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RESUMO

Aborda-se o sistema de insolvência empresarial brasileiro, com foco no exame da existência de eventuais mecanismos e instrumentos aptos a 
subsidiar um equilíbrio de interesses entre devedores e credores submetidos a processos de recuperação ou falência. PROBLEMA DE PESQUISA: A 
motivação central (problema) da pesquisa põe-se em torno da seguinte indagação específica: A Lei 11.101/2005 confere mecanismos e 
instrumentos jurídicos efetivos para a criação de um sistema ótimo de incentivos aos credores sujeitos a processos de recuperação e de falência? 
OBJETIVOS: Alinham-se os seguintes objetivos: 1) Analisar criticamente a Lei n. 11.101/2005 em busca de eventuais mecanismos e instrumentos 
supostamente aptos a subsidiar um equilíbrio de interesses entre devedores e credores submetidos a processos de recuperação ou falência; 2) 
Verificar situações de deságios nos créditos, excessivo alongamento dos pagamentos, não atualização e não incidência de juros; 3) Apresentar as 
bases de uma proposta de criação de títulos representativos de créditos na recuperação e na falência, como estímulo a uma melhor alocação de 
recursos nos processos de insolvência empresarial no contexto brasileiro. Como fio condutor destas reflexões, adota-se o referencial da Análise 
Econômica do Direito para fundamentar uma abordagem crítica e funcionalista, baseada em critérios de eficiência e efetivada com o intuito de 
oferecer as bases de uma proposta de correção do desequilíbrio. METODOLOGIA: Realiza-se pesquisa de abordagem quanti e qualitativa e 
baseada numa linha de raciocínio indutivo, com recurso às técnicas de investigação de revisão bibliográfica e documental, assim como o 
levantamento, análise e consolidação de dados sobre processos de recuperação e falência instaurados na comarca da Capital do Estado do Rio de 
Janeiro, instrumentalizadas pelas seguintes fontes de consulta: documentos legais, artigos científicos, dissertações, teses e livros de autores 
clássicos e contemporâneos, nacionais e estrangeiros, e sítios eletrônicos. RESULTADOS: Mediante levantamento, análise e consolidação de dados 
sobre processos de recuperação e falência instaurados na comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, percebeu-se uma dificuldade de 
alinhamento de interesses entre credores e devedores no decorrer de processos de recuperação e de falência. Em termos práticos, credores têm 
sido sujeitos à validação de planos de recuperação caracterizados por deságios em percentuais cada vez maiores, prazos de pagamentos cada vez 
mais excessivos e juros cada vez mais reduzidos (sem falar em casos de não atualização de créditos e não incidência de juros até o início dos 
pagamentos), que operam verdadeiro desequilíbrio e, consequentemente, inversão da máxima de que os riscos decorrentes do exercício da 
atividade empresária são assumidos por aqueles que exercem a empresa. Como exemplo, a situação talvez mais inquietante, de plano de 
recuperação que representou, na prática, hipótese de verdadeiro perdão da dívida, tendo sido aplicado deságio de 90% sobre o valor nominal dos 
créditos. O pagamento do saldo remanescente (10%), foi estipulado em 120 parcelas mensais, iguais e consecutivas, sem incidência encargos, 
efetivado após um período de carência de 36 meses a contar do mês subsequente ao da homologação do plano, além de ter contemplando 
tratamento desigual para credores da mesma classe pelo percentual de deságio adotado. CONCLUSÕES: Conclui-se que o sistema de insolvência 
empresarial brasileiro gera ineficiências ao não colocar à disposição dos credores mecanismos e instrumentos efetivos que permitam um maior 
equilíbrio de interesses diante dos devedores em processos de recuperação ou falência. Buscando-se contribuir para a correção do problema e, 
consequentemente, para o aprimoramento do sistema, sugere-se a criação de títulos representativos de créditos na recuperação e na falência, 
como uma espécie de valor mobiliário passível de negociação no mercado de capitais.
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