 

do poder decisório do juiz no processo de recuperação judicial não representa, in 

abstrato, e que não deve implicar, in concreto, violação ao princípio da inafastabilidade 

do controle jurisdicional, previsto em sede constitucional (art. 5º, XXXV, da CF). 

                                                           
7 Cf. CEREZETTI, Sheila Christina Neder. “As classes de credores como técnica de organização 

de interesses: em defesa da alteração da disciplina das classes na recuperação judicial”, in TOLEDO, Paulo 

Fernando Campos Salles de e SATIRO, Francisco (coordenadores). Direito das Empresas em crise: 

problemas e soluções. 1ª edição. São Paulo: Quartier Latin. 2012, p.380. 
8 Cf. MUNHOZ, Eduardo Secchi. Comentários à lei de recuperação de empresas e falências, 

Lei 11.101/05 – artigo por artigo, SOUZA JUNIOR, Francisco Satiro de e PITOMBO, Antonio Sérgio 

(coordenadores). 2ª edição. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2007, p.287. 
9 Conforme o enunciado n.1 da Jurisprudência em Teses do STJ – Recuperação Judicial II, 

“embora o juiz não possa analisar os aspectos da viabilidade econômica da empresa, tem ele o dever de velar 

pela legalidade do plano de recuperação judicial, de modo a evitar que os credores aprovem pontos que estejam 

em desacordo com as normas legais”. 
10 Cf. BENETTI, Sidnei. “O processo de recuperação judicial”, in Luiz Fernando Valente de 

Paiva (Coord.), Direito Falimentar e a Nova Lei de Falências e Recuperação de Empresas. São Paulo: 

Quartier Latin. 2005, p.237. 
11 Enunciado 44 da I Jornada de Direito Comercial: “A homologação do plano de recuperação 

judicial aprovado pelos credores está sujeita ao controle judicial de legalidade”. 
12 Enunciado 45 da I Jornada de Direito Comercial: “O magistrado pode desconsiderar o voto de 

credores ou a manifestação de vontade do devedor, em razão do abuso de direito”. 
13 Enunciado 46 da I Jornada de Direito Comercial. 
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Por outras palavras, pretende-se aqui comprovar que a solução negociada para a 

crise da empresa no processo de recuperação judicial é compatível com a aplicação do 

princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional previsto em sede constitucional. 

A garantia da inafastabilidade, exercida pelo direito de ação, funciona como uma 

cobertura geral do sistema de direitos; mas a sua amplitude, como pondera Dinamarco, “não 

é total e absoluta, e nem se aspira a isso”, havendo algumas limitações legítimas, que 

constituem “fator de racionalidade e realismo no sistema”14, e outras ilegítimas, que devem 

ser combatidas. 

Assim, com base na compreensão de que o processo de recuperação judicial 

constitui um sistema misto de solução de controvérsias, que congrega consensualidade e 

jurisdição, a utilidade da presente tese é representada por seus objetivos, consubstanciados 

em: 

1) Revelar que os meios processuais utilizados durante a história para resolver a 

chamada crise de adimplência, especialmente no concurso de credores, foram sendo 

modificados, acompanhando a tendência de humanização e de eficiência dos instrumentos 

processuais postos à disposição do credor. 

2) Demonstrar que o consensualismo constitui hoje importante fator para a 

solução de litígios, bem como a continuidade da tendência moderna do Direito Concursal, 

agora sob o prisma do Direito da Empresa em Crise, tanto no Brasil como em outros sistemas 

contemporâneos.  

3) Por em evidência que a atividade do juiz na recuperação judicial, apesar do 

consensualismo, não deixa de ser jurisdicional, já que não se reduz à administração pública 

de interesses privados. 

4) Permitir compreender que, mesmo sendo jurisdicional a atividade 

desenvolvida pelo juiz na recuperação judicial, pode sofrer limitações para coexistir 

teoricamente (in abstrato) com a solução negociada para a crise da empresa, eis que há 

                                                           
14 Cf. DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. Vol. I. 6° 

edição. São Paulo: Malheiros, 2009, p.115. 
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fundamento constitucional a justificar essa limitação, como também para a formação da 

vontade apoiada sobre o princípio majoritário. 

5) Apesar das inúmeras lacunas da Lei n.11.101/05 quanto a aspectos 

substanciais e processuais, demonstrar a possibilidade da convivência in concreto da 

jurisdição e do consensualismo no processo de recuperação judicial, ou seja, por um lado, 

que a solução negociada para a crise da empresa não deve importar na violação do princípio 

da inafastabilidade do controle jurisdicional diante da prática, bem como que, por outro, a 

autonomia da vontade não pode ser comprometida pela imposição de decisão aos envolvidos, 

se o consentimento fora manifestado de forma válida e sem prejuízo injustificado às partes 

e a terceiros.  

Para se chegar a posição de equilíbrio preconizada nesse último objetivo, 

necessário identificar, com base na casuística, os limites do poder jurisdicional e da  

autonomia da vontade das partes no processo de recuperação judicial, para por em evidência 

quais questões ficam sob controle judicial, no momento da homologação da decisão da 

assembleia de credores, e quais questões não devem ser submetidas ao chamado “controle 

de legalidade” exercido pelo órgão jurisdicional, para que não se comprometa a solução 

negociada. 

Cada objetivo acima referido corresponde à finalidade de um dos capitulos do 

presente trabalho, reservando-se para este último a análise das tendências da jurisprudência 

brasileira a respeito da observância ou não das decisões das assembleias de credores em 

relação à aprovação ou rejeição do plano de recuperação. 

 

1.2 Justificativa de escolha do tema, sua importância e contribuição original 

à ciência brasileira 

A Lei de Recuperação de Empresas contém disposições de direito material e de 

direito processual, no intento de congregar meios e fins para a displina do tratamento da crise 
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da empresa de forma global, o que não poderia ser diferente, porque não se pode considerar 

o Direito como sendo constituído de compartimentos estanques15. 

 Em muitas situações, para se determinar o exato alcance de um dispositivo, é 

necessário verificar quais são os interesses protegidos, moldando-se, então, os instrumentos 

a serem utilizados, sem levar às últimas consequências, também, a divisão entre interesses 

públicos e privados, que muitas vezes se encontram em situação de intersecção. Nesse 

sentido, aspira-se com a nova lei dar tratamento coletivo, processual e substancial16, a 

interesses que somente à primeira vista parecem ser exclusivamente individuais, mas que, 

em realidade, atingem a um grande número de pessoas, às vezes, até indeterminado, eis que 

as consequências propagadas pela crise da empresa podem ser sentidas não apenas por seus 

credores, como também na economia do país de origem e, a depender das dimensões das 

atividades desnvolvidas, além de suas fronteiras. 

Há que se pensar, assim, no processo de recuperação judicial sob o prisma de 

potencial meio de solução de controvérsias de forma coletiva e, sob aspecto mais amplo, 

questionar se esse instrumento é adequado ao tratamento dos conflitos de interesse, na 

medida em que traz para o processo o fator de consensualidade, com inúmeros resultados 

que devem ser considerados.    

Veja-se que, como relação direta da crise da empresa, dentre outras 

consequências, assiste-se ao aumento da litigiosidade e a multiplicação de conflitos, que se 

refletem certamente na sobrecarga excessiva de processos, clamando por meios de solução 

                                                           
15 Cf. BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Direito e Processo: influência do direito material 

sobre o processo. 6ª edição. São Paulo: Malheiros. 2011, p.12. Consoante ressalta o autor, “os aspectos 

fundamentais do direito processual são concebidos à luz da relação jurídica material. As questões maiores do 

processo são solucionadas com dados inerentes à relação da vida e ao direito substancial que a regula. Daí 

porque, embora fenômenos distintos, há entre processo e direito material evidente nexo unindo o meio ao fim” 

(p.18). 
16 Como pondera Fábio Tabosa, é “inegável que o direito material e o processual se comunicam 

e alimentam constante e necessariamente, bem como que o direito processual, por se voltar à aplicação do 

outro, acaba por receber o impacto das vicissitudes, dificuldades e valores que permeiam as relações 

substanciais litigiosas, deixando-se influenciar pelo direito material. As categorias do direito processual 

acabam por ser, de forma mais ou menos intensa, moldadas pelo direito material e, por isso, advoga-se o 

estreitamento mínimo indispensável da linha divisória de cada um dos campos” (PESSOA, Fábio Guidi 

Tabosa. “Tutela executiva e prescrição”, cit., in 40 anos da Teoria Geral do processo no Brasil, 1ª edição. 

São Paulo: Malheiros. 2014, p.256). 
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adequados e eficientes17. A coletivização constitui hoje uma das faces de um movimento de 

grandes proporções, a universalização da tutela jurisdicional18. 

Nesse contexto, procurando conferir novos rumos ao chamado “Direito da 

Empresa em Crise” e abandonando o antigo instituto da concordata, que muitas vezes se 

prestava ao abuso do direito19, merece atenção o processo de recuperação judicial como 

importante forma de congregação da multiplicidade de interesses colidentes em causa, que 

pretende solucionar não apenas conflitos atinentes à crise de adimplemento, mas inúmeros 

problemas socioeconômicos decorrentes. É notável a pluralidade de direitos subjetivos que 

pode envolver e a quantidade de conflitos que podem ser solucionados por meio de um único 

processo, sem que se perca de vista, ainda, a ideia de responsabilidade social da empresa e 

os compromissos que a ligam à comunidade20. 

E a forma de enfrentar esses problemas se destaca, inovadoramente, pela junção 

dos meios consensual e jurisdicional, em uma só instrumento de solução de controvérsias, 

com todo o potencial do seu escopo pacificador21. 

                                                           
17  Como adverte Watanabe, o Poder Judiciário nacional “está enfrentando uma intensa 

conflituosidade, com sobrecarga excessiva de processos, o que vem gerando a crise de desempenho e a 

consequente perda de credibilidade. A situação é decorrente, em grande parte, das transformações porque vem 

passando a sociedade brasileira, de intensa conflituosidade decorrente de inúmeros fatores, um dos quais é a 

economia de massa. Alguns desses conflitos são levados ao Judiciário em sua configuração molecular, por 

meio de ações coletivas, mas a grande maioria é judicializada individualmente, com geração, em relação a 

certos tipos de conflitos, do fenômeno dos processos repetitivos, que vem provocando a sobrecarga de serviços 

no Judiciário”. Lembra ainda o processualista que falta no Brasil uma política pública abrangente de tratamento 

adequado dos conflitos de interesses que ocorrem na sociedade, para modificar a mentalidade e criar uma 

cultura de pacificação. (WATANABE, Kazuo. “Política pública do Poder Judiciário nacional para 

tratamento adequado de conflitos de interesse”. Disponível em <www.tjsp.jus.br./dowload/conciliaçao 

/nucleo/parecer kazuo watanabe.pdf >. Último acesso em 23.12.2016). 
18 Cf. DINAMARCO, Cândido Rangel. Fundamentos do processo civil moderno. 6° edição. 

Vols. I, São Paulo: Malheiros, 2010, p.147. 
19 Como ressalta Verçosa, “a história do instituto mostra alguns concordatários que eram useiros 

e vezeiros na sua abusiva, até mesmo abrindo novas empresas para passar por cima do limite legal de cinco 

anos acima mencionado. Desta forma podia-se dizer que a concordata havia sido transformada em um favor 

legal para o comerciante desonesto e de má-fé, porém esperto em seus negócios” (VERÇOSA, Haroldo 

Malheiros Duclerc. “Recuperar ou não recuperar, eis a questão: o poder/dever do juiz objetivando a preservação 

da empresa – configuração e limites”, in CEREZETTI, Sheila Christina Neder e MAFFIOLETTI, Emanuelle 

Urbano (Coordenadoras). Dez anos da Lei nº11.101/2005. 1ª edição. São Paulo: Almedina. 2015, p.354). 
20 Como pondera Zamenfeld, o tema da responsabilidade social das empresas “és de índole 

política e económica – de sustancia jurídica, de las que participam ramas diversas del derecho público y 

privado, particularmente el laboral, el administrativo y el ambiental. La temática, como és obvio, no es más 

que una de las consecuencias que la globalización ha producido sobre las empresas en materia de compromissos 

con la comunidad local y global, dicho esto último pensando en todas ellas, transnacionales y locales, grandes, 

pequeñas y medianas, sobre todo, particularmente entre nosotros, en las primeras” (ZAMENFELD, Víctor. 

“Sobre responsabilidad social de las empresas”, in Contribuiciones para el estudio del Derecho Concursal: 

Homenage al Professor Dr. Ariel Á. Dasso. 1ª edição. Buenos Aires: Ad-hoc. 2005. p.740). 
21 Referindo-se ao escopo pacificador, observa Dinamarco que esse é o verdadeiro fator de 

legitimidade da jurisdição no Estado moderno e, “ao se falar do direito substancial como portador de critérios 
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Tenha-se em conta que a efetividade do processo de recuperação corresponde à 

conciliação entre os objetivos da superação da crise da empresa e o atendimento dos diversos 

interesses ou, não sendo viável a empresa, na possibilidade de sua rápida e eficiente 

liquidação, em prazo razoável, com o aproveitamento de seus ativos22. 

Considerando que não há na LRE uma disciplina clara e precisa a respeito dos 

limites entre a jurisdição e a autonomia da vontade a serem observados no decorrer do 

processo e especialmente no momento da homologação ou rejeição do órgão judicial às 

deliberações da assembleia geral de credores, aqui reside a contribuição doutrinária ora 

pretendida. 

Com a preconização do método consensual para a solução dos conflitos entre 

devedor e credores e a necessidade de serem atendidos os princípios constitucionais voltados 

ao processo, já começa a se dividir a doutrina, que pondera que “os dicursos nesses últimos 

anos ora pendem à linha de que a negociação, puramente contratual, afasta outra 

interpretação que não a prevalência do interesse dos credores; ora seguem em direção 

diametralmente oposta, sustentando posição de que o Judiciário possui contornos 

constitucionais que não podem ser ignorados na condução do processo falimentar-

recuperatório”23. 

A perspectiva, portanto, é construtiva, justificando a escolha que ora se faz, 

fundada na análise da limitação do poder decisório do juiz sob a ótica da inafastabilidade do 

controle jurisdicional. Não há, em nossa doutrina, trabalho direcionado exclusivamente à 

questão referida, que aborde, em termos amplos, o confronto entre a solução negociada 

                                                           
para a tutela jurisdicional e ao examinar as técnicas processuais capazes de efetivá-la em casos concretos, é 

preciso ressalvar esses meios alternativos”. Concluindo, “tudo que interessa ao processualista moderno é o 

aclaramento e agilização dos meios de acesso à ordem jurídica justa, mediante um sistema em que figure como 

estrela de primeira grandeza a preocupação pelos resultados” (Cf. DINAMARCO, Cândido Rangel. 

Fundamentos do processo civil moderno, cit., 6° edição. vol. I, p.392).   
22 Cf. VASCONCELOS, Ronaldo. Princípios processuais da recuperação judicial. Tese de 

doutorado apresentada à Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. 2012. p.74. Como pondera o 

autor, “sob qualquer ponto de vista, não se mostra desejável que uma empresa economicamente inviável 

obtenha o deferimento da recuperação judicial somente por meio da instituição de estratégia oportunista pelo 

devedor para a aprovação de seu ‘plano de recuperação’. Do mesmo modo, socialmente danosa é a decisão que 

determina a falência de uma empresa viável e que desempenhe função social relevante” (p.74). 
23 Cf. NEGRÃO, Ricardo. “O papel do Judiciário na homologação do plano”, in ABRÃO, Carlos 

Henrique, ANDRIGHI, Fátima Nacy e BENETI, Sidnei (coordenadores), 10 anos de vigência da Lei de 

Recuperação e falência (Lei n.11.101/05). 1ª edição. São Paulo: Saraiva. 2015, p.105. 
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(consensualidade) e os possíveis conflitos que não podem ser afastados do controle 

jurisdicional, delineando os limites do chamado “controle de legalidade”.  

A originalidade se revela, assim, pelo estudo do processo de recuperação judicial 

como um sistema processual próprio, que se funda sobre a consensualidade, e se estende à 

perquirição dos motivos pelos quais o acordo de vontades não pode alterar as garantias 

constitucionais voltadas ao processo, principalmente do princípio da inafastabilidade do 

controle jurisdicional, diante de credores dissidentes e daqueles que não se sujeitam à 

recuperação, sob pena de se comprometer o processo como ferramenta do Direito Público, 

destinada à solução de litígios, com escopos que podem e devem ser concretizados24 e que, 

especificamente na recuperação judicial, devem se fundar na ética e objetivar solucionar a 

crise econômico-financeira do devedor e preservar, na medida do possível, a empresa e todas 

as expectativas sociais dela decorrentes25.  

Veja-se que a lei, na especificação de objetivos a serem alcançados no processo 

de recuperação judicial26, procura tornar concretos os preceitos constitucionais que 

preceituam a função social da propriedade27, em gênero (art.170, III), e da empresa28, em 

espécie (art.5º, XXIII), de forma atender os fundamentos do Estado Democrático de Direito, 

                                                           
24 É de suma importância não perder de vista a consideração de que “o processo vale pelos 

resultados que produz na vida das pessoas ou grupos, em relação a outras ou aos bens da vida” (Cf. 

DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil, cit., vol. I., p. 111). 
25 Consoante enfatiza Jorge Lobo, a “recuperação judicial é o instituto jurídico, fundado na ética 

da solidariedade, que visa sanear o estado de crise econômico-financeira do empresário e da sociedade 

empresária com a finalidade de (a) preservar os negócios sociais e estimular a atividade empresarial, (b) 

garantir a continuidade do emprego e fomentar o tratamento do trabalho humano e (c) assegurar a satisfação, 

ainda que parcial e em diferentes condições, dos direitos e dos interesses dos credores e impulsionar a economia 

creditícia...” (“Cessão fiduciária em garantia de recebíveis performados e a performar”, in ABRÃO, Carlos 

Henrique, ANDRIGHI, Fátima Nacy e BENETI, Sidnei (coordenadores), 10 anos de vigência da Lei de 

Recuperação e falência (Lei n.11.101/05). 1ª edição. São Paulo: Saraiva. 2015, p.81). 
26 Cf. art.47 da LRE. 
27 Como tem demonstrado a História, a funcionalização do direito de propriedade constitui um 

longo processo que sofre alterações à medida que se modificam as relações de produção (Cf. SILVA, José 

Afonso da. Curso de Direito Constitucional positivo. 6ª edição. São Paulo: Revista dos Tribunais. 1990, 

p.249). 
28 Ao se tomar a função social da propriedade como um dos princípios da ordem econômica 

estende-se a sua funcionalização a todo e qualquer direito de propriedade e a principal importância dessa 

conclusão “está na sua compreensão como um dos instrumentos destinados à existência digna de todos e da 

justiça social. Correlacionando essa compreensão com a valorização do trabalho humano (art.170, caput), a 

defesa do consumidor (art.170,V), a defesa do meio ambiente (art.170, VI), a redução das desigualdades 

regionais e sociais (art.170, VII), e a busca do pleno emprego (art. 170, VIII), tem-se configurada a sua direta 

implicação com a propriedade dos bens de produção, especialmente imputada à empresa, pela qual se realiza 

e efetiva o poder econômico, o poder de dominação empresarial” (Cf. SILVA, José Afonso da. Curso de 

Direito Constitucional positivo, cit., 6ª edição, p.683). 
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atinentes à dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa 

(art.1 º, III e IV).  

Por outro lado, todos esses objetivos e as consequências favoráveis em termos 

de eficiência econômica devem ser alcançados pelo sistema consensual, com a adoção da 

solução negociada para a crise. A imposição de decisões judiciais que selariam o destino da 

empresa e resolveriam as questões do processo, por regra, não resolvem os problemas que 

originam a litigiosidade; a solução idealizada deve ser obtida pelo apoio dos credores ao 

reerguimento do devedor, algo que é absolutamente imprescindível e certamente não se 

coaduna com uma solução imposta às partes.  

Mas, por outro lado, certas situações não devem escapar ao controle judicial, sob 

pena de se comprometer a justiça da solução encontrada. Há hipóteses limites, que aparentam 

a necessidade de se conhecer sobre os termos do plano, para se decidir sobre eventuais 

alegações de violação aos direitos dos envolvidos pelas medidas propostas e aprovadas pela 

maioria dos credores. 

Em vista da junção de meios tão distantes em um só instrumento processual, é 

preciso alcançar o equilíbrio entre a solução negociada e o controle jurisdicional, para que a 

primeira não suplante legítimos direitos e para que o segundo não imponha simplesmente 

uma solução de sacrifício, sem a esperada eficiência econômica que se poderia alcançar. 

As respostas que se procuram serão buscadas por uma visão multidisciplinar. É 

preciso lembrar, recordando lição de Liebman, que os diversos ramos do Direito, que por 

comodidade são estudados separadamente, apesar de serem distintos uns dos outros por 

apresentarem diferenças em seu objeto, são, todavia, partes constitutivas de uma unidade, 

coligadas por um princípio de coerência que torna esta unidade indivisível, pelo que cada 

uma destas partes não pode ser entendida verdadeiramente se não relacionada ao todo ao 

qual pertencem29. 

 

 

 

                                                           
29 Cf. LIEBMAN, Enrico Tullio. “Diritto Constituzionale e Processo Civile”, In Rivista di 

Ditritto Processuale Civile. Padova: Casa Editrice Dott. Antonio Milani. 1952, pp.327-328. 
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9. CONCLUSÕES DA TERCEIRA PARTE 

 

Os meios processuais utilizados pelo Direito Concursal sofreram profundas 

alterações ao longo da história, acompanhando as tendências de humanização e de eficiência 

dos respectivos instrumentos e, no ponto atual desse percurso, o consensualismo, apoiado 

sobre a autonomia da vontade das partes, constitui hoje um dos principais instrumentos 

postos à disposição do chamado Direito da Empresa em Crise, tanto no Brasil como em 

outros sistemas contemporâneos, embora sob diferentes medidas e com características 

próprias, moldadas ao contexto de cada país. 

No Direito brasileiro vigente, a noção de que os direitos não são absolutos e o 

conhecimento das limitações derivadas da função social que lhes é atribuída, permite 

conceber, ao menos teoricamente, um sistema misto de solução de controvérsias voltado à 

crise da empresa e à reorganização do devedor, que combina os distantes instrumentos da 

negociação e do exercício da jurisdição. 

Se as demonstrações desses fatos constituíram os objetivos das duas partes 

anteriores do presente estudo, nesta, voltou-se a atenção à convivência, na prática, entre a 

autonomia da vontade e o poder jurisdicional, esboçando o necessário contorno de seus 

limites, sem pretender esgotar o que parece ser inesgotável, as questões que se submetem 

aos nossos tribunais, absolutamente fundamentais para garantir a proteção aos diversos 

interesses em questão no processo de recuperação judicial, mas que não podem por em risco 

o sistema de negociação, que constitui o meio ideal para equacionar os problemas 

relacionados à crise da empresa. 

A busca pela estabilidade desse modelo implica na necessária delimitação dos 

poderes dos sujeitos processuais na recuperação judicial e não raramente leva os tribunais à 

questão de decidir o que decidir, tarefa nem sempre fácil, especialmente diante das lacunas 

da LRE, seja pela ausência de disciplina ou pelo regramento insuficiente da lei sobre temas 

de grande relevância para os objetivos traçados pelo legislador. 

Essa lacunas podem ser sentidas em temas do direito material e do processo, 

relacionados ao litisconsórcio ativo, indispensável para enfrentar a crise econômico-

financeira de grupos de empresas; de muitas questões que giram em torno da assembleia de 
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credores, para o favorecimento de um ambiente de negociação sem que se comprometa a 

validade de suas deliberações; sobre as diversas modalidades em que se pode manifestar o 

abuso do direito, seja por parte do devedor, nos termos de sua proposta, como também pelo 

exercício do direito de voto pelos credores; a respeito da fraude e da ineficácia dos atos de 

disposição previstos no plano, que podem comprometer legítimos interesses de credores 

dissidentes ou dos que não se sujeitam ao processo concursal; da superação judicial do veto 

dos credores à proposta do devedor; em relação à possibilidade de apresentação de novo 

plano já na fase de cumprimento da recuperação, diante do agravamento da crise ou da 

insuficiência das soluções aprovadas em plano anterior, e o consequente problema da 

desconsideração da coisa julgada formal, e ainda das diversas situações que podem ensejar 

a decretação da falência da recuperanda nas sucessivas fases do processo. 

O sistema consensual instituído pela Lei n.11.101/05 e a disciplina incompleta 

da lei sobre os temas referidos levam a pensar se o consenso da maioria importaria na 

mitigação do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional e se a assembleia de 

credores seria absolutamente soberana, estando o Judiciário vinculado às suas decisões.  

De maneira geral, “cada vez encontra maior aplauso a ideia fundamental do 

movimento reformador no sentido de atribuir ao juiz maior liberdade”1457; não obstante essa 

constatação, a cobertura geral do sistema de direitos e a garantia constitucional da ação e da 

inafastabilidade da tutela jurisdicional não é total e nem absoluta, havendo limitações 

legítimas, que constituem “fator de racionalidade e realismo no sistema”, e outras ilegítimas, 

que não podem ser aceitas1458. 

A soberania da assembleia de credores para a aprovação ou rejeição do plano de 

recuperação judicial constitui uma dessas limitações à tutela jurisdicional, prevista pelo 

sistema da LRE e acolhida na jurisprudência, que tem reconhecido, como vimos, que ao 

magistrado não compete a análise sobre a viabilidade da empresa, a factibilidade do plano e 

a sua potencial eficácia para a superação da crise econômico-financeira do devedor. 

Principalmente, cabe ao credor decidir, dentro de parâmetros razoáveis, sobre as questões 

econômicas surgidas no processo de reorganização da empresa, em especial, se aceita ou não 

                                                           
1457 Cf. HECK, Philipp. Interpretação da lei e jurisprudência dos interesses, cit., tradução de 

José Osório, 1947, p.5. 
1458 Cf. DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil, cit., vol. I., 

p.115. 
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a proposta do devedor, algo que deve fazer imbuído do normal interesse de minimização dos 

prejuízos. 

Embora a lei não tenha dado uma fórmula para definir o que a doutrina e a 

jurisprudência têm chamado de “controle de legalidade”, que se refira aos limites da 

atividade jurisdicional em todos as questões aqui suscitadas e em outras que podem surgir 

no processo de recuperação, da qual se poderia deduzir, por exclusão, também os limites da 

autonomia da vontade, deve-se entendê-lo de forma mais ampla como o controle de 

conformidade ao Direito, tanto para temas do direito material como para o processo, que 

devem ser aproximados e dirigidos por caminhos  que não levem a soluções injustas. 

E, nesse contexto, nem sempre o órgão judicial fica vinculado ao resultado do 

consenso das partes, tanto em matéria processual quanto em relação às questões substanciais 

que podem surgir no processo de recuperação.  

Sob aspectos processuais, como nas deliberações da assembleia de credores 

sobre questões procedimentais, sobre a formação do litisconsórcio ativo ou mesmo em 

relação a outras questões aqui tratadas, há que se respeitar o que é cogente no processo civil, 

embora deva se reconhecer que nem sempre há clareza sobre o que é ou não imperativo no 

processo civil. Talvez um bom critério seja aquele de identificar nas regras processuais 

criadas pelas partes aquelas que atentam ou não contra os objetivos da jurisdição. 

Some-se que sistema instituído pela Lei n.11.101/05, tendo em conta a 

coexistência de interesses públicos e privados, individuais e coletivos, deve ser interpretado 

de forma a possibilitar, in concreto, a utilização de mecanismos processuais, às vezes não 

expressos na lei, para a proteção de interesses do devedor, de credores, ainda que não 

submetidos à recuperação, não atribuindo exclusivamente a um dos sujeitos processuais a 

decisão sobre os destinos da empresa, ao contrário do que possa parecer. 

Considera-se como solução ideal aquela construída pelas partes no processo, até 

mesmo diante da necessidade de continuidade das atividades empresariais e, em muitas 

situações, de novos investimentos para enfrentar a crise da empresa, objetivos que não são 

alcançados com soluções impostas. Não obstante, não há que se abdicar da tutela 

jurisdicional para o devedor, ainda que diante de hipótese de decretação da falência; para os 

credores, até mesmo aqueles que rejeitaram o plano aprovado ou que aceitaram a proposta 

que fora recusada pela maioria na assembleia; como ainda não se pode prejudicar aqueles 

que estão fora do processo em favor daqueles que dele participam, devendo lhes ser 
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franqueado o acesso à relação processual e as respectivas garantias, caso necessário, para 

que a recuperação judicial solucione problemas de forma equânime. 

 Para o devedor que teve o plano rejeitado e para os credores dissidentes da 

maioria há situação semelhante à perspectiva da parte vencida no processo de conhecimento, 

que teve contra si decisão de mérito, mas que nem por isso deixa de ser destinatária da tutela 

jurisdicional.1459 

Não se olvide, ainda, mesmo diante da disponibilidade dos direitos individuais 

em questão, que também a sociedade é destinatária da tutela jurisdicional no processo de 

recuperação, posto que, apesar de econômicos e financeiros os problemas relacionados à 

crise da empresa, nunca deixam de refletir socialmente suas consequências. 

O sensível equilíbrio entre o exercício do poder jurisdicional e a solução 

negociada é essencial para que a solução alcançada não implique maiores sacrifícios do que 

aqueles que inevitavelmente seriam sentidos pelos envolvidos e para equacionar os 

problemas relacionados à crise da empresa, objetivo principal do processo introduzido pela 

Lei de Recuperação.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1459 Consoante esclarece Yarshell, “é possível falar em tutela jurisdicional do demandado e até 

mesmo do vencido porque a tutela não está apenas no resultado do processo, mas nele próprio”, como 

instrumento destinado a realização do direito material. A tutela jurisdicional não se reduz apenas ao 

resultado favorável a uma das partes, mas deve abranger os meios predispostos ao exercício 

da jurisdição (YARSHELL, Flávio Luiz. Curso de Direito Processual Civil, cit., 1ª ed., vol. I, 2014, p.79). 

Como reiteradamente se tem apontado, a tutela jurisdicional deve, na prática, estar presente no processo de 

recuperação judicial para a garantia de regularidade do procedimento, que deve atender aos fins que se destina; 

para as oportunidades de postulação de pretensões, na possibilidade do exercício de posições de vantagens ao 

longo do processo e na possibilidade de efetiva participação do processo a aqueles que por ele são atingidos.  
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