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RESUMO 

 

Este estudo tem por objetivo analisar a efetividade do processo de recuperação 

judicial com base em plano especial, conforme os ditames da legislação em vigor. 

Para tanto, por meio de pesquisa doutrinária, legal e jurisprudencial, busca-se estudar 

a evolução histórica das microempresas e pequenas empresas brasileiras, traçando, 

então, suas peculiaridades no cenário econômico contemporâneo. Procede-se, ainda, 

à análise do instituto da falência, desde os primórdios até sua conformação 

contemporânea, inclusive em algumas legislações estrangeiras. Examinam-se, 

igualmente, os mecanismos de tentativa de recuperação dos empresários em crise. 

De modo mais específico, aborda-se a previsão normativa da recuperação judicial 

simplificada destinada às microempresas e empresas de pequeno porte, desdobrando 

distinções, pressupostos e procedimentos, além dos contornos traçados pela 

jurisprudência. Por derradeiro, assinala-se que a presente pesquisa tenciona 

responder se o regramento legislativo de recuperação judicial simplificado cumpre o 

objetivo a que se destina — qual seja, soerguer as microempresas e empresas de 

pequeno porte — e se outros meios alternativos alcançariam, com mais êxito, o 

mesmo intento.  

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Falência. Insolvência civil. Recuperação judicial simplificada. 

Princípio de preservação da empresa. Meios alternativos de reorganização 

empresarial.  

 

 

 

 

  



 

ABSTRACT 

 

 

This study aims to analyze the effectiveness of the judicial reorganization process 

based on a special plan, according to the current legislation. Therefore, through 

doctrinal, legal and jurisprudential research, we seek to study the historical evolution 

of Brazilian micro and small companies, thus charting their peculiarities in the modern 

economic scenario. It also proceeds with the analysis of the bankruptcy institute, from 

the beginning until its contemporary conformation, including some foreign legislations. 

The mechanisms of attempted recovery of entrepreneurs in crisis are also examined. 

More specifically, it addresses the normative forecast of simplified judicial 

reorganization for micro and small businesses, unfolding distinctions, assumptions and 

procedures, in addition to the outlines traced by jurisprudence. Finally, it should be 

noted that this research intends to answer whether the simplified judicial recovery 

legislative rule fulfills its intended purpose – namely to lift micro and small businesses 

– and whether other alternative means would be more successful in the same 

endeavor. 

 

 

 

KEYWORDS: Bankruptcy. Civil Insolvency. Simplified Judicial Recovery. Principle of 

Company Preservation. Alternative Means of Corporate Reorganization. 
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“Certa mulher, das mulheres dos discípulos 

dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: Meu 

marido, teu servo, morreu; e tu sabes que 

temia ao Senhor. É chegado o credor para 

levar os meus dois filhos para lhe serem 

escravos.” 

2 Reis 4:1, Bíblia Sagrada 

 



INTRODUÇÃO 

 

 

Em seus primórdios, a falência era aplicável indistintamente aos devedores, 

revestindo-se de um viés notadamente aviltante, o que se verifica, por exemplo, no 

Direito Romano, que, na Antiguidade, foi paradigma nessa matéria. Igualmente, é 

possível notar esse caráter de pecha da falência na Idade Média. 

Com o passar dos séculos, contudo, sobretudo após o Código Comercial 

francês de 1807, o instituto da falência foi perdendo esse aspecto negativo, e as 

legislações passaram a prever mecanismos capazes de prevenir ou remediar a 

quebra, como, por exemplo, as concordatas preventiva e suspensiva. 

No Brasil, desde o Descobrimento até a chegada da Família Real, em 1808, 

inexiste registro histórico do exercício de atividade de pequenos comerciantes, já que 

a economia era incipiente, voltada à exploração dos bens da Colônia em benefício da 

Coroa portuguesa. Da mesma forma, nesse período histórico, aplicavam-se as 

normas portuguesas a eventuais casos de falência. 

A crescente evolução da indústria, o surgimento das relações jurídicas em 

massa e, principalmente, a eclosão da globalização em meados do século XX 

trouxeram consigo a necessidade de se repensar a interpretação até então conferida 

àqueles que exerciam atividade econômica. Nesse sentido, cunhou-se o conceito e, 

por conseguinte, implementou-se o tratamento do instituto da empresa, cuja proteção 

tornou-se parâmetro para as legislações falimentares de vários países. 

Em meio a esse movimento internacional de preservação da empresa, como 

uma das formas de exercício da função social, a doutrina, a jurisprudência e o 

legislador brasileiro começaram, gradativamente, a introduzir essas premissas no 

ordenamento jurídico pátrio, fomentando, assim, a aplicação do princípio de 

preservação da empresa.  

No entanto, não obstante a previsão de tratamento diferenciado conferido às 

microempresas e empresas de pequeno porte no art. 179 da CRFB/88, o incentivo 

legislativo efetivo só teve início, de fato, mais de uma década depois. Mesmo assim, 

até os dias de hoje, esse tratamento está aquém da relevância dessas empresas para 

a economia nacional. E isso se reflete na atual legislação de recuperação de empresas 
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e falência — Lei nº 11.101/2005 —, já que essa norma trouxe tratamento normativo 

diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte. No entanto, sua 

aplicabilidade prática mostrava-se remota, pois a burocracia e os custos advindos da 

citada lei ficavam distantes do perfil desse empresariado. 

Com as modificações trazidas pela Lei Complementar nº 147/2014 à Lei nº 

11.101/2005, com vistas a conferir maior efetividade às recuperações judiciais 

simplificadas, destinadas às microempresas e empresas de pequeno porte, houve um 

aumento considerável dos pedidos desse tipo de recuperação judicial. Por outro lado, 

levando-se em conta o grande número de pequenas empresas atingidas pela crise 

econômico-financeira que assola o país nos últimos anos, ainda é singelo o emprego 

desse tipo de processo judicial por seus legitimados. 

Assim, é relevante proceder a um estudo comparado das legislações 

falimentares e recuperacionais, a fim de que se possa refletir acerca de mecanismos 

mais eficazes à solução do endividamento dos empresários de menor porte no Brasil, 

sendo certo que alguns países contam com previsão legislativa diferenciada, 

conforme a espécie de devedor insolvente. 

 Por outro lado, dispensar tratamento diferenciado apenas às pequenas 

empresas implica ignorar que a dicotomia entre empresários e não empresários em 

relação ao estado de insolvência acarreta um hiato nefasto entre os endividados cuja 

situação fática é similar, pois pessoas físicas e entidades não empresárias (como, por 

exemplo, associações e cooperativas) que estejam em estado de insolvência 

continuarão à mercê da eventual possibilidade de reorganização de suas finanças, o 

que, logicamente, não é admissível. 

Assinale-se, inclusive, que o sistema bipartido mencionado está na contramão 

das atuais legislações de outros países, pois a maioria adota o sistema único de 

insolvência. Em alguns casos, o que se verifica é uma variação do procedimento, com 

o objetivo de beneficiar os devedores menos favorecidos, como é o caso das pessoas 

físicas. Além disso, levando-se em consideração as peculiaridades da economia 

brasileira, a morosidade na tramitação dos processos judiciais e o elevado custo das 

recuperações que estão sob o crivo do Poder Judiciário, torna-se imperioso refletir 

acerca de soluções alternativas e extrajudiciais que possibilitem o soerguimento 

efetivo das pessoas em crise econômico-financeira. 
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Nesse contexto, a presente pesquisa busca responder se o atual tratamento 

legislativo dispensado às recuperações judiciais simplificadas possibilita o acesso das 

microempresas e empresas de pequeno porte ao Poder Judiciário; se esse 

procedimento judicial é, de fato, capaz de soerguer os pequenos empresários, 

afastando-os do estado de insolvência empresarial; se é possível empregar 

mecanismos extrajudiciais e/ou alternativos, com vistas a evitar a bancarrota dos 

pequenos empresários; se esses procedimentos extrajudiciais e/ou alternativos 

atenuariam a burocracia, a morosidade e o custo envolvidos na seara judicial; e, por 

derradeiro, se os ditos procedimentos extrajudiciais e/ou alternativos se mostrariam 

mais efetivos à reorganização financeira dos devedores cujas obrigações sejam de 

menor porte. 

Convém assinalar, todavia, que este estudo não pretende dissecar todos os 

institutos e regras previstos na legislação de recuperação e falência, mas tão somente 

aqueles atinentes às microempresas e empresas de pequeno porte, sem prejuízo 

daqueles correlatos ao objeto desta tese. 

É certo que mais importante do que criticar o atual sistema falimentar é buscar 

métodos que se revelem eficazes no enfrentamento dos problemas do devedor 

(pessoa física ou jurídica), sem prejuízo da necessidade de unificar os procedimentos 

insolvenciais no Brasil e de enfrentar o tratamento transfronteiriço, de modo a 

equalizar a legislação interna com as dos demais países. 

Nesse passo, o presente estudo está embasado em pesquisas doutrinária e 

jurisprudencial, bem como em estatísticas que revelam os números e os percentuais 

relativos à atuação das microempresas e empresas de pequeno porte, além dos 

quantitativos concernentes aos respectivos pedidos de recuperação judicial 

simplificada. 

Cabe destacar que, no Brasil, é escasso o número de obras clássicas que 

abordem, de forma específica, o Direito Falimentar, o que dificulta o emprego de 

argumentos de autoridade neste texto. É ainda mais dificultosa a menção de obras 

que demonstrem numericamente a correlação entre a relevância das microempresas 

e das empresas de pequeno porte e os riscos para a economia, no caso de insucesso 

destas. Portanto, com o propósito de demonstrar, por meio de números e percentuais, 

o quantitativo de microempresas e empresas de pequeno porte registradas, o 

insucesso da atividade e o correspondente acesso à justiça nos momentos de crise, 
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é importante haver um afastamento do uso da doutrina jurídica, com a busca de 

informações em sítios eletrônicos de organizações de apoio às empresas, como, por 

exemplo, Serasa e Sebrae. 

Igualmente, a fim de trazer um arcabouço mais atual e de viés econômico, cabe 

trazer notícias de periódicos, haja vista a dificuldade de localização desse tipo de 

informação na doutrina jurídica clássica, que não tem o costume de cruzar os casos 

paradigmáticos de recuperação judicial ou de falência com as respectivas justificativas 

econômicas para a crise econômico-financeira que assolapou essas empresas. 

Traçada a linha metodológica desta pesquisa, convém abordar, de forma 

sucinta, os objetivos de cada capítulo, que são os degraus necessários à análise da 

efetividade, ou não, do atual sistema legislativo. 

Assim, no Capítulo 1 inicia-se uma abordagem histórica, que é o ponto de 

partida para se tentar compreender, com uma visão do passado, a realidade atual dos 

devedores em crise econômico-financeira, cabendo refletir sobre o tratamento 

histórico da falência, suas diferenças e similitudes em relação à insolvência civil; o 

regime relativo às falências transfronteiriças; e a questão histórica das microempresas 

e empresas de pequeno porte, mencionando-se, inclusive, a legislação brasileira 

correspondente.    

Na sequência, o Capítulo 2 apresenta as linhas gerais relativas à Lei nº 

11.101/2005, para, então, traçar um paralelo entre os institutos da recuperação judicial 

comum, da recuperação extrajudicial e dos procedimentos pré-falimentar e falimentar, 

no que diz respeito à recuperação judicial simplificada. Não se analisam todas as 

nuances desses procedimentos, mas tão somente aquelas que guardam relação com 

o objeto desta tese. 

Em seguida, o Capítulo 3 apresenta o procedimento de recuperação judicial 

simplificada vigente, analisando-se a legitimidade ativa, a indicação dos credores 

sujeitos aos seus efeitos, as especificidades do processamento do pedido, o plano 

especial de recuperação e os meios de recuperação legalmente previstos, além dos 

requisitos para a concessão de pedido de recuperação judicial simplificada. 

No Capítulo 4, apresentam-se números e dados capazes de demonstrar o 

impacto econômico, a aplicabilidade e a eficácia ou não da recuperação judicial 

simplificada. Nesse momento, também cabe analisar a influência do princípio de 
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preservação da empresa nas legislações estrangeiras e nacional, de modo a trazer, a 

partir dessas experiências, sugestões de solução ao endividamento das pessoas 

físicas e dos pequenos empresários, a partir de soluções alternativas já empregadas 

e de novéis possibilidades que se apresentem como mais eficazes do que a 

regulamentação atual. 

Por último, nas Considerações Finais, trazem-se algumas sugestões de acesso 

à justiça aos pequenos empresários em crise econômico-financeira, refletindo-se 

acerca do sistema atual, das práticas paralelas, das legislações estrangeiras e da 

eventual necessidade de se dispensar um tratamento paralelo a esses devedores, em 

consonância com as peculiaridades de seu perfil e do mercado interno. 
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1. ABORDAGEM HISTÓRICA 

 

 

“Cada vez mais, as actividades das empresas 
produzem efeitos transfronteiriços e são, por este 
motivo, regulamentadas por legislação comunitária. 
Como a insolvência dessas empresas afecta, 
nomeadamente, o bom funcionamento do mercado 
interno, faz-se sentir a necessidade de um acto da 
Comunidade que exija a coordenação das medidas a 
tomar relativamente aos bens de um devedor 
insolvente.” 

Regulamento do Conselho da União Europeia 
nº 1.346/2000 

 

 

É fato que o presente sempre se justifica pelo passado. Esse fenômeno 

também ocorre com as legislações, as quais, em geral, refletem os fatos sociais. 

Nessa esteira, o presente capítulo traça um histórico do instituto da falência, 

cujas primeiras nuances surgem ainda na Antiguidade. Da mesma forma, faz-se uma 

abordagem histórica desse instituto no Brasil, em especial do Decreto-Lei nº 

7.661/1945 e da Lei nº 11.101/2005. 

Não menos importante é tratar, ainda que de forma sucinta, da insolvência civil, 

por se tratar de um instituto correlato à falência, além de um regime em que se aplica, 

subsidiariamente, o sistema falimentar, o que, portanto, denota a necessidade de se 

unificarem esses regramentos. 

Por último, traz-se um breve histórico dos pequenos empresários no Brasil em 

um contexto político-econômico, com seu perfil e o reflexo correspondente nas 

legislações que abordaram essa temática nos últimos anos. 

 

1.1 Breve histórico do instituto da falência 

 

 A gênese do instituto da falência tem suas raízes fincadas na Antiguidade, com 

a respectiva aplicação aos devedores em geral. 
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De início, cumpre ressaltar que, no período da História Antiga, a execução 

recaía sobre a pessoa do devedor, que poderia ser aprisionado, escravizado ou até 

mesmo morto pelo credor se não houvesse o pagamento do valor devido.1 Ilustra-se, 

nesse sentido, com destaque, o Direito Romano, nascedouro de vários institutos do 

Direito Falimentar, o qual, em sua primeira fase, possibilitava ao credor a disposição 

da pessoa do devedor, sem intervenção estatal. 

A Lei das XII Tábuas estabelecia um processo severo que, ao final, permitia a 

venda do devedor ou até mesmo a condenação à morte.2 Posteriormente, a Lex 

Poetelia Papiria instituiu a execução patrimonial, de modo que o devedor passou a 

responder aos credores com seus bens, não obstante fosse penalizado com uma 

“nota de infâmia”, que perdurou até a era medieval.3 

 Na Idade Média, a expansão comercial levou à necessidade de delimitar melhor 

o estado de falência aplicável ao devedor civil ou comercial. É clássica a análise de 

Carvalho de Mendonça,4 ao explicitar que o velho Direito Italiano constituiu o 

laboratório da falência moderna, momento em que se aperfeiçoou o concurso 

creditório, com a graduação dos créditos, entre outros institutos falimentares. A 

falência era considerada criminosa e mantinha caráter infamante, permanecendo a 

unicidade no tratamento dispensado aos comerciantes e aos não comerciantes.  

 Outro marco no estudo do Direito Falimentar se dá com o Código Comercial 

francês de 1807, que aprimorou o instituto da falência no Livro Terceiro, prevendo 

tratamento dicotômico entre comerciantes e não comerciantes: “Das falências e das 

bancarrotas”,5 não obstante os rigores legais impostos ao falido, cujas regras foram 

diretamente influenciadas por Napoleão Bonaparte. Posteriormente, o Direito francês 

e os demais ordenamentos jurídicos amenizaram as restrições impostas aos falidos, 

conferindo ao sistema falimentar um perfil econômico-social. 

 
1 REQUIÃO, Rubens. Curso de direito falimentar. 17 ed. São Paulo: Saraiva, 1998, v. 1, p. 6. 

2 LACERDA, Jozé Cândido Sampaio de. Manual de direito falimentar. 14 ed. Rio de Janeiro: Freitas 
Bastos, 1999, p. 24-25. 

3 LOBO, Jorge. Direito da empresa em crise: a nova lei de recuperação da empresa, Revista da Escola 
da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2006, v. 9, n. 34, p. 21. 

4 MENDONÇA, J. X. Carvalho de. Tratado de direito comercial brasileiro. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 
1963, v. 7, p. 10. 

5 ROCCO, Alfredo. Princípios de direito comercial. Tradução e notas de Ricardo Rodrigues Gama. São 
Paulo: LZN, 2003, p. 34. 
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Ao longo do século XX, as atividades econômicas foram-se tornando cada vez 

mais complexas e, após a Segunda Grande Guerra Mundial, intensificou-se o 

fenômeno da globalização, com o crescente expansionismo das relações comerciais 

internacionais, a partir da proliferação de filiais ou representações em vários países e 

da constituição de empresas transnacionais, em decorrência das inovações nos meios 

de comunicação e da possibilidade de comércio eletrônico internacional.  

Nesse passo, o malogro desses conglomerados econômicos também passou 

a gerar efeitos internacionais, já que eventual falência pode resvalar em vários 

países.6 Esse panorama acarretou a necessidade de haver regramentos com a 

mesma linha principiológica, de forma a minorar os efeitos da quebra. A isso, somam-

se fatores globalizados, que passaram a interferir cada vez mais na escassez e na 

afluência de crédito. Também se tornou mais premente a necessidade de uma 

recuperação célere do crédito, ainda que o valor recebido pelo credor não seja 

integral. 

Tais fenômenos foram determinantes para a consolidação do Direito de 

Insolvência Internacional, cujo objeto é o estudo dos efeitos da falência decretada no 

estrangeiro em território nacional. Com isso, vários países passaram a adotar 

convenções internacionais sobre a insolvência, sendo certo que a maioria dos Estados 

desenvolvidos recorre ao sistema único de insolvabilidade, entre eles Alemanha, 

Estados Unidos e Itália.  

 

1.1.1 Surgimento do Direito Falimentar no Brasil 

 

 
6 Veja-se, por exemplo, o seguinte julgado: “Recuperação judicial. Litisconsórcio ativo. Deferimento do 
processamento da recuperação judicial de forma conjunta. Crédito fundado em bonds emitidos e 
escriturados de acordo com as leis norte-americanas. Pagamento realizado perante um trustee 
representante dos portadores dos títulos de crédito, no exterior, em cumprimento ao que foi aprovado 
no plano de recuperação judicial. Procedimento referendado perante a Corte de Falências do Distrito 
Sul de Nova York, com semelhança à homologação de sentença estrangeira especificamente para fins 
falimentares. Cumprimento do Plano, recebimento pelo trustee e aperfeiçoamento da transferência dos 
bonds na conta de depósito escritural na custodiante aperfeiçoou a cessão. Ato jurídico perfeito e 
acabado, celebrado entre agentes capazes, tendo objeto lícito e realizado com observância das 
formalidades do direito norte-americano aplicável à espécie. Efetivação da cessão que retira o interesse 
recursal dos fundos agravantes, prejudicando a análise dos motivos pelos quais se opõe ao 
processamento conjunto da recuperação judicial. Agravo de instrumento não conhecido, por maioria.” 
(SÃO PAULO, Tribunal de Justiça. Ag. nº 0110158-74.2013.8.26.0000. Relator: José Reynaldo, julg. 
em 10/04/2015.) 
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 No Brasil Colônia, a matéria foi regida pelas Ordenações Portuguesas. Até 

1521, vigeram as Ordenações Afonsinas, que foram revogadas pelas Ordenações 

Manuelinas, as quais, por sua vez, regulavam o concurso de credores, priorizando o 

direito do primeiro exequente. Após, com o domínio espanhol sobre Portugal, passou-

se à aplicação das Ordenações Filipinas.7  

 Com forte influência francesa, o advento do Código Comercial brasileiro de 

1850 inaugurou a primeira fase histórica do Direito Falimentar no Direito pátrio. 

Essa regulamentação ocorreu com o Decreto nº 738/1850, cuja caracterização 

da falência decorria da cessação dos pagamentos. No entanto, o sistema trazido pelo 

dito Código era considerado lento, complexo e dispendioso.8 E, quarenta anos depois, 

o Decreto nº 917/1890 revogou a parte do referido Códex que tratava das quebras. 

Com inspiração na legislação suíça, introduziu-se, então, a caracterização da falência 

pela impontualidade e pelos atos de falência, além da concordata preventiva.9 Após, 

houve a promulgação da Lei nº 859/1902, com vistas a evitar conluio entre devedor e 

credores. Em seguida, adveio a Lei nº 2.024/1908, a qual, em 1929, foi substituída 

pelo Decreto nº 5.746, que diminuiu a influência dos credores ao abolir a assembleia 

de credores.10 

 

1.1.2 O Decreto-Lei nº 7.661/1945 

 

 Em meados do século passado, mais especificamente em 21 de junho de 1945, 

entrou em vigor o Decreto-Lei nº 7.661, propiciando a criação de um sistema 

falimentar condizente com a atividade econômica pátria da época, quando o comércio 

ainda era exercido de forma majoritariamente rudimentar, incipiente e familiar.  Esse 

decreto era pautado na pessoa do comerciante individual, que, após as modificações 

implementadas com o advento do CC/2002, foi substituído pelo conceito de 

empresário individual. Assim, em outras palavras, a pessoa física exercente de 

 
7 REQUIÃO, op. cit., p. 15-16. 

8 LACERDA, op. cit., p. 31. 

9 RAMALHO, Ruben. Curso teórico e prático de falência e concordatas. 3 ed. rev., ampl.  e atual. São 
Paulo: Saraiva, 1993, p. 9. 

10 REQUIÃO, op. cit., p. 23-24. 
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atividade empresarial e cujo patrimônio é afetado ao exercício da empresa11 responde 

de forma ilimitada pelas obrigações contraídas, independentemente de a natureza ser 

civil ou empresarial.12 

 O Decreto-Lei nº 7.661/1945 também regulamentava as concordatas 

preventiva e suspensiva — medidas judiciais capazes de possibilitar ao devedor o 

afastamento ou a suspensão da falência, respectivamente. No entanto, esse 

procedimento era insubsistente e obsoleto,13 pois só permitia o abrandamento das 

obrigações do devedor, a fim de que pudesse cumpri-las. Isso porque as três espécies 

de concordata legalmente previstas apenas possibilitavam o perdão parcial do débito, 

a dilação do prazo de pagamento ou a conjunção dessas duas hipóteses.14 

 Outro disparate legal era o caso do devedor que propunha acordos amigáveis, 

por meio da convocação extrajudicial de seus credores, já ele que estaria praticando 

ato de falência. Como explica Rubens Requião,15 a convocação extrajudicial dos 

credores pressupunha um estado de desorganização da empresa, havendo risco de 

fraude nessas operações.  

 À mercê da lei, era costumeiro o devedor propor a concordata para conseguir 

a suspensão da cobrança, em geral pelo prazo de dois anos. Na prática, era como se 

impusesse ao credor aceitar, extrajudicialmente, um parcelamento do débito, 

mediante a participação de terceiros alheios ao trâmite dessa medida de 

soerguimento. Sobre o tema, citam-se palavras de Jozé Lacerda que remontam à 

época em que vigia a antiga lei:16 

 

 
11 CAMPINHO, Sérgio. O direito de empresa à luz do Novo Código Civil. 3 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 
2003, p. 14. 

12 SILVA, Américo Luís Martins da. Sociedades empresariais. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 22. 

13 Dados publicados à época da vigência da concordata: “Nos Estados Unidos, calcula-se que, de cada 
dez companhias que entram em concordata, nove conseguem se recuperar. No Brasil, de cada dez, só 
uma volta à vida. É essa selva de dificuldades que o Congresso está ceifando com a aprovação da 
nova lei.” (Veja Online. Um passo decisivo: num avanço essencial, o Senado aprova nova lei de 
falências e a reforma do Judiciário, 2004. Disponível em: <http://veja.abril.com.br/140704/p_046.html>. 
Acesso em: 04 out. 2006.) 

14 VALLE, Anco Márcio. Elementos de falências & concordatas. Rio de Janeiro: Ideia Jurídica, 2000, p. 
82. 

15 REQUIÃO, op. cit., p. 85-86. 

16 LACERDA, op. cit., p. 343. 

http://veja.abril.com.br/140704/p_046.html
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As deficiências de uma lei de falência nem sempre são devidas aos seus 
princípios, mas aos seus aplicadores, que falham em seus misteres, deixando 
que os processos falimentares e de concordatas permaneçam orientados por 
pessoas inescrupulosas e desinteressadas economicamente no perfeito e 
completo andamento do processo. 

  

 Com o transcorrer dos anos, a sociedade e os operadores do direito,17 de modo 

geral, passaram a clamar por uma legislação falitária coerente com as necessidades 

do mercado, sobretudo após o fenômeno da globalização de mercado, ainda que 

algumas vozes ecoassem em sentido contrário.18 A esse respeito, traz-se o seguinte 

comentário de Theophilo de Azeredo Santos:19 

 

O instituto da falência cresce de importância na medida em que fatos 
econômicos ditam soluções que geram ou apressam a iliquidez de muitas 
empresas, e quando a globalização da economia e a internacionalização dos 
mercados suscitam a presença crescente do capital estrangeiro no país, 
gerando dificuldades para a concorrência, pois aos grupos externos é fácil o 
acesso aos mercados financeiros e de capitais e, ainda, à mais moderna 
tecnologia [...]. Hoje, é pacífica a identificação do interesse social dos bens 
de produção com o saneamento e a vitalização das empresas. Hoje, em 
nosso país, já se fala mais frequentemente no “Balanço Social” das 
empresas, que registra os investimentos e esforços no sentido de promover 
os que nelas trabalham e da comunidade na qual deve integrar-se, devendo 
estar abertas a todos que desejam dar às suas capacidades e às suas 
poupanças uma destinação social e criadora, sendo obsoleta e anacrônica a 
concepção puramente individualista da empresa.  

 

 Nesse sentido, repita-se, o Decreto-Lei nº 7.661/1945 não mais atendia aos 

anseios sociais, já que o Direito pátrio passou por profundas alterações, como, por 

 
17 Pondera a doutrina: “A vigente Lei de Falências merece ser reformada, imediatamente, para se 
adaptar ao novo milênio, que se aproxima velozmente, e a um mundo fascinante envolvido por novos 
mercados e blocos comerciais, profundas alterações político-sociais, queda e criação de novos 
impérios econômicos e Estados, numa universalização jamais vista, e por descobertas tecnológicas e 
científicas, que exigem do legislador mais que meros expedientes legislativos, senão intensa arte de 
ourivesaria, na elaboração legislativa, porque o verdadeiro direito é aquele que anda de mãos dadas 
com a justiça social e com a realidade” (SZKLAROWSKY, Leon Frejda. A recuperação da empresa na 
nova lei de falências. Disponível em: http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=4425>. Acesso em: 
18 jan. 2007.) 

18 PACHECO, José da Silva. Processo de falência e concordata: comentários à lei de falências: 
doutrina, prática e jurisprudência. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 18-19. 

19 SANTOS, Theophilo de Azeredo. Parecer sobre o Projeto de Lei nº 4.376, de 1993, que “Regula a 
recuperação judicial de devedores pessoas jurídicas e pessoas físicas que exercem atividades 
econômicas e dá outras providências". Disponível em: 
<http://www.estacio.br/graduacao/direito/revista/revista3/artigo4.htm>. Acesso em: 18 jan. 2007. 

http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=4425
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exemplo, a abertura da economia aos investimentos externos na década de 1960 e a 

estruturação do mercado financeiro por meio da Lei nº 4.595/1964 e da Lei nº 

728/1965.  

 Na década de 1970, duas importantes normas correlatas ao Direito Falimentar 

foram reformuladas: o CPC, em 1973, e a Lei nº 6.404, em 1976, a qual remodelou as 

sociedades por ações. Na década seguinte, foi promulgada a CRFB/88, trazendo uma 

nova sistemática constitucional às atividades econômicas. 

 Por fim, na década de 1990, várias outras normas surgiram, trazendo consigo 

uma nova roupagem ao Direito Empresarial, como, por exemplo, a Lei nº 8.884/1994 

(Lei Antitruste) e a Lei nº 9.279/1996 (Lei da Propriedade Industrial), atingindo seu 

ápice, no novo século, com o Código Civil de 2002, o qual revogou a primeira parte 

do Código Comercial de 1850. Isso porque, por óbvio, o sistema falimentar antes 

vigente estava completamente obsoleto, em virtude dos novos aspectos econômicos 

e legislativos do mundo contemporâneo.  

 

1.1.3 A Lei nº 11.101/2005 

 

O problema da morosidade do procedimento falimentar regido pelo Decreto-Lei 

nº 7.661/1945 extrapolou a discussão meramente jurídica e atingiu economistas, 

meios de comunicação e a opinião internacional. Por conta disso, o Estado Brasileiro 

sofreu acentuada pressão internacional para reformular o tratamento dispensado ao 

sistema falimentar. 

Esse clamor acabou por favorecer a aprovação da Lei nº 11.101 (Lei de 

Recuperação e Falência), a qual passou a produzir seus efeitos a partir de 9 de junho 

de 2005,20 mantida a natureza da falência segundo o viés do direito alienígena. Muito 

festejada pela sociedade, essa norma surgiu com o encargo de tornar mais eficaz o 

sistema falimentar. No entanto, esse sentimento não se mostrou unânime. Alguns se 

mostraram favoráveis em alguns aspectos; outros, contrários. Renato Marcão, por 

exemplo, assim se manifestou, à época, acerca da alteração, pela LRF, do 

 
20 A referida lei foi publicada em 09 de fevereiro de 2005, mas a produção de seus efeitos começou no 
dia 9 de junho de 2005, de acordo com a contagem de prazo estabelecida pela Lei Complementar nº 
95/1998. 
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procedimento penal falimentar:21 

 

É absolutamente inadmissível que, após mais de uma década de tramitação, 
venha para o universo jurídico uma lei com tamanha incompatibilidade [...] 
era de se esperar especial atenção na “escolha” do procedimento penal a ser 
adotado em juízo, rendendo-se homenagem, inclusive, ao princípio 
constitucional da ampla defesa.  

 

Em contrapartida, em um viés positivo na análise da mesma lei, Paulo Ventura 

declara:22 

 

Magistrados, promotores de justiça, advogados, defensores públicos, 
professores de direito se defrontam com uma alteração de fundo filosófico. 
Da escatologia do art. 1º do D.L. 7.661/45, “considera-se falido o comerciante 
que, sem relevante razão de direito, não paga no vencimento obrigação 
líquida, constante de título que legitime a ação executiva”, salta-se para a 
esperança recuperatória do art. 1º da Lei nº 11.101/05, recém-editada: “Esta 
Lei disciplina a recuperação judicial, a recuperação extrajudicial e a falência 
do empresário e da sociedade empresária, doravante referidos simplesmente 
como devedor”. 

 

 Analisando-se as palavras de Ventura, observa-se que a alteração do 

parâmetro interpretativo da nova lei é perceptível já no primeiro artigo. Assim como 

aconteceu com as legislações estrangeiras, o princípio de preservação da empresa é 

o elemento norteador da nova lei falimentar brasileira, encontrando-se expresso, 

inclusive, no texto do art. 47 da LRE.  

Nesse novo contexto, migra-se do Direito Romano, cujo foco era penalizar o 

devedor, para um Direito Falimentar com uma nova face, em que as empresas devem 

cumprir um fim social, sendo certo que o princípio de sua preservação prevalece como 

paradigma para as normas falitárias. E outras vozes que transcendem o âmbito 

propriamente jurídico juntam-se à de Ventura nos aplausos a essa nova lei, como se 

observa em matéria jornalística publicada na ocasião:23 

 

 
21 MARCÃO, Renato. Processo penal na nova lei de falência. Revista Jurídica, Porto Alegre, 2005, ano 
53, n. 328, p. 124. 

22 VENTURA, Paulo Roberto Leite. Recuperação de empresas sob a ótica da nova legislação 
falimentar. Revista da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2005, v. 8, 
n. 32, p. 47. 

23  Veja Online. O Brasil entre os piores do mundo, 2004. 
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Finalmente, depois de dez anos de tramitação, o Congresso aprovou uma lei 
de importância vital para a economia brasileira — a chamada Lei de 
Falências. Parece esquisito, para a imensa maioria que não tem familiaridade 
com o assunto, que uma legislação sobre falência possa ter alguma utilidade 
para o pedaço saudável e lucrativo da economia de um país. Mas tem, e 
muita. Com a nova lei [...] as empresas que vão mal das pernas terão mais 
estímulos para se recuperar, as que estão definitivamente fadadas ao 
fracasso poderão ser vendidas com maior agilidade e os credores das 
companhias ganham mais proteção — o que, em tese, ajuda a derrubar os 
juros cobrados nos empréstimos empresariais e aumenta a oferta de crédito, 
atualmente tão baixa no Brasil [...] Aprimorar a Justiça, acabar com a 
burocracia, flexibilizar as leis de trabalho ou diminuir o risco dos empréstimos 
só com muita má vontade podem ser consideradas bandeiras ideológicas de 
qualquer tipo. São bandeiras do bom senso. Só isso. 

 

O fato é que a antiga lei arrolava como princípios o amparo ao devedor honesto 

e a punição ao devedor desonesto,24 ao passo que a nova sistemática confere ênfase 

aos seguintes princípios: proteção ao trabalhador, predominância do interesse dos 

credores, preservação da empresa, maximização dos ativos, celeridade e economia 

processual, entre outros. Comparando-se esses princípios, conclui-se que, hoje, a 

proteção não mais se volta ao devedor, mas à atividade, aos trabalhadores e aos 

credores, com o fim de fazer prevalecer a função social da empresa.25 

Nesse sentido, portanto, a LRE objetivou dizimar as lacunas do antigo sistema, 

por meio de uma dinamização procedimental e com vistas à efetiva possibilidade de 

continuidade da empresa e de recuperação do crédito, de modo a fomentar a 

economia e atrair investidores internacionais. E, de pronto, já se observaram reflexos 

positivos no novel sistema, conforme um periódico do ano seguinte (2006) noticia, 

trazendo, inclusive, dados numéricos:26  

 

O número de falências decretadas em todo o país caiu 40,3% em setembro 
de 2006 em relação a igual período do ano passado, segundo dados 
divulgados nesta quarta-feira pela Serasa. De acordo com o levantamento da 
Serasa, houve 141 falências decretadas no mês passado, ante 236 em 
setembro de 2005. Os pedidos de falência também recuaram em setembro 
de 2006. Foram registrados 421 requerimentos de falência, enquanto, em 
setembro de 2005, houve 518 pedidos. A queda verificada foi de 18,7%. 
Segundo a Serasa, as quedas verificadas no indicador de solicitações de 
falências em relação ao ano passado são consequência da nova “Lei de 

 
24 LACERDA, op. cit., p. 33. 

25 SALLES, Andrea. Os interesses dos credores à luz da nova lei de recuperação e falências. Rio de 
Janeiro: MP Gráfica e Editora, 2005, p. 15. 

26 O Globo Online. Número de falências decretadas cai 40% em setembro. Disponível em:  < 
http://canais.ondarpc.com.br/gazetadopovo/economia/conteudo.phtml?id=603668>. Acesso em: 04 
out. 2006. 
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Falências”, que desestimulou a utilização do requerimento como um 
instrumento de cobrança e estabeleceu limite mínimo, em reais, para sua 
aplicabilidade. A nova legislação entrou em vigor em junho do ano passado. 
A Serasa acrescentou ainda que a redução do número de falências 
decretadas é influenciada pela recuperação da atividade econômica, 
sustentada pelo aumento do consumo interno, que foi favorecido pela 
elevação da renda real, pelo crescimento do emprego e pelas melhores 
condições de crédito ao consumidor. Ainda de acordo com a Serasa, em 
setembro, foram registrados 19 pedidos de recuperação judicial, contra 15 
requerimentos em igual período de 2005, o que significou uma alta de 26,7%. 
Não houve pedido de recuperação extrajudicial no mês passado. As 
recuperações judiciais deferidas foram 20 em setembro deste ano, enquanto 
em setembro de 2005, foram deferidas 6 recuperações judiciais. A alta 
registrada no período foi de 233,3%. A empresa de informações e análises 
econômico-financeiras explicou que esse aumento ocorre em função da 
pequena base de comparação, uma vez que a nova legislação que permitiu 
a recuperação judicial era recente em setembro de 2005. (Grifos ora apostos.) 

 

Outra inovação relevante foi a extinção da concordata, um procedimento 

moroso e imprestável como meio de soerguimento empresarial. Introduziu-se, assim, 

em nosso sistema de recuperação judicial, um instituto com forte inspiração no Act 

estadunidense.  

Verifica-se que, tão logo a Lei nº 11.101/2005 entrou em vigor, grandes 

conglomerados nacionais de então, como Varig, Parmalat, Natan Joias, Hermes e 

Aroma do Campo Cosméticos,27 postularam os benefícios da recuperação judicial. 

Todavia, alguns não alcançaram o soerguimento pretendido, o que resultou em 

decretação de sua falência. 

Com a crise econômica de 2015, o instituto de recuperação judicial voltou a 

ganhar espaço no noticiário nacional, já que os pedidos de recuperação judicial 

formulados nesse ano ultrapassaram sobremaneira os requeridos nos anos 

anteriores.28 Destaca-se, nessa situação, o maior pedido de recuperação judicial da 

história nacional: o Grupo Oi.29 

 
27 Respectivamente, Processos de Recuperação Judicial nº 2005.001.072887-7, nº 000.05.068.090-0, 
nº 0398439-14.2013.8.19.0001, nº 0209874-03.2012.8.19.0001 e nº 0086251-82.2012.8.19.0038. 

28 “O volume de empresas a entrar com pedido de recuperação judicial atingiu seu patamar recorde no 
primeiro semestre de 2015, revelou um levantamento conduzido pelo Serasa Experian. Segundo a 
instituição, de janeiro a junho do ano houve 492 ocorrências protocoladas em todo o País, 18% mais 
que em igual período do ano passado. O número é o maior já registrado pela série histórica desde que 
entrou em vigor a Nova Lei das Falências, que é de junho de 2005.” (Estadão PME. Mais da metade 
dos pedidos de recuperação judicial em 2015 são de pequenas empresas. Disponível em:  
<http://pme.estadao.com.br/noticias/noticias,mais-da-metade-dos-pedidos-de-recuperacao-judicial-
em-2015-sao-de-pequenas-empresas,5882,0.htm>. Acesso em: 19 jul. 2015.) 

29 Processo de Recuperação Judicial nº 020371165.2016.8.19.0001. 

https://dj4.datajuri.com.br/VProcesso.jw?id=87880
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Mais adiante, dá-se seguimento ao tema, com a análise das questões 

procedimentais relativas aos institutos previstos na Lei nº 11.101/2005. O próximo 

tópico examina a insolvência civil. 

   

1.2 Breves aspectos da insolvência civil 

 

Desde o Código Comercial de 1850, o Brasil aplica um regime aos empresários 

e outro aos não empresários, abraçando, assim, um sistema bipartido. Além disso, 

não adotou, de forma expressa, qualquer norma para tratar da insolvência em âmbito 

internacional, encontrando-se, atualmente, à mercê de relevante discussão jurídica. 

Convém ressaltar que, com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 

1973, o ordenamento jurídico brasileiro passou a contar com um sistema análogo ao 

da falência em relação aos devedores em crise econômico-financeira que não 

ostentem a condição de empresários, revogando-se, assim, a execução coletiva 

prevista no Código de Processo Civil de 1939, a qual era um incidente no processo 

de execução singular.30 Nesse sentido, no que tange à execução coletiva do devedor 

insolvente, aplica-se o instituto da falência e da recuperação judicial aos empresários, 

na forma do art. 1º da Lei nº 11.101/2005. E, quanto àqueles que não são empresários, 

a insolvência é regida pelo procedimento de insolvência civil.  

Registre-se que o Novo Código de Processo Civil, que não aborda a matéria 

de forma expressa, deixou ao legislador o encargo de criar norma para regulamentar 

a insolvência. Esse, portanto, é o momento ideal para se pensar no sistema interno, 

confrontando-o com as tendências internacionais e os regimes globalizados nos 

países já adotantes.  

 

1.2.1 Tratamento da insolvência na legislação estrangeira  

  

 
30 CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil. 7 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2008, v. 2, p. 341. 
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A falência internacional é aquela que apresenta um elemento de estraneidade, 

hipótese em que os bens, os credores e outros elementos se encontram no exterior. 

O Conselho da Europa, no Preâmbulo da Convenção de Istambul (5/6/1990), 

abordou certos aspectos internacionais da falência. Assim, quando a atividade se 

desenvolve fora do território nacional, todos os elementos de estraneidade são 

determinantes para o caráter internacional de uma falência, como, por exemplo, a 

nacionalidade do devedor, sobretudo na hipótese de se tratar de uma pessoa 

natural.31 

O Brasil, em 1889, assinou o Tratado de Montevidéu (embora não o tenha 

ratificado). Esse Tratado adota como competentes para a matéria falimentar os 

domicílios do devedor nos respectivos países em que tiver estabelecimento. Em 1929, 

o Brasil aderiu e ratificou o Código Bustamante, que oscila entre a lei do domicílio e 

da nacionalidade, inclusive para fins falimentares. Além disso, houve ratificação do 

Tratado de Assunção, com vistas à estruturação do Mercosul, embora não tenha 

abordado esse tema.32 Importante consignar que, no art. 3º da Lei nº 11.101/2005, foi 

adotado expressamente o critério do domicílio. 

Convém mencionar ainda que a UNCITRAL (órgão no âmbito da ONU) 

elaborou regras sobre falência internacional, com o fim de promover a cooperação 

entre tribunais, conferir maior eficácia e segurança ao comércio e ao investimento, e 

equalizar duas jurisdições — interna e internacional —, entre outras matérias. Tais 

conceitos e definições não foram adotados na atual lei falimentar, que não tratou de 

falência internacional.33 

O fato é que, tanto no sistema europeu como no estadunidense, respeitam-se 

a jurisdição e a soberania do país em que a empresa transnacional se situa, 

decretando-se a falência ou concedendo-se a recuperação judicial, nos termos da 

 
31 SANTOS, Paulo Penalva. A falência no direito internacional e o Mercosul. In: ___. A nova lei de 
falências e de recuperação de empresas — Lei nº 11.101/05. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 530. 

32 BERGER, Dora. Insolvência internacional: Brasil, Alemanha e Mercosul. Porto Alegre: Sérgio Antônio 
Fabris, 2010, p. 20-28. 

33 SANTOS, op. cit., p. 537. 
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legislação correspondente, com a elaboração de um protocolo de cooperação entre 

os Estados.34 

Registre-se que a União Europeia, por exemplo, criou um sistema de 

coordenação dos processos de insolvência, regulamentado em 2000. Esse sistema 

entrou em vigor em 2002, e seu objetivo principal é evitar que o devedor transfira seus 

bens ou ações judiciais de um Estado Membro para outro, na tentativa de se beneficiar 

de um tratamento mais favorável. 

Esse regulamento prevê normas comuns no que diz respeito à competência 

dos tribunais, ao reconhecimento das decisões e à lei aplicável, bem como a uma 

coordenação obrigatória dos processos eventualmente abertos em vários Estados 

Membros. O regulamento é aplicável aos processos de insolvência que compreendam 

os seguintes elementos: a) natureza coletiva dos processos de insolvência, ou seja, o 

fato de os direitos de todos os credores serem examinados ao mesmo tempo e, por 

conseguinte, ficarem suspensos os processos judiciais individuais; b) insolvência do 

devedor, ou seja, a constatação do fato de lhe ser impossível pagar suas obrigações 

financeiras; c) inibição do devedor, ou seja, seus poderes de administração e 

disposição dos próprios bens são limitados e controlados por um síndico; d) formas 

de designação do síndico. 

O regulamento em questão, contudo, como não foi ratificado por todos os 

países, não entrou em vigor, embora várias nações adotem as regras nele previstas, 

inclusive os Estados Unidos. Interessante destacar, a propósito, que, nesse caso, a 

falência será decretada no país em que se situar o principal centro de interesse do 

devedor (Estado de abertura), presumivelmente a sede indicada em seus atos 

constitutivos. Nos demais Estados em que o devedor mantiver bens e/ou interesses, 

é possível instaurar-se um procedimento secundário.  

Como já assinalado, o ordenamento jurídico brasileiro padece desse 

regramento falimentar, gerando, assim, situações anacrônicas. É o que se constata 

no caso Parmalat, que, na Itália, se desenvolveu como um procedimento 

recuperatório, havendo uma reestruturação sem o consentimento do devedor, com a 

criação de outra sociedade — “nova Parmalat” — para a qual foram vertidos todos os 

 
34 CAMPINHO, Sérgio; GUIMARÃES, Márcio Souza; SANTOS, Paulo Penalva. A falência transnacional 
no Projeto do Código Comercial. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2016-jun-17/falencia-
transnacional-projeto-codigo-comercial>. Acesso em: 05 mar. 2019. 

https://www.conjur.com.br/2016-jun-17/falencia-transnacional-projeto-codigo-comercial#author
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ativos da recuperanda, efetuando-se o pagamento aos credores por meio de 

participação na nova empresa.35 No Brasil, contudo, isso resultou em outro processo 

de recuperação judicial, apenas com efeitos internos. A esse respeito, observa-se que 

o PL nº 10.220/2018, em trâmite no Congresso Nacional, pretende corrigir essa lacuna 

histórica, apresentando dispositivos quanto à insolvência transfronteiriça. Nesse 

sentido, tal projeto busca incorporar mecanismos que permitam a cooperação entre 

juízos de diferentes países, o que, logicamente, possibilita maior previsibilidade ao 

investidor estrangeiro. 

Veja-se, a seguir, como o Novo Código de Processo Civil lida com a questão 

da insolvência civil. 

 

1.2.2 Insolvência civil no Novo Código de Processo Civil 

 

O Novo Código de Processo Civil não traz um tratamento específico para o 

instituto da insolvência civil, determinando a aplicação do CPC/1973 enquanto não 

houver edição de lei própria à temática. 

Inexistem, na Exposição de Motivos do novel diploma processual, argumentos 

que justifiquem a ausência de tratamento expresso da matéria. Sobre a matéria, 

Sergio Barradas Carneiro, deputado-relator do resumo substitutivo ao Projeto de Lei 

na Câmara, assim esclareceu em seu parecer: 

 
O procedimento da insolvência civil é complexo e bem regulado pelo CPC 
1973, embora necessite de atualizações. O projeto do Senado propõe a 
eliminação das regras atuais sobre a insolvência civil, que passaria a ser 
regulada por um único artigo. Essa simplificação foi exagerada: dará margem 
a uma infinidade de questões absolutamente desnecessárias. Assim, 
acolhendo-se a crítica doutrinária de Alberto Camiña Moreira e Ronaldo 
Brêtas de Carvalho Dias, além de emendas parlamentares dos deputados 
Eduardo Cunha e Paulo Abi-Ackel, propõe-se a manutenção do regramento 
atual, até que sobrevenha lei específica que cuide do tema. 
 

No entanto, em face da relevância do instituto, conforme já assinalado, 

constata-se que a doutrina tem-se manifestado de forma tímida,36 apenas indicando 

 
35 GARDINO, Adriana Valéria Pugliesi. A falência e a preservação da empresa: compatibilidade? 2012. 
326f. Tese (doutorado em Direito) — Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 
p. 274. 

36 CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. São Paulo: Atlas, 2015, p. 21. 
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que a matéria será regulada por lei especial.37 Cabe ressaltar que, até o presente 

momento, inexiste Enunciado do Fórum Permanente de Processualistas (FPPC)38 ou 

da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM).  

É certo que a mantença dos artigos relativos à insolvência civil constantes no 

Código de Processo Civil de 1973 conduz à compreensão de que houve apenas 

derrogação dessa norma, já que permanecem vigentes as regras dessa espécie de 

execução coletiva.39 Nesse contexto, no procedimento previsto no CPC/1973, cabe a 

declaração da insolvência civil quando as dívidas somarem montante superior aos 

bens do devedor. Em outras palavras, quando se verificar a insolvabilidade, que é a 

situação fática de passivo superior a ativo, diferentemente do que ocorre na falência, 

que depende da comprovação de uma das causas de pedir, descritas no art. 94 da 

Lei nº 11.101/2005.40 

Segundo ensinamento de Humberto Theodoro Júnior, o processo concursal 

civil apresenta três estágios fundamentais ou básicos: “a) o estágio de declaração de 

insolvência; b) o estágio de instrução, ou de informação; e c) o estágio de 

 
37 PINHO, Humberto Dalla Bernardina de et al. Novo Código de Processo Civil: anotado e comparado. 
Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 626. 

38 DIDIER JÚNIOR, Fredier; PEIXOTO, Ravi. Novo Código de Processo Civil: comparativo com o 
Código de 1973. Salvador: JusPodivm, 2015, p. 549. 

39 MENDES, Aluísio Gonçalves de Castro; SILVA, Larissa Clare Pochmann da; ALMEIDA, Marcelo 
Pereira de. Novo Código de Processo Civil: comparado e anotado. Rio de Janeiro: LMJ/Mundo Jurídico, 
2015, p. 637. 

40 O julgado a seguir bem esclarece as diferenças entre ambos os sistemas: “DIREITO EMPRESARIAL. 
PEDIDO DE FALÊNCIA FUNDADO EM IMPONTUALIDADE INJUSTIFICADA. Em pedido de falência 
requerido com fundamento na impontualidade injustificada (art. 94, I, da Lei 11.101/2005), é 
desnecessária a demonstração da insolvência econômica do devedor, independentemente de sua 
condição econômica. Os dois sistemas de execução por concurso universal existentes no direito pátrio 
— insolvência civil e falência —, entre outras diferenças, distanciam-se um do outro no tocante à 
concepção do que seja estado de insolvência, necessário em ambos. O processo de insolvência civil 
apoia-se no pressuposto da insolvência econômica, que consiste na presença de ativo deficitário para 
fazer frente ao passivo do devedor, nos termos do art. 748 do CPC: ‘Dá-se a insolvência toda vez que 
as dívidas excederem à importância dos bens do devedor’. O sistema falimentar, ao contrário, não tem 
alicerce na insolvência econômica. O pressuposto para a instauração de processo de falência é a 
insolvência jurídica, que é caracterizada a partir de situações objetivamente apontadas pelo 
ordenamento jurídico. No direito brasileiro, caracteriza a insolvência jurídica, nos termos do art. 94 da 
Lei 11.101/2005, a impontualidade injustificada (inciso I), execução frustrada (inciso II) e a prática de 
atos de falência (inciso III). Nesse sentido, a insolvência que autoriza a decretação de falência é 
presumida, uma vez que a lei decanta a insolvência econômica de atos caracterizadores da insolvência 
jurídica, pois se presume que o empresário individual ou a sociedade empresária que se encontram em 
uma das situações apontadas pela norma estão em estado pré-falimentar. É bem por isso que se 
mostra possível a decretação de falência independentemente de comprovação da insolvência 
econômica.” (STJ. REsp 1.433.652-RJ. Min. Luis Felipe Salomão, julg. em 18/9/2014.) 
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liquidação”,41 que, na forma do art. 759 do CPC/1973, pode ser instaurado pelo próprio 

devedor ou por seu espólio. 

É certo que o credor também pode requerer a declaração de insolvência, 

devendo instruir o pedido com título executivo judicial ou extrajudicial. Por 

conseguinte, o devedor é citado para oferecer embargos no prazo de dez dias, 

cabendo julgamento antecipado na hipótese de inércia ou inexistência de outras 

provas. Em caso de embargos, o devedor pode alegar qualquer defesa do processo 

de execução, conforme a natureza do título que embasou o pedido inicial, podendo 

comprovar, inclusive, que seu ativo é maior que o passivo.42  

Tal como ocorre na falência (art. 98 da Lei nº 11.101/2005), o devedor pode 

elidir o pedido de insolvência ao depositar a importância do crédito, com o propósito 

de discutir apenas as demais questões processuais, como, por exemplo, legitimidade 

ou valor do débito. No caso de inexistência de pagamento, Barbosa Moreira leciona 

que, 

na própria sentença que declarar a insolvência, deve o juiz, então, nomear 
um administrador à massa, dentre os maiores credores, expedir edital, 
convocando credores a apresentarem-se, com seus respectivos títulos, 
dentro de um prazo estabelecido [...].43 
 

Importante ressaltar que inexiste a possibilidade de recuperação judicial para 

os não empresários, por ausência de previsão expressa. O que se verifica é uma 

espécie de “concordata civil”, que seria similar a uma concordata suspensiva, visto 

que somente é possível haver tentativa de acordo nos autos após a decretação da 

insolvência civil, nos moldes do que acontecia nessa espécie de concordata (revogada 

pela Lei nº 11.101/2005, que não tem previsão de tentativa de soerguimento após a 

quebra).44 Nesse caso, a tentativa de composição judicial só pode abarcar moratória 

ou remissão de dívidas, dependendo da anuência de todos os credores para sua 

 
41 THEODORO JÚNIOR, Humberto. A insolvência civil. 6 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 121. 

42 OLIVEIRA, Hélder B. Paulo de. Breve estudo da insolvência civil à luz da jurisprudência do Colendo 
STJ e de outros Tribunais. Disponível em:  <http://www.ambito-
juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=4328>. Acesso em: 20 nov. 
2015. 

43 MOREIRA, José Carlos Barbosa. O novo processo civil brasileiro: exposição sistemática do 
procedimento. 29 ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 359. 

44 CÂMARA, op. cit., p. 351. 

http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=4328
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=4328
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homologação, e a principal benesse disso é suspender os efeitos da decretação de 

insolvência até o integral cumprimento das obrigações do devedor. 

Em outras palavras, o sistema de insolvência civil acarreta tratamento diverso 

do regramento falimentar, cujas regras apresentam maior possibilidade de 

soerguimento do devedor, diante de seu estado de crise, uma vez que a recuperação 

judicial faculta vários meios de recuperação, na forma do art. 50 da Lei nº 11.101/2005. 

 

1.2.3 Necessidade de unicidade do regime de insolvência no Brasil  

 

 Há muito tempo, Jorge Lobo vem defendendo que o direito concursal 

contemporâneo deve apresentar-se sob um aspecto tríplice: a) unidade legislativa, 

com um único diploma legal que regule todos os aspectos substantivos e processuais 

da crise da empresa; b) unidade de disciplina, ou seja, um regime único para toda e 

qualquer classe de devedor, empresário ou não; c) unidade de procedimento, ou seja, 

o fim da divisão procedimental em preventivo e liquidatório, com um procedimento 

único.45 

O PL nº 4.376/1993, que foi aprovado com alterações pela Lei nº 11.101/2005, 

em seu texto originário aplicava, de modo confuso, o sistema único de insolvência, 

mas essa legitimidade foi alterada por substitutivo do Senado em 2003. Por sua vez, 

o CC/2002 ampliou a legitimidade do art. 1º da Lei nº 11.101/2005 com a adoção da 

teoria da empresa, revogando a teoria dos atos do comércio, na forma do art. 966, ao 

inserir, no conceito de atividade empresária, a prestação de serviço, a qual, em regra, 

era uma atividade de natureza civil. 

Já o PL nº 199/2011 visava dispor sobre a recuperação judicial do devedor 

pessoa física, por meio da alteração do Código de Processo Civil, cujo procedimento 

foi arquivado por causa da aprovação do PL que ensejou o Novo Código de Processo 

Civil. Recentemente, porém, o mencionado projeto foi desarquivado, mas seu trâmite 

conduzirá a uma situação inusitada, já que o CPC/2015 revogou o regramento da 

 
45 LOBO, Jorge Joaquim. Direito concursal. 3 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999, p. 9. 
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insolvência civil, mas manteve, nessa parte, a aplicação do CPC/1973 até que a 

matéria seja regulada por norma posterior. 

Não se discute que a atual dualidade de sistemas — insolvência civil e falência 

— acarreta situações díspares, pois os empresários contam com o benefício da 

recuperação judicial, mas respondem por crime falimentar, enquanto os insolventes 

ficam à mercê dos bônus e ônus dos procedimentos falitários. Na prática, inclusive, 

algumas pessoas jurídicas levaram ao Judiciário essa problemática, como se constata 

nos julgados a seguir:  

 
Recuperação judicial. Decisão que a converteu em insolvência civil, sob o 
fundamento de que a requerente se trata de sociedade simples e não 
empresária. Grau de organização da sociedade que deve ser levado em 
conta para sua classificação. Caso concreto que demonstra que, a despeito 
da autodenominação como sociedade simples, a agravada se organiza como 
sociedade empresária. Existência de inúmeros credores e passivo elevado. 
Complexidade estrutural que tem grande importância no procedimento de 
insolvência. Diante das peculiaridades presentes, mostra-se mais adequado 
o procedimento da recuperação judicial. Agravo provido. (SÃO PAULO, 
Tribunal de Justiça. Ag. nº 0170959-53.2013.8.26.0000. Relator: Francisco 
Loureiro, julg. em: 06/02/2014.) 
 
 
Recuperação judicial permitida a uma sociedade simples (de enfermagem) 
há quatro anos. Pedido, agora, de um dos credores no sentido de extinguir o 
que se fez em virtude de não ser possível aplicar o regime da Lei 11101/2005 
à sociedade simples (Súmula 49, do Tribunal de Justiça). Incidência da teoria 
do fato consumado, mantendo o que se realizou, por ser mais produtivo em 
termos de desenvolvimento social. Não provimento. (SÃO PAULO. Tribunal 
de Justiça. Ag. 0087069-56.2012.8.26.0000. Relator: Enio Zuliani, julg. em: 
26/06/2012.) 
 

 

Verifica-se, assim, que a questão da aplicação ou não do sistema único de 

insolvência suscita bastante controvérsia, impondo maior reflexão sobre o tema, 

principalmente com a entrada em vigor do novo sistema processual. O legislador, 

portanto, deve buscar mecanismos para solucionar os hiatos legiferantes em relação 

a essa matéria.46 

 
46 É oportuno lembrar que a reforma da Lei de Falências e Recuperação Judicial (Projeto de Lei nº 
10.220/2018) mantém o sistema falimentar apenas para os exercentes de atividade empresária. Assim, 
o legislador nacional perde a oportunidade de compatibilizar o regime interno, já que a não unificação 
do sistema de insolvência no Brasil manterá o país na contramão dos demais ordenamentos jurídicos.        
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Analisado o memorial dos institutos da falência e da insolvência civil à luz da 

legislação correspondente, parte-se para um histórico sucinto das pequenas 

empresas no Brasil.  

 

1.3 Histórico das pequenas empresas no Brasil 

 

1.3.1 O contexto político-econômico a partir do século XV 

 

É sabido que as Grandes Navegações contribuíram para o surgimento da 

economia de mercado, trazendo, em seu bojo, avanço significativo das técnicas de 

produção e ampliação dos âmbitos negociais. Assim, com a descoberta do Novo 

Mundo e o surgimento de uma organização dos comerciantes em corporações, bem 

como dos artesãos e burgueses, tornou-se imperativo buscar maior liberdade para os 

homens, com o abandono do centrismo divino e a fomentação do individualismo — o 

aspecto central das ideias iluministas no século XVII.47 

Resumidamente, cabe afirmar que, sob os pilares da Teoria da Justiça, o 

liberalismo político, do qual o liberalismo econômico é espécie, impactou 

acentuadamente algumas economias, entre elas a francesa, a inglesa e, em especial, 

a americana, que se projetou, no final do século XIX e início do século XX, como umas 

das maiores potências econômicas mundiais. 

Assim, desde os contratualistas até o rebuscamento do liberalismo político, com 

destaque para a influência kantiana e as ideias de John Rawls, é relevante destacar 

que a Teoria da Justiça tem seu pilar em dois princípios basilares: liberdade e direito 

à diferença, conceitos que se complementam (teoria do equilíbrio) e têm por objetivo 

a justiça como equidade.48 

É notório que o liberalismo diferencia o poder absoluto do poder arbitrário, 

levando-se em conta que esse último é contrário à lei da natureza. Nesse sentido, os 

 
47 BARRETTO, Vicente de Paulo. Ideologia e política no pensamento de José Bonifácio de Andrada e 
Silva. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1977, p. 34-35. 

48 RAWLS, John. O liberalismo político. Trad. de Dinah de Abreu Azevedo. 2 ed. São Paulo: Ática, 2000, 
p. 344. 
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liberais combateram o poder absoluto através do Estado constitucional, cujo objetivo 

é integrar o indivíduo à sociedade, fixando limites à ação do governo, que deve ser 

impessoal.49 Nessa esteira, Immanuel Kant leciona que a liberdade de pensar 

contrapõe-se, em primeiro lugar, à coação civil, mas, quando a razão não se submete 

à lei, tem de se curvar ao jugo das leis que outro lhe dá; pois, sem lei alguma, nem 

mesmo a maior absurdidade se pode exercer durante muito tempo.50 

Kant ainda ensina que é preciso sair do estado natural — segundo o qual cada 

um age em função de seus próprios caprichos — e convencionar com todos os demais 

(cujo comércio é inevitável) para se submeter a uma limitação exterior, publicamente 

acordada. Por conseguinte, entra-se em um estado em que tudo o que deve ser 

reconhecido como “seu”, em relação a cada um, é determinado pela lei e atribuído a 

cada pessoa por um poder suficiente, que não é o do indivíduo, mas, sim, um poder 

exterior.51 

John Rawls, por sua vez, explicita que, entre os cinco bens primários 

enumerados na Teoria da Justiça, estão a renda e a riqueza, que devem ser 

entendidas em sentido amplo, como meios polivalentes (que têm um valor de troca), 

sendo necessárias à realização direta ou indireta de uma grande variedade de fins.52 

Assim, a Teoria do Equilíbrio Geral mostra como, dadas as condições 

adequadas, a informação fornecida pelos preços leva os agentes econômicos a agir 

de modo a contribuir para o alcance desse resultado. A competição perfeita é um 

procedimento perfeito no que se refere à eficiência.53  

O senso comum tende a supor que renda e riqueza, assim como, em geral, as 

boas coisas da vida, deveriam ser distribuídas de acordo com o mérito moral, em que 

a justiça é a felicidade em consonância com a virtude. Embora se reconheça que esse 

ideal nunca pode ser alcançado, essa é a concepção adequada de justiça distributiva, 

pelo menos como um princípio. Prima facie, a sociedade deve tentar implementá-la 

 
49 BARRETO, op. cit., p. 57. 

50 KANT, Immanuel. A paz perpétua e outros opúsculos. Trad. de A. Mourão. Lisboa: Ed. 70, 2004, p. 
141. 

51 KANT, Immanuel. Doutrina do direito. Trad. de Edson Bini. 2. ed. São Paulo: Ícone, 1993, p. 150-51. 

52 RAWLS, op. cit., p. 363. 

53 RAWLS, John. Uma teoria da justiça. Trad. de Dinah de Abreu Azevedo. 2 ed. São Paulo: Ática, 
2000, p. 300. 
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quando as circunstâncias assim permitirem.54 Além disso, nenhum dos preceitos da 

justiça tem por objetivo recompensar a virtude. A maior remuneração obtida por 

talentos raros, por exemplo, deve cobrir os custos de especialização e estimular os 

esforços de aprendizado, assim como direcionar a habilidade para onde favoreça, da 

melhor forma possível, o interesse comum.55  

Cabe aduzir que a justiça,56 tanto no quadro do Absolutismo como no Estado 

Liberal de Direito e, principalmente, no Estado Democrático de Direito, é o referencial 

último; contudo, não tem o mesmo sentido, pois deixou de ter um conteúdo substancial 

e passou a ser definida em termos mais procedimentais. Sobre justiça e liberdade, 

Kant assinala que “qualquer ação é justa se for capaz de coexistir com a liberdade de 

todos de acordo com uma lei universal, ou se na sua máxima liberdade de escolha de 

cada um puder coexistir com a liberdade de todos de acordo com uma lei universal”.57  

Particularizando o uso, esse ideário de justiça também impactou a filosofia 

corporativa, dando espaço a uma nomenclatura ética empresarial. Assim, atualmente 

sustenta-se que “o objetivo é a satisfação de ganhar, e não o lucro em si”.58 Em outras 

palavras, desde que se paute nos princípios de justiça, na busca de um dos bens 

primários — riqueza e renda —, o desenvolvimento da atividade econômica também 

representa um dos pilares da justiça distributiva. A esse respeito, convém, aqui, 

transcrever algumas palavras de Robert Solomon: 

 

Uma empresa não é como uma tribo isolada das Ilhas Trobriand. Uma cultura 
empresarial é uma parte inseparável de uma cultura mais vasta, é no máximo 
uma subcultura (ou uma sub-subcultura), uma unidade funcional 
especializada que está num órgão que está num organismo. Aliás, o que 
caracteriza todos esses mitos e metáforas é a tendência para ver o comércio 
como uma actividade isolada e separada, com valores diferentes dos valores 
da sociedade circundante. Acabar com essa perspectiva de isolamento é a 
primeira tarefa da ética empresarial.59 

 
54 Idem, p. 342-343. 

55 Idem, p. 344. 

56 KANT, Immanuel. Introdução ao estudo do direito: doutrina do direito. São Paulo: Edipro, 2007, p. 
46-47. 

57 BARRETTO, Vicente de Paulo. O fetiche dos direitos humanos e outros temas. Porto Alegre: Livraria 
do Advogado, 2013, p. 204. 

58 SOLOMON, Robert C. A ética empresarial. Disponível em: <crítica.no.sapo.pt>. Acesso em: 04 dez. 
2016. 

59 SOLOMON, Robert C. A ética empresarial. Trad. de Alexandra Abranches. Disponível em: 
<http://criticanarede.com/fil_eticaempresarial.html>. Acesso em: 11 dez. 2016. 
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Da mesma forma, o então Direito Comercial (hoje Direito Empresarial), no qual 

prevalecia o interesse do mercador na era medieval, foi transmutado para um Direito 

igualitário, abstrato e unitário, calcado na prática de atos que devem levar em 

consideração a função social da empresa. 

Veja-se, pois, como isso se desdobra no contexto interno. 

 

1.3.2 Contexto político-econômico no Brasil 

 

 Não obstante as características locais pós-descobrimento, a Constituição 

brasileira de 1824 sofreu bastante influência das ideias do Estado moderno e do 

liberalismo, com grande influência do liberalismo português, fulcrado em arraigada 

defesa à propriedade.60 

Ademais, como já exposto, a Teoria da Justiça e as ideias iluministas, 

contratualistas e liberais influenciaram desde os sistemas políticos até o meio 

empresarial, impregnando os conceitos de justiça, moral e ética. Em contrapartida, 

essas concepções de liberdade, igualdade e justiça, embora já integrassem o texto da 

primeira Constituição Brasileira, não passavam, na ocasião, de uma adoção de cunho 

formal, totalmente divorciada do contexto da época, em que ainda prevaleciam os 

latifúndios e a escravidão. Assim, esse texto constitucional, vanguardista em sua 

literalidade, adequou-se às vertentes da cultura jurídica local.61 Essa primeira 

Constituição, inclusive, situava o Poder Moderador, considerado o “Quarto Poder”, 

acima dos três poderes classicamente instituídos, a ser exercido pelo imperador. 

Também se observa, nesse texto constitucional, a preocupação em preservar as 

estruturas econômicas e sociais, com a manutenção do estado de proprietário em 

relação às elites da época.62 Interessante notar que alguns estudiosos sustentam que 

o Poder Moderador, previsto nessa Constituição inaugural, como já referido, embora 

tenha formalmente desaparecido com as Constituições republicanas, continuou, em 

 
60 BARRETO, op. cit., p. 57. 

61 AGUIRRE, Lissandra Espinosa de Mello; VOLPATO, Elaine Cristina Francisco. A influência do 
liberalismo na primeira Constituição Brasileira. Disponível em: 
<http://www.eumed.net/rev/cccss/28/direitos.html>. Acesso em: 11 dez. 2016. 

62 BARRETO, op. cit., p. 140. 

http://www.eumed.net/rev/cccss/28/direitos.html
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verdade, a existir em alguns momentos da História, tendo por titular não um rei, mas 

as Forças Armadas.63 

 Nesse contexto, as premissas de liberdade, igualdade e fraternidade 

ajustavam-se aos padrões patriarcais e coloniais pátrios, segundo os quais o 

liberalismo se separou da democracia como forma efetiva de governo. E, apesar dos 

movimentos de independência, o despotismo foi mantido.64  Dessa feita, a intenção 

precípua era integrar o território nacional, embora sem movimentos radicais ou a 

imediata abolição da escravatura (que era analisada por seu viés econômico), eventos 

que seriam mais maléficos do que as distorções do liberalismo brasileiro.65  

Ademais, o modo como se deu a independência do país, sem a eclosão de uma 

revolução (como as que ocorreram em outros países da América Latina), deixa claro 

o artificialismo ideológico que ocorreu tanto no ensaio para a Constituição do Império 

como no advento da República.66  

Cabe comentar que, se, por um lado, Kant entendia que estabelecer uma 

Constituição Civil perfeita subordinava-se ao problema de uma relação governada 

pelo Direito com outros Estados — problema que não poderia ser resolvido até que o 

último deles tivesse uma solução —,67 por outro lado ele excluía a nação brasileira 

desse processo, ao sustentar que algumas raças teriam natureza inferior, como, por 

exemplo, os índios amarelos, os negros e uma parte dos povos americanos.68 

Nesse passo, se, no período colonial, o ouro, o açúcar, o algodão e muitos 

outros itens produzidos pelo trabalho de pessoas escravizadas nas minas e nas 

plantações brasileiras haviam facilitado a emergência do capitalismo industrial e do 

Iluminismo na Europa, o colonialismo e a escravidão deixaram um legado nefasto no 

Brasil, pois, já no começo do século XX, o país não apresentava muito mais do que 

 
63 BONAVIDES, Paulo. Ciência política. 26 ed. rev., atual. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 93. 

64 COSTA, Sérgio. O Brasil de Sérgio Buarque de Holanda. Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.1590/S0102-69922014000300008>. Acesso em: 11 dez. 2016. 

65 BARRETO, op. cit., p. 109-142. 

66 RIBEIRO, Paulo Silvino. O descompasso entre a prática e a teoria: ideias liberais mal copiadas no 
Brasil entre o Império e a República. Disponível em: <http://brasilescola.uol.com.br/sociologia/o-
descompasso-entre-pratica-teoria-ideias-liberais.htm>. Acesso em: 11 dez. 2016. 

67 KANT, Immanuel. An Answer to the Question: "What is the Enlightenment? In: REISS, H. Political 
Writings. Cambridge: Cambridge University Press, 1991, p. 47. 

68 KANT, Immanuel. Anthropology From a Pragmatic Point of View. Trad. de Mary J. Gregor. Nijhoff, 
1974, p. 17. 
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uma economia debilitada, uma elite despótica e uma sociedade fundamentalmente 

autoritária.69 

Tais distorções não passaram despercebidas pelos críticos da política local, 

como, por exemplo, Sérgio Buarque de Holanda, que, ao comentar as aporias do 

liberalismo brasileiro, afirmou que o Brasil é uma terra em que o liberalismo impessoal 

se teria caracterizado apenas como um “mal-entendido”,70 já que a garantia de 

propriedade e de liberdade destinava-se apenas a alguns.71 

O antropólogo Roberto da Matta, por sua vez, aponta o distanciamento nacional 

dos pilares da Teoria da Justiça e das regras morais universais, que prezam pela 

impessoalidade como meio de imposição a todos, de forma indistinta, citando um 

inusitado ditado popular brasileiro: “Para os amigos, tudo; para os inimigos, a lei”.72 

Em paralelo, tal como nos séculos anteriores, os pequenos negócios não 

tinham espaço na economia interna para se desenvolver, razão pela qual não há 

registros relevantes em relação a esses comerciantes, que se mantinham à mercê da 

História. Como influxo do que se passara no México e na Alemanha, o Constituinte 

originário brasileiro de 1934 iniciou um processo de consolidação dos direitos sociais 

em nível constitucional, inaugurando também a intervenção do Estado no domínio da 

economia. Assim, no art. 116, previa-se que, somente por motivo de interesse público 

e com autorização em lei, a União poderia exercer o monopólio de determinada 

atividade.  

 Por sua vez, a Constituição de 1937 visou à instituição do Estado Novo, 

construindo-se o mito da nação e do povo, com o objetivo de tornar o país uma nação 

integrada, pela eliminação dos entraves regionais, com a identificação entre nação e 

povo, como um corpo unido ao ditador.73 

Apesar de a Constituição de 1946 haver restabelecido o Estado Democrático, 

não houve muita inovação em relação às duas antecessoras, sendo transmutada a 

 
69 COSTA, op. cit., acesso em: 11 dez. 2016. 

70 HOLANDA. Sérgio Buarque. Raízes do Brasil. 12 ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1978, p. 119. 

71 BARRETO, op. cit., p. 67. 

72 MATTA, Roberto da. Carnavais, malandros e heróis: para uma sociologia do dilema brasileiro. 6 ed. 
Rio de Janeiro: Rocco, 1997, p. 216-217. 

73 CASTRO, Flávia Lages de. História do direito: Geral e Brasil. 13 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2017, p. 479. 
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partir do Golpe Militar de 1964 e sucedida pela Constituição de 1967. Observe-se que 

os atos institucionais, na ocasião, também dilaceraram a democracia em nosso 

sistema jurídico.74  

Em outras palavras, mesmo após a República, a sociedade e o ambiente 

econômico mantinham os sistemas implementados desde o período colonial, cujo 

cenário, em ambas as searas, passou a se alterar a partir da segunda metade do 

século XX. Somente no final do regime militar, teve início uma reforma econômica, 

não apenas do ponto de vista legislativo, mas também na prática, o que propiciou um 

crescimento vertiginoso da indústria e da prestação de serviços. 

Por fim, adveio a Constituição de 1988, que estabeleceu o Estado Democrático 

de Direito, na tentativa de reliberalizar o país de forma efetiva. Instituiu, assim, uma 

ordem econômica conforme a principiologia prevista no art. 170 e reforçou o respeito 

e a proteção da dignidade humana como dever (jurídico) fundamental do Estado 

Constitucional e premissa para todas as questões jurídico-dogmáticas particulares. A 

ordem econômica, portanto, por estar vinculada ao desenvolvimento econômico, 

também precisa ser integrativa, inclusive no que tange à pesquisa cientifica e 

tecnológica, em que toda orientação está voltada à promoção do bem-estar dos 

cidadãos.75 

Desse modo, a redemocratização do Brasil, em fins da década de 1980, fez-se 

acompanhar pela revalorização do Poder Judiciário. Esse panorama acarretou 

mudanças sensíveis na eficácia dos princípios constitucionais de Direito Tributário,76 

sem prejuízo daqueles relativos à ordem econômica como um todo. Nessa esteira, as 

microempresas e empresas de pequeno porte alcançaram relevância constitucional, 

com as regras correspondentes sendo legislativamente reorganizadas.  

Todavia, os incentivos aos micro e pequenos empresários no Brasil não 

acompanharam essa “revolução”, cujos benefícios concretos só começaram a surgir 

 
74 STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição constitucional e hermenêutica: uma nova crítica do Direito. 2 ed. Rio 
de Janeiro: Forense, 2004, p. 449.   

75 NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Constituição Federal comentada e 
legislação constitucional. 7 ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019, p. 642-643. 

76 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial: direito de empresa. 22 ed. rev. e atual. São Paulo: 
RT, 2018, v. 1, p. 55-56. 
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no final da década de 1990, ainda carecendo, hoje, de um sistema de suporte efetivo 

a esse nicho expressivo da economia interna. 

 

1.3.3 História das micro e pequenas empresas brasileiras 

 

Segundo os historiadores, não há como situar o momento histórico exato do 

surgimento das pequenas empresas brasileiras. No entanto, existem relatos de que, 

com a chegada dos portugueses em solo nacional, o escambo era a base das relações 

com os índios.77 Afirma-se que somente a grande indústria açucareira foi viabilizada 

no país no início do século XVI. Por outro lado, as pequenas empresas se prestariam 

aos negócios marginais associados a essas atividades agrícolas, com ínfima 

expressão na economia local.78 

No fim do século XVII, a Colônia brasileira ganhou um novo impulso com a 

descoberta de ouro, o que acarretou um grande movimento migratório que se refletiu 

na produção e na comercialização de gêneros alimentícios e também na pequena 

pecuária.79 Em paralelo, na Europa do século XVII, surgiam as companhias de 

comércio, destinadas à exploração colonial, com características semelhantes às das 

sociedades por ações.80  

Enquanto as Grandes Navegações e a intensificação das transações 

internacionais fomentaram o chamado Direito Comercial na Europa, com o emprego 

desse ramo do Direito pelas corporações de comerciantes, de 1500 até a chegada da 

Família Real ao Brasil, inexistiu Direito Comercial. 

 Assim, a incipiência das pequenas empresas no período colonial decorre, 

provavelmente, da disponibilidade de terras gratuitas ou de baixo valor monetário, das 

condições naturais favoráveis e da mão de obra, já que esses fatores desestimulavam 

 
77 PRIORI, Mary del. Histórias da gente brasileira: Colônia. São Paulo: LeYa, 2016, v. 1, p. 23. 

78 PRADO JR., Caio. História econômica do Brasil. São Paulo: Atlas, 1945, p. 45. 

79 PRIORI, op. cit., p. 125. 

80 BORBA, José Edwaldo Tavares. Direito societário. 17 ed. São Paulo: Atlas, 2019, p. 2. 
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eventuais avanços técnicos na agricultura, afetando, assim, o desenvolvimento das 

forças produtivas.81 

 Além disso, o sistema mercantil imposto pelas metrópoles às colônias as 

submetia a uma dependência profunda, o que dificultava, de forma significativa, a 

acumulação endógena de capital e o desenvolvimento de seu mercado interno, tendo 

em vista que as colônias eram simples fornecedoras de matérias-primas e alimentos 

à Europa. E essa situação econômica prolongou-se mesmo após a independência 

política brasileira.82  

 No entanto, a matriz legislativa europeia se mantinha forte no sistema brasileiro 

imperial e, tal como aconteceu com o texto constitucional, o liberalismo econômico no 

Brasil influenciou a legislação comercial brasileira, cujo Código Comercial de 1850 

adotou os moldes do Código Comercial francês de 1807, definindo as atividades que 

seriam ou não consideradas comerciais (teoria dos atos do comércio). 

Em 1889, com a Proclamação da República, buscou-se uma reforma pautada 

na europeização, com o combate das tradições culturais de origem africana, o que, 

contudo, não impediu o aumento da pobreza e da violência.83 Em outras palavras, o 

atraso econômico e a involução das políticas correspondentes permaneciam no 

sistema pátrio. Assim, por exemplo, enquanto na Inglaterra do século XIX o Married 

Women’s Property Act de 1882 passou a conferir capacidade plena para a mulher 

casada comerciar, a dita dispensa marital só foi permitida no Brasil em 1962, com o 

advento da Lei nº 4.121.  

Digno de destaque é o fato de que o índice de urbanização brasileira sofreu 

pouca alteração do fim do período colonial à virada do século XX.84 Em paralelo a 

isso, sobretudo nas cidades que começavam a crescer no século XIX, muitas oficinas 

não separavam a vida privada dos serviços oferecidos, e a residência do comerciante 

funcionava também como um entreposto.85 E, no cenário econômico incipiente da 

primeira metade do século XX, em que o país ainda vivia à sombra dos cafezais 

 
81 ERTHAL, Rui. A colonização portuguesa no Brasil e a pequena propriedade. 2000. 75f. Tese 
(doutorado em Geografia) — Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. 

82 Idem, ibidem. 

83 PRIORI, Mary del. Histórias da gente brasileira: República. São Paulo: LeYa, 2017, v. III, p. 20-21. 

84 PRIORI, 2017, op. cit., p. 153. 

85 PRIORI, Mary del. Histórias da gente brasileira: Império. São Paulo: LeYa, 2016, v. II, p. 151. 
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(praticamente único produto de exportação),86 não havia campo propício a fomentar 

as pequenas empresas no Brasil, pois o país se via diante de grandes turbulências 

políticas nesse período.  

 Ressalte-se que a pequena empresa — “minúsculo” organismo empresarial — 

já fora objeto de leis comerciais e fiscais esparsas, embora sem sistematização, uma 

vez que tais leis se destinavam a atender às estritas circunstâncias de cada caso. 

Impunha-se, então, enfrentar os problemas do comércio e da indústria de pequeno 

porte, na condição de células capazes de se desenvolver, integrando-as 

adequadamente à economia nacional. E tais iniciativas surgiram no final do regime 

militar, em 1979.87  

Nesse contexto, a Lei nº 7.256/1984 concebeu o Estatuto da Microempresa, 

conferindo tratamento diferenciado e simplificado às microempresas, nas searas 

administrativa, trabalhista, creditícia e tributária, além de alguns dispositivos que 

visavam ao desenvolvimento no setor empresarial.  

Na sequência, a Constituição de 1988 inaugurou um novo período histórico, 

com a nítida intenção de redemocratizar o Brasil. Nesse momento, verifica-se o 

incentivo da ordem econômica, como pilar desse novo momento. Como exemplo de 

algumas dessas alterações, tem-se a criação do conceito de empresa de pequeno 

porte, conforme disposto no art. 170, IX, da CRFB/88. 

Observe-se que a ordem econômica constitucional, fundada na valorização do 

trabalho humano e da livre-iniciativa, assegurou a todos o livre exercício de qualquer 

atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo 

nos casos expressamente previstos em lei. Isso teve por fim assegurar a todos uma 

existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os princípios 

previstos no art. 170. E isso influenciou a legislação infraconstitucional, já que, em 

1994, passou a vigorar a Lei nº 8.864, acarretando alterações no Estatuto da 

Microempresa, bem como a revogação de alguns dispositivos. Na sequência, outras 

leis entraram em vigor, como, por exemplo, a de nº 9.317/1996 e a de nº 9.881/1995, 

trazendo, em seu bojo, regramento para fins tributários. 

 
86 Idem, p. 197. 

87 REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. 33 ed. atual. por Rubens Edmundo Requião. São 
Paulo: Saraiva, 2014, v. I, p. 62-63. 
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Outra legislação foi relevante nesse contexto: a Lei nº 9.841/1999. Isso porque 

tal normativo trouxe os conceitos legais de microempresa e empresa de pequeno 

porte, também com vistas a conferir eficácia ao mandamento constitucional contido 

no art. 179, que determinou tratamento diferenciado no âmbito dos três poderes.   

Menciona-se, aqui, outra legislação que impactou a matéria, já que a entrada 

em vigor do CC/ 2002, além de instituir a teoria da empresa — alargando, assim, o 

Direito Empresarial, nos moldes do Direito Italiano —, trouxe para o conceito de 

empresa as atividades de prestação de serviços. Ademais, o CC/2002 inovou em seu 

art. 970, ao citar a nomenclatura “pequeno empresário”, de modo que a doutrina 

sedimentou que esse termo é o gênero do qual os vocábulos “microempresário” e 

“empresário de pequeno porte” são espécies.88 

Diante das profundas alterações trazidas pelo CC/2002, adveio a Lei 

Complementar nº 123/2006, com a instituição do novo Estatuto das Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte, o qual, contudo, já sofreu algumas alterações 

legislativas nos últimos anos. É preciso registrar que empresa é o objeto de direito89 

que tem por finalidade o exercício de atividade para a produção ou a circulação de 

bens ou serviços. No entanto, o referido Estatuto contempla atividades 

eminentemente civis (não empresárias), como, por exemplo, a advocacia (Lei nº 

8.906/1994). 

É preciso observar que as microempresas e empresas de pequeno porte 

recebem esta ou aquela definição em função de seu faturamento, cujo 

desenquadramento ocorrerá na hipótese de ultrapassar o teto legalmente 

estabelecido. O fato é que a opção do legislador brasileiro na determinação dos 

conceitos de microempresa e empresa de pequeno porte diferencia-se de outros 

países, os quais, algumas vezes, recorrem a fatores diversos, como o número de 

empregados, o quantitativo de filiais, entre outros, com o propósito de estabelecer os 

respectivos sistemas de incentivo. Acrescente-se a isso que, segundo legislação 

nacional, essas empresas devem ser criadas por pessoas físicas domiciliadas no 

 
88 CAMPINHO, op. cit., p. 13-18.  

89 Segundo Alberto Asquini, “empresa” é um fenômeno econômico poliédrico que, transposto para o 
direito, apresenta quatro perfis: perfil funcional, perfil objetivo, perfil subjetivo e perfil corporativo. Na 
menção deste texto, o perfil utilizado é o funcional, já que a proteção é para a atividade empresária 
(CAMPINHO apud BORBA, op. cit., p. 14) 
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Brasil, constituídas a partir das leis brasileiras, com sede, controle e capital 

nacionais.90 

Retomando o histórico, já se assinalou que o período colonial mostrou-se 

desfavorável às pequenas empresas, situação que se manteve no período do Império 

e avançou pelo século XX, inclusive em decorrência do liberalismo claudicante nesse 

contexto, o que atrasou, de forma significativa, o crescimento econômico interno. No 

entanto, nos últimos anos, as estatísticas apontam para um crescimento vertiginoso 

das pequenas empresas no país. É bem verdade que seus exercentes ainda não 

fazem isso por vocação, mas como saída última para as sucessivas crises econômicas 

e oscilações do mercado interno. 

A esta altura, é relevante citar um estudo realizado pelo Sebrae que analisa o 

grau de educação formal dos empreendedores brasileiros,91 comprovando, 

numericamente, a relevância das pequenas empresas no Brasil: 56% das empresas 

constituídas no Brasil são de pequeno porte, correspondendo a 27% do PIB nacional 

(dados de 2016). 

No que tange ao perfil desse empresariado, tem-se que: 59% dos exercentes 

da atividade são homens; 44% têm baixa escolaridade; 61% são chefes do domicílio; 

e impressionantes 85% trabalham sozinhos. Em casos tais, o acesso à previdência 

pública ou privada depende diretamente do respectivo nível de escolaridade (dados 

de 2013).92 Observa-se que, em geral, os trabalhadores das empresas de menor porte 

são assalariados e, com frequência, não possuem inscrição nos benefícios de 

proteção social.93  

E o que se revela mais grave: 50% das micro e pequenas empresas encerram 

suas atividades no primeiro ano de funcionamento. Isso ocorre por causa dos 

problemas enfrentados pelos pequenos negócios, incluindo dificuldade de acesso a 

 
90 SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à Constituição. 9 ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 
748. 

91 Veja-se o público-alvo do estudo em comento: pequenos negócios empresariais 
(microempreendedores — que não são objeto do nosso estudo; microempresas e empresas de 
pequeno porte); produtores rurais; potenciais empresários (com e sem negócio); e potenciais 
empreendedores. 

92 SEBRAE. Os donos de negócio no Brasil: análise por faixa de escolaridade (2003–2013). Disp. em 
<http://www.bibliotecas.sebrae.com.br/chronus/ARQUIVOS_CHRONUS/bds/bds.nsf/d3c0e8820c57ae
c918b46d14475ccaec/$File/5770.pd>. Acesso em: 11 dez. 2016. 

93 SORJ, Bernardo. A nova sociedade brasileira. 3 ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006, p. 23. 

http://www.bis.sebrae.com.br/bis/download.zhtml?t=D&uid=d3c0e8820c57aec918b46d14475ccaec
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crédito, elevada carga tributária, necessidade de investimento, ausência de 

informações relevantes, oscilações governamentais e dificuldade na participação de 

licitações.94 

Nesse contexto, é nítido que as pequenas empresas — hoje legalmente 

definidas como microempresas e empresas de pequeno porte —, que contam com 

proteção constitucional a lhes garantir tratamento diferenciado, demandam a atenção 

do Poder Público, já que se tornaram cruciais à economia interna. Acontece que o 

caminho para a aplicação de medidas eficazes ainda é longo, exigindo políticas que 

possibilitem a aplicação efetiva do princípio da teoria da justiça e do direito à diferença, 

a partir de medidas eficazes, viabilizando, dessa forma, sua continuidade e, quiçá, a 

alavancagem ao status de grandes empresas. 

No entanto, apesar da relevância econômica dos pequenos empresários, o 

ordenamento jurídico brasileiro ainda padece de instrumentos efetivos para remediar 

a crise econômico-financeira desse segmento. 

No capítulo seguinte, abordam-se os procedimentos previstos na Lei nº 

11.101/2005, iniciando-se pelas regras comuns aos institutos nela previstos —, 

recuperação judicial comum, recuperação extrajudicial, procedimentos pré-

falimentares e processo de falência — no que tange aos pontos de convergência com 

a recuperação judicial simplificada, que é um dos mecanismos favoráveis às 

microempresas e empresas de pequeno porte. 

  

   

 

 

  

 
94 BOMFIM, Ana Paula Rocha do. Comentários ao estatuto nacional das microempresas e empresas 
de pequeno porte: LC 123/2006. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 9. 
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2. RECUPERAÇÕES E FALÊNCIA 

 

“[...] a matéria civil tem por objeto o ressarcimento do 
dano, enquanto, em matéria comercial, vislumbra-se o 
caráter recuperatório.” 

Umberto Navarrini95 

 

 Neste capítulo, abordam-se os procedimentos previstos na Lei nº 11.101/2005, 

em especial as regras comuns ou correlatas às recuperações judiciais simplificadas, 

já que o foco da presente pesquisa não é aprofundar todos os aspectos previstos 

nessa legislação, mas tão somente os dispositivos atinentes aos benefícios 

destinados às microempresas e empresas de pequeno porte. 

Constata-se ainda previsão na lei em comento quanto a recursos, prazos, 

responsabilidade civil dos sócios e administradores, condutas e procedimentos 

penais, disposições transitórias, entre outras matérias. No entanto, tais tópicos não 

guardam relação com o objeto desta tese.  

  É fato que a jurisprudência brasileira ainda está consolidando a interpretação 

das regras trazidas pela Lei de Recuperação de Empresas, porém, no cômputo geral, 

o saldo é positivo. Isso porque vários comandos já foram considerados 

constitucionais, inclusive com o STF reconhecendo a sujeição da execução do crédito 

trabalhista à vis atrativa do procedimento de recuperação judicial deferido, com o fim 

de respeitar o juízo universal estabelecido em favor da coletividade de credores e da 

própria empresa recuperanda.96 

E uma das mais relevantes inovações da Lei nº 11.101/2005 foi a não sucessão 

obrigacional na alienação judicial de ativos na recuperação judicial, inclusive na 

modalidade simplificada, na recuperação extrajudicial homologada judicialmente e no 

processo de falência.  

O reconhecimento da constitucionalidade do dispositivo em comento pelo STF 

constou da seguinte forma no informativo respectivo: 

 

 
95 NAVARRINI apud LEONEL, Jaime. Da ação revocatória no direito de falência. 2 ed. São Paulo: 
Saraiva, 1951, p. 10. 

96 STF – REsp nº 583955/RJ. Relator: Min. Ricardo Lewandowski, julg. em 28/05/2009. 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=583955&classe=RE&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M
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Rejeitou-se, em seguida, a alegação de que os artigos 60, parágrafo único, e 
141, II, da lei em questão seriam inconstitucionais por estabelecerem que o 
arrematante das empresas em recuperação judicial não responderia pelas 
obrigações do devedor, em especial as derivadas da legislação do trabalho. 
Considerou-se que a Constituição Federal não abrigaria nenhuma regra 
expressa sobre o eventual direito de cobrança de créditos trabalhistas em 
face daquele que adquire ativos de empresa em processo de recuperação 
judicial ou cuja falência tenha sido decretada. Além disso, não haveria ofensa 
direta a quaisquer valores implícita ou explicitamente protegidos pela 
Constituição Federal, podendo ocorrer, no máximo, uma colisão entre 
diferentes princípios constitucionais, sendo que, ainda assim, não se poderia 
falar em declaração de invalidade de um deles ou de instituição de uma 
cláusula de exceção, já que o legislador ordinário teria apenas estabelecido 
relações de precedência condicionada. Registrou-se que, no caso, o papel 
do legislador infraconstitucional teria se restringido a escolher dentre os 
distintos valores e princípios constitucionais, igualmente aplicáveis à espécie, 
aqueles que reputara mais idôneos para disciplinar a recuperação judicial e a 
falência das empresas, de forma a garantir-lhes a maior expansão possível, 
tendo em conta o contexto fático e jurídico com o que se defrontara. No ponto, 
observou-se que a Lei 11.101/2005 resultou de amplo debate com os setores 
socais diretamente afetados por ela, tendo surgido, também, da necessidade 
de se preservar o sistema produtivo nacional inserido em uma ordem 
econômica mundial caracterizada pela concorrência predatória entre seus 
principais agentes e pela eclosão de crises globais cíclicas altamente 
desagregadoras. Destarte, nesse contexto, o legislador teria optado por 
estabelecer que adquirentes de empresas alienadas judicialmente não 
assumiriam os débitos trabalhistas, por sucessão, porquanto isso não 
ensejaria prejuízo aos trabalhadores, já que a exclusão da sucessão tornaria 
mais interessante a compra da empresa e tenderia a estimular maiores 
ofertas pelos interessados na aquisição, o que aumentaria a garantia dos 
trabalhadores, em razão de o valor pago ficar à disposição do juízo da falência 
e ser utilizado para pagar prioritariamente os créditos trabalhistas. Além do 
mais, a venda em bloco da empresa possibilitaria a continuação da atividade 

empresarial, preservando empregos.97 

 
 

 

Essa mudança de paradigma tornou efetivo o princípio da maximização do 

ativo, resolvendo um problema que sempre obstou a venda dos bens do falido, já que, 

na vigência da lei falimentar anterior, era possível haver sucessão obrigacional. Após 

o entendimento firmado pelo STF, declarando constitucional esse dispositivo, tais 

alienações tornaram-se comuns.  

 

2.1 Regras comuns à recuperação judicial e à falência 

  

É importante esclarecer que a Lei nº 11.101/2005 traz regras comuns às duas 

espécies de recuperação judicial e à falência. Essa temática é abordada, de forma 

 
97 STF – ADI 3934/DF. Relator: Min. Ricardo Lewandowski, julg. em 27/05/2009.  

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=3934&classe=ADI&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M
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sumária, a seguir, tendo em vista que não é o objetivo principal desta pesquisa, 

intentando, tão somente, dar suporte às ideias centrais. 

 

2.1.1 Quem está sujeito ao sistema falimentar ou pode beneficiar-se dele?  

 

 Conforme previsto no art. 1° da Lei nº 11.101/2005, o sistema falimentar 

abrange o empresário e a sociedade empresária — esta entendida como a pessoa 

organizada profissionalmente na forma de unidade econômica de produção ou 

circulação de bens ou serviços. Cabe ressaltar que tanto o empresário como a 

sociedade empresária são denominados, de forma genérica, pela lei como 

“devedores”. 

Após a entrada em vigor da LRE, a Lei nº 12.441/2011 introduziu, no Direito 

Brasileiro, a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI), que também 

se sujeita ao Direito Falimentar, nos termos do art. 980-A, §6º, CC/2002, equiparando-

a à sociedade limitada. Em outras palavras, para que uma pessoa esteja sujeita à 

LRE, é preciso haver exercício de atividade empresária, o que obviamente exclui os 

entes da Administração Pública direta e indireta, haja vista a ausência do exercício de 

atividade econômica e a presunção de solvência. Da mesma forma, os exercentes de 

atividade sem fins econômicos, como, por exemplo, as associações e fundações, 

estão excluídos do regime falimentar, o que também ocorre no caso das sociedades 

simples e das cooperativas que exercem atividade econômica não empresarial. 

 No que tange às sociedades em conta de participação, a eventual decretação 

de falência será do sócio ostensivo, uma vez que essa estrutura societária apresenta 

algumas peculiaridades em comparação às demais, cujo tratamento legal se 

assemelha ao regime dos contratos em geral. 

Observa-se que algumas atividades são totalmente excluídas do Direito 

Falimentar, o que as impede de pleitear recuperação judicial e sofrer falência, como é 

o caso das empresas públicas, das sociedades de economia mista e das entidades 

de previdência complementar. Também existem atividades excluídas parcialmente do 

Direito Falimentar, como é o caso das operadoras de planos de saúde, seguradoras, 

instituições financeiras e as respectivas atividades equiparadas, que não têm 

legitimidade para pleitear recuperação judicial, já que estão sujeitas aos regimes 
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especiais definidos por suas agências reguladoras, embora possam ter a falência 

decretada. 

Como já abordado no capítulo precedente, as atividades econômicas não 

empresariais estarão sujeitas ao regime de insolvência civil, o que também se aplica 

às pessoas físicas, vislumbrando-se no direito interno dois sistemas para tratar a 

insolvência. 

 

2.1.2 Onde tramitam os procedimentos? 

 

 No Direito estadunidense, a matéria falimentar é de competência da Justiça 

Federal, diferentemente do que ocorre no Brasil, em que a competência é da Justiça 

Estadual. Alguns tribunais estaduais, inclusive, contam com varas especializadas em 

Direito Empresarial, o que representa um avanço em termos de organização judiciária, 

tendo em vista que possibilita ao magistrado focar nas peculiaridades dos 

procedimentos previstos na LRE. 

Por força do art. 3º da LRE, o local da propositura do pedido recuperacional ou 

da decretação da falência será o juízo do principal estabelecimento do devedor, que 

não é, necessariamente, a sede estatutária ou contratual, mas, sim, aquele 

economicamente mais relevante, ou seja, aquele em que se concentra o maior volume 

de negócios da empresa.  

Há um projeto de lei que intenta determinar a competência nas varas 

especializadas da Capital da respectiva unidade federativa quando o passivo for de 

valor elevado. No entanto, essa alteração demanda amadurecimento, uma vez que a 

competência prevista na lei falimentar disciplina que o procedimento deve ocorrer no 

local de maior monta negocial, pois é aí que estará o maior número de informações, 

dados e provas em relação à atuação dos administradores. 

Assim, com a decretação da quebra, tem-se o efeito do juízo universal, ou seja, 

o juízo da falência deve abranger todos os bens, direitos e obrigações do falido, com 

vistas à indivisibilidade ou à unidade quando da análise de todas as ações e 

execuções em face da massa falida. Essa regra, contudo, comporta algumas 

exceções, como, por exemplo, nos processos judiciais em que a massa falida for 
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autora, hipótese em que se aplica a regra geral do CPC. Da mesma forma, as ações 

trabalhistas tramitarão na justiça especializada até o trânsito em julgado da matéria 

de natureza trabalhista. 

 

2.1.3 Quais são os órgãos atuantes?  

 

No que tange aos órgãos previstos na Lei nº 11.101/2005, que são aqueles que 

participam da recuperação judicial ou da falência, tem-se que o juiz é o supervisor do 

processo tanto nas questões jurídicas como nos assuntos gerenciais, uma vez que é 

ele quem decide se cabe ou não bloqueio judicial, bem como autoriza a contratação 

de profissionais para auxiliar o administrador judicial. 

Por essa razão, com o passar dos anos, foram criadas varas com competência 

para a matéria empresarial, o que inclui os procedimentos falimentares. Isso, contudo, 

não solucionou o distanciamento existente entre o Poder Judiciário e as práticas 

mercantis, sem contar com o fato de que essa especialização não alcançou todas as 

comarcas. Esse panorama conduz à necessidade de maior reflexão, pois nem sempre 

há uma resposta rápida, efetiva e/ou adequada aos problemas surgidos no curso 

desses procedimentos.  

É importante ressaltar que, diferentemente da legislação anterior, em que todas 

as decisões eram de exclusiva competência do juiz, a sistemática atual prevê algumas 

matérias cuja aprovação depende da assembleia-geral de credores, como é o caso 

do plano de recuperação judicial que esbarra na objeção dos credores (art. 56 da 

LRE), cabendo ao juiz, nessa hipótese, apenas homologar ou não o conclave, a partir 

de um mero controle de legalidade. 

Por seu turno, o Ministério Público, outro órgão atuante nos procedimentos 

falimentares com função fiscalizatória e de agente, sempre teve seu limite de atuação 

questionado. A lei vetusta permitia ampla intervenção desse órgão, o que acabava por 

retardar o andamento processual; no entanto, o novel regramento restringe essa 

atuação, conforme o veto presidencial ao art. 4º da Lei nº 11.101/2005. Dessa forma, 

só cabe manifestação do membro do Ministério Público quando houver previsão 

expressa na lei falitária. 
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Outro órgão é a figura do síndico, anteriormente eleito entre os credores do 

devedor, tendo sido substituído pelo administrador judicial, profissional a ser nomeado 

pelo juiz e que tem a função de auxiliá-lo na fiscalização e no gerenciamento da 

empresa recuperanda e da massa falida, respectivamente. Trata-se de órgão 

obrigatório, cujas incumbências estão previamente delimitadas na LRE. Ademais, o 

administrador judicial será uma pessoa, física ou jurídica, com capacidade técnica 

para a gestão de passivo empresarial. É possível, inclusive, contratar uma empresa 

especializada para exercer esse munus, desde que tal contratação seja autorizada 

pelo juiz. Nesse caso, o magistrado fixará a remuneração do administrador judicial 

(conforme prevê o art. 24 da LRE), a ser custeada pela falida ou pela recuperanda. 

Essa legislação prevê, no art. 23, as respectivas penalidades, possibilitando a 

substituição ou a destituição, dependendo da existência ou não da situação fática. 

Apesar de não ser figura nova no ordenamento jurídico pátrio (a lei anterior 

dispunha sobre a matéria nos arts. 122 e 123 do Decreto-Lei nº 7.661/1945),98 o 

comitê de credores passou por uma reformulação, pois a lei novel prevê sua atuação 

na falência e na recuperação judicial, em regra sem remuneração pelo exercício dessa 

função. Sua tarefa precípua é fiscalizar a empresa falida ou recuperanda, sendo o 

funcionamento facultativo, já que pode ser substituído na forma do art. 28 da LRE.  

Quanto à assembleia-geral — timidamente referida no Decreto-Lei nº 

7.661/1945 —, no atual sistema o órgão é atuante na recuperação judicial e na 

falência, deliberando de forma colegiada, com a incumbência de examinar, debater e 

decidir as matérias de sua atribuição exclusiva, conforme os incisos I e II do art. 35 da 

LRE,99 cujo rol é tão somente exemplificativo. 

Quanto às formalidades, a convocação é feita por edital, cabendo ao 

administrador judicial presidir o conclave. Sobre os votos, o cômputo será proporcional 

ao direito de crédito, ressalvado o credor trabalhista, que vota por cabeça. 

Outro aspecto relevante é que o credor deve constar na relação de créditos ou 

estar habilitado, para que possa exercer seu direito de voto, salvo o credor trabalhista, 

 
98 BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Nova lei de recuperação e falências comentada/Lei 11.101, de 9 
de fevereiro de 2005, comentada artigo por artigo. 13 ed. rev. atual. amp. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2018, p. 103. 

99 LOBO, Jorge. Da assembleia-geral de credores. In: TOLEDO, Paulo F. C. Salles de; ABRÃO, Carlos 
Henrique. Comentários à lei de recuperação de empresas e falência. 6 ed. São Paulo: Saraiva, 2016, 
p. 84. 
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devendo obedecer-se ao quórum de deliberação para a aprovação da matéria. Por 

outro lado, não podem votar os credores não sujeitos à recuperação judicial ou à 

falência. 

Observa-se que há impossibilidade de adiamento ou invalidação da 

assembleia, por qualquer tipo de decisão judicial. Apesar da discussão sobre a 

inconstitucionalidade ou não da regra, pois infringiria o princípio da inafastabilidade da 

jurisdição, essa se justifica para evitar delongas recursais. 

Também é considerado órgão (embora atuante apenas na recuperação judicial) 

o gestor judicial nomeado pelo juiz para exercer a função de gestor e representante 

da empresa em crise, na hipótese de haver destituição de seus administradores (art. 

65 da LRE).100 

 

2.1.4 Como ocorre a verificação dos créditos? 

 

A entrada em vigor da LRE trouxe alterações significativas na verificação e na 

habilitação dos créditos. De modo geral, houve redução das formalidades e 

dinamização do procedimento das impugnações, com a ingerência meramente 

instrumental do magistrado e a participação mais ativa do administrador judicial.  

De acordo com a fase processual da ação de recuperação judicial ou de 

falência, varia a forma de apresentar o crédito. Destaca-se que a apuração do crédito 

ocorre incidentalmente ao processo principal de recuperação ou de falência, não 

dependendo da modalidade empregada.   

Publicado o edital de quebra ou de deferimento da recuperação judicial, tem 

início o prazo de 15 dias para a apresentação de habilitação de crédito tempestiva, se 

o crédito não estiver listado pelo devedor; ou divergência, para impugnar o crédito que 

estiver indevidamente listado. 

Nessa fase, a natureza do procedimento é administrativa, uma vez que a 

habilitação de crédito tempestiva e a divergência serão endereçadas ao administrador 

judicial, ou seja, não são analisadas pelo juiz. Recebidos tais procedimentos, o 

 
100 LOBO, op. cit., p. 33. 
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administrador judicial passa a elaborar a relação dos credores, podendo, inclusive, 

arrolar credores não habilitados, desde que se baseie nos livros contábeis ou nos 

documentos comerciais do devedor. Essa lista deve ser publicada no prazo de 45 dias, 

e o edital fixará prazo comum de dez dias aos legitimados para a análise dos 

documentos embasadores da relação dos créditos. Esses legitimados poderão, na 

oportunidade, impugnar a lista, já que dela não cabe recurso. Conforme prevê o artigo 

8º da Lei nº 11.101/2005, a impugnação pode ser feita por qualquer credor, membro 

do Ministério Público, comitê de credores, o devedor ou seus sócios. O procedimento 

tem natureza de ação incidental falimentar, uma vez que competirá ao juiz a análise e 

o respectivo julgamento. 

Findo o prazo editalício, caberá habilitação de crédito retardatária ou 

intempestiva, a qual seguirá os moldes da impugnação prevista no mencionado art. 8º 

da LRE. A extemporaneidade traz algumas consequências, como, por exemplo, a 

perda do direito de voto (salvo o trabalhador, pelo princípio da proteção aos 

trabalhadores); a perda do direito a rateios anteriormente realizados; a não incidência 

dos acessórios no lapso temporal que o tornou retardatário.  

Se não houver impugnação, o juiz homologará a relação de credores do 

administrador judicial como quadro-geral de credores. Caso contrário, será aberto o 

prazo comum de cinco dias para o credor impugnado e o comitê de credores 

apresentarem manifestação. Em seguida, será aberto prazo ao administrador judicial 

e ao Ministério Público.  

Como já assinalado, o procedimento de habilitação de crédito retardatária 

segue o rito da impugnação, em que o juiz pode julgar antecipadamente o feito ou 

sanear o processo, determinando a produção de provas e a realização de audiência 

de instrução e julgamento.  

 Após proferida a sentença, o administrador judicial consolidará os créditos no 

quadro-geral de credores no prazo de cinco dias. Eventuais credores que deixarem 

para exercer seu direito depois da homologação desse quadro-geral, deverão fazê-lo 

por meio da ação de conhecimento prevista no art. 10, §6º, LRE, a qual poderá ser 

proposta até o final do procedimento falimentar ou recuperacional. 

 A legislação falitária também prevê uma ação rescisória falimentar, que tem o 

escopo de rever o crédito indevidamente incluído no quadro-geral de credores, desde 
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que ocorra uma das hipóteses previstas no art. 19 desse diploma legal.  

 

2.2. Recuperação judicial  

 

A Lei nº 11.101/2005 inovou ao introduzir no Direito Brasileiro o instituto da 

recuperação judicial. Esse instituto, em verdade, é um mecanismo processual 

inspirado no Direito Estadunidense, e seu objetivo foi substituir a malfadada 

concordata, possibilitando meios mais efetivos de soerguimento ao devedor 

empresário que atravessa uma crise econômico-financeira. 

  

2.2.1 Quem pode pleitear? 

 

É legitimado para pedir recuperação judicial o devedor empresário cuja 

atividade negocial não seja total ou parcialmente excluída do sistema falimentar. Isso 

diferencia o procedimento recuperacional brasileiro de algumas legislações 

estrangeiras, já que, em alguns países, a iniciativa pode ser de outras pessoas, como, 

por exemplo, o credor. 

Além de estar regular há mais de dois anos, o devedor empresário deve cumprir 

todos os requisitos previstos no art. 48 da LRE, inclusive o lapso temporal mínimo de 

cinco anos para a concessão de novo pedido. O mesmo artigo também prevê 

legitimidade extraordinária aos herdeiros, inventariantes, cônjuge sobrevivente do 

empresário individual ou sócio remanescente. 

 Também há previsão de uma exceção ao prazo registral de dois anos como 

empresário, medida que visa beneficiar o empresário rural. Cabe lembrar que o 

empresário rural tem a faculdade de exercer sua atividade pelo regime civil ou 

empresarial, dependendo, no último caso, de opção expressa. Assim, a atividade 

regular deve ser exercida há mais de dois anos, mas o registro na Junta Comercial 

pode ser inferior a esse prazo. 

 

2.2.2 Quais credores se sujeitam? 
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Diferente do que ocorria na revogada concordata, que somente sujeitava os 

créditos quirografários, a recuperação judicial produz efeitos em relação a todos os 

credores, desde que o crédito esteja constituído até o momento da distribuição do 

pedido, seja vencido, seja vincendo.  

A lei falimentar excepciona algumas relações jurídicas creditícias em seu art. 

49, entre elas o credor tributário, com propriedade resolúvel, contrato de câmbio e 

com bens em penhor. Não obstante, com base no princípio da preservação da 

empresa, até mesmo os credores não sujeitos à recuperação judicial podem ter seu 

direito restringido, para que se tente o soerguimento judicial, como é o caso do credor 

fiduciário. Nessa hipótese, por exemplo, o STJ obstou a imissão de posse de um 

proprietário, pois, em seu imóvel, estava situada a própria planta industrial da 

recuperanda, reconhecendo-se a indispensabilidade do bem para a atividade 

econômica da devedora, sob pena de inviabilização da empresa e dos empregos ali 

gerados.101 

 

2.2.3 Como ocorre o processamento do pedido? 

 

A recuperação judicial pode ser proposta como ação principal ou 

incidentalmente ao requerimento de falência. Deve obedecer aos moldes do art. 319 

do CPC/2015 (indicando os motivos do estado de crise econômico-financeira), bem 

como ao art. 51 da LRE, que dispõe acerca dos documentos que devem instruir a 

peça exordial, incluindo a relação de credores. 

Tal como acontecia na concordata do antigo sistema falimentar, o juiz deferirá 

o processamento do pedido de recuperação judicial mediante a análise de alguns 

requisitos, que, no sistema atual, incluem a análise dos documentos indicados no art. 

51 da LRE, cujo critério é meramente formal. 

Considerando a ausência de expertise acerca das nuances das atividades 

empresariais, tornou-se comum o juiz nomear um perito para analisar a documentação 

trazida aos autos, como lhe permite o art. 156 do CPC/2015, a fim de indicar 

 
101 STJ – AgInt no CC 110.392/SP. Relator: Min. Raul Araújo, Segunda Seção, julg. em 24/11/2010. 



 
 

     

 

 

 

58 

 

previamente a viabilidade da devedora recuperanda. 

No caso de deferimento do pedido, publica-se um edital para a ciência dos 

interessados. Na vigência do Decreto-Lei nº 7.661/1945, aplicava-se a Súmula nº 264 

do STJ à hipótese, sendo essa decisão irrecorrível. Atualmente, contudo, entende-se 

que cabe recurso de agravo de instrumento. Por outro lado, Sérgio Campinho defende 

que o indeferimento é recorrível por apelação. 

Vários são os efeitos do deferimento do processamento da recuperação 

judicial. Esses efeitos têm o objetivo precípuo de possibilitar a imediata continuidade 

da empresa, constando na decisão a intimação do membro do Ministério Público, a 

nomeação do administrador judicial e a comunicação às fazendas públicas. 

Um importante efeito do deferimento da recuperação judicial é a suspensão da 

prescrição e das ações em curso, por um prazo improrrogável de 180 dias, na forma 

do art. 6º, §4º, LRE. É o intitulado stay period, importado da legislação falimentar 

estadunidense. E, não obstante a vedação legal de se prorrogar esse prazo, aplicando 

a razoabilidade e o princípio da preservação da empresa, o STJ firmou entendimento 

de que esse prazo pode ser alargado no caso concreto, principalmente quando a não 

obediência ao prazo independeu da vontade da recuperanda.102 

Outro efeito é, em regra, a indisponibilidade do patrimônio da recuperanda, 

conforme disposto no art. 66 da LRE. Além disso, a devedora deverá usar a expressão 

“em recuperação judicial”, bem como averbar o dito estado na respectiva Junta 

Comercial. 

Após o deferimento da recuperação judicial, é vedado à recuperanda desistir 

do procedimento sem o consentimento da assembleia-geral de credores, que deverá 

apresentar contas demonstrativas mensais no curso do processo judicial, sob pena 

de destituição de seus administradores, havendo presunção de eficácia e validade dos 

atos por ela praticados. 

 

2.2.4 Quais meios de recuperação podem ser indicados no plano?  

 

 
102 É o que se verifica em: STJ – AgInt no REsp 1717939/DF. Relator: Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 
julg. em 28/08/2018. 
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 Com influência da legislação portuguesa e na esteira de algumas regras 

previstas no Decreto-Lei nº 2.321/1987, que trata do regime de administração especial 

das instituições financeiras, a lei recuperacional trouxe um rol flexível e exemplificativo 

de hipóteses para o plano, como se vê no art. 50 da LRE.  

Em verdade, o legislador teve a intenção de trazer um instrumento capaz de 

soerguer a empresa, permitindo ao devedor o pagamento não só com moratória do 

débito, como acontecia com a concordata, uma vez que atualmente há previsão, no 

plano de recuperação, de redução de salário e/ou jornada de trabalho, reestruturação 

societária, alienação judicial de ativos sem sucessão de obrigações, entre outros. 

Em outras palavras, a sistemática atual traz mecanismos mais eficientes ao 

soerguimento da empresa que vivencia uma crise econômico-financeira, permitindo a 

elaboração de um plano de pagamento aos credores com base em sua situação 

particular e nas possibilidades reais de seu fluxo de caixa, com a venda de ativos, 

admitindo, inclusive, a troca de dívidas por participação acionária. Esse procedimento 

também deve envolver uma ampla análise dos aspectos que levaram a empresa a tal 

situação de inadimplência, com vistas a corrigir os rumos e até mesmo substituir 

peças, estratégias e formato do negócio,103 entre outras medidas de saneamento e 

reformulação da unidade produtiva. A esse respeito, são elucidativas as orientações 

de Theophilo de Azeredo Santos:104 

 
As experiências nacional e estrangeira de reorganização empresarial bem-
sucedida resultam de completo diagnóstico da empresa, avaliando-se sua 
situação financeira e econômica, os recursos disponíveis ou que porventura 
possam ser captados nos mercados financeiro e de capitais, o alongamento 
da dívida, a entrada de novos sócios, a indicação de administradores de 
competência e experiência, o estudo das várias hipóteses de reformulação 
societária (transformação, fusão, incorporação, cisão), a formação de joint 
ventures, o reconhecimento do mercado onde atua e de suas perspectivas. 
Enfim, uma ampla reformulação estrutural e administrativa. 
 

Destaca-se que a lei recuperacional prevê que o plano deve contemplar o 

pagamento dos credores trabalhistas e acidentários, cujos créditos sejam anteriores 

ao pedido de recuperação judicial, em até um ano e as verbas salariais até cinco 

salários mínimos no prazo de trinta dias. 

 
103 SANTOS, op. cit. 

104 MANDEL, Julio Kahan; TOMMASI, Marcelo. A nova recuperação judicial da empresa. Disponível 
em: <http://www.go.trf1.gov.br/setoriais/biblioteca/ve03>. Acesso em: 12 dez. 2006. 
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2.2.5 O que é necessário para a concessão da recuperação judicial? 

 

Após o deferimento do processamento do pedido, a recuperanda deverá 

apresentar o plano de recuperação no prazo de sessenta dias. Por conseguinte, os 

credores poderão impugnar esse plano no prazo de trinta dias, contados a partir da 

publicação da relação de credores ou do aviso aos credores da apresentação do 

plano, nessa ordem, por meio de uma objeção e, se não houver infringência, o juiz 

concederá o pedido, pois considera a ocorrência de uma aprovação tácita. No entanto, 

o que se vê na prática é a apresentação de objeção dos credores, bastando apenas 

uma discordância para que o juiz designe assembleia-geral, com o objetivo de que os 

credores deliberem se aprovam, reprovam ou alteram o plano recuperacional. 

 O conclave judicial será convocado em 150 dias a contar do processamento, 

mas a deliberação deve atentar para o prazo de 180 dias do stay period, pois, quando 

cessado esse efeito, as ações e execuções voltarão a tramitar ou poderão ser 

ajuizadas de forma autônoma, o que inviabilizará o pedido de recuperação judicial.  

 A deliberação da assembleia deve atentar para o quórum legal, previsto no art. 

45 da LRE. É importante mencionar que o juiz pode excepcionar esse quórum, como 

faculta o art. 58 da lei recuperacional, desde que se obedeça aos parâmetros nele 

fixados. Essa possibilidade é inspirada no instituto cram down, previsto na legislação 

estadunidense; no Direito Brasileiro, contudo, o juiz fica adstrito aos critérios objetivos 

da lei, não lhe sendo permitido articular um juízo de valor ao veredicto da assembleia-

geral de credores. 

Após a aprovação do plano, o art. 57 da LRE determina que se juntem as 

certidões tributárias. No entanto, essa exigência vem sendo afastada judicialmente, 

haja vista a ausência de lei específica para a concessão de parcelamento diferenciado 

às recuperandas dos débitos tributários e previdenciários.105 Na prática, impede-se a 

decretação da falência do devedor, no caso de não cumprimento dessa obrigação. 

  Nesse contexto, a rejeição do plano acarreta a decretação da falência, que é 

atacável por agravo de instrumento. Ao contrário, a aprovação do plano determinará 

 
105 STJ – REsp 1.187.404/MT. Relator: Min. Luís Felipe Salomão, julg. em: 19/06/2013. 
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a prolação de sentença de concessão da recuperação, também recorrível por agravo, 

que pode ser interposto por qualquer credor ou pelo membro do Ministério Público. 

 Entre os efeitos da concessão, está a novação dos créditos sujeitos à 

recuperação judicial, com formação de um título executivo judicial, conforme disposto 

no art. 59, §1º, da LRE. Sobre os efeitos da concessão da recuperação judicial, o STJ 

já teve a oportunidade de se manifestar pelo cabimento da baixa de protestos e 

negativações efetuados em nome do empresário ou da sociedade empresária após a 

homologação do plano de recuperação judicial, haja vista a novação das obrigações 

da recuperanda, sujeitando-se essa baixa à condição resolutiva do cumprimento do 

plano de recuperação judicial.106 

 Ora, isso decorre do art. 59 da Lei n° 11.101/2005, o qual estabelece que a 

aprovação do plano de recuperação judicial implica novação, que, por sua vez, induz 

a extinção da relação jurídica anterior, substituída por uma nova, não sendo mais 

possível falar em inadimplência do devedor com base na dívida extinta. Todavia, essa 

novação operada pelo plano de recuperação sujeita-se a uma condição resolutiva, 

pois o descumprimento de qualquer obrigação prevista acarretará a convolação da 

recuperação em falência, com o que os credores terão reconstituídos seus direitos e 

garantias nas condições originariamente contratadas, deduzidos os valores 

eventualmente pagos.107 Ademais, caberá a venda dos bens da recuperanda, na 

forma do plano, e a vedação de alienação dos demais bens sem autorização judicial. 

Também é possível destituir os administradores, nomeando-se um gestor judicial, 

como preceitua o art. 65 da mesma lei. 

Registre-se ainda que a concessão é o termo inicial do chamado estado de 

recuperação, uma vez que os efeitos dessa decisão perduram pelo prazo de dois 

anos; findo esse prazo com o inadimplemento das obrigações assumidas no plano, 

haverá cobrança individual, por meio de ação executiva ou pedido de falência 

autônomo, já que caberá o encerramento do processo por meio de sentença (passível 

de apelação).  

 

 
106 STJ – REsp nº 1.444.608/MT nº 2014/0066989-9. Relator: Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julg. 
em 29/08/2016.  

107 REsp nº 1.260.301/DF. Relator: Min. Nancy Andrighi. Terceira Turma, julg. em 14/08/2012. 
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2.2.6 Quando ocorrerá a convolação em falência? 

 

 A decretação da falência somente se imporá às empresas economicamente 

inviáveis, cujo funcionamento possa acarretar mais prejuízos do que seu 

encerramento. Todavia, há presunção desse estado por um critério meramente legal, 

já que o juiz deve decretar a falência se, após o deferimento do processo, houver uma 

das hipóteses previstas no art. 73 da LRE, como, por exemplo, rejeição assemblear 

do plano, descumprimento de obrigação legal, processual ou prevista no plano 

recuperacional. 

 

2.3 Recuperação extrajudicial 

 

Além da recuperação judicial comum, o legislador brasileiro também previu a 

recuperação extrajudicial, que é a possibilidade de formulação de um acordo entre o 

devedor e seus credores, passível de homologação pelo Poder Judiciário. 

Aqui, verifica-se uma autêntica evolução legislativa, pois a composição 

extrajudicial, intitulada “concordata branca ou extrajudicial” no antigo sistema 

falimentar, era uma conduta definida como ato de falência e crime falimentar. 

Outra preocupação legislativa consistiu em trazer a oportunidade de todos os 

diretamente interessados na recuperação da empresa participarem do plano de 

restruturação, o qual não deve sofrer uma intervenção desproporcional do Estado-juiz, 

salvo quando se tratar de verificar sua legalidade. 

Permite-se também, como expressamente preceitua o art. 167 da LRE, a 

realização de acordos eminentemente extrajudiciais, com a livre oportunização de 

composição entre as partes. 

 

2.3.1 Quem pode pleitear? 

  

O favor legal da recuperação extrajudicial beneficia todos aqueles que possam 

pleitear recuperação judicial comum, desde que cumpram os requisitos previstos no 
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art. 48 da LRE. Ademais, de acordo com o §3º do art. 161 da LRE, o postulante não 

pode ter gozado dessa benesse há menos de dois anos. 

 

2.3.2 Quais credores se sujeitam? 

 

Não podem ser objeto de recuperação extrajudicial os créditos trabalhistas, 

acidentários e tributários, oriundos de contratos de câmbio ou provenientes de 

propriedade resolúvel. 

Cabe frisar que inexiste juízo universal, ou seja, não há suspensão de direitos, 

ações ou execuções dos credores não aderentes ao procedimento, não obstando 

eventual pedido de falência por parte desses credores. A legislação também impede 

a alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua 

substituição sem a expressa aprovação dos credores dessa garantia. 

 

2.3.3 Como ocorre o processamento do pedido? 

 

O legislador previu duas espécies de recuperação extrajudicial. 

A primeira é chamada “facultativa”. Nela, o devedor propõe um plano para a 

adesão de todos os credores, só sujeitando quem aderir expressamente, 

dispensando-se a submissão à homologação do Poder Judiciário. 

Na segunda hipótese, o plano é feito por classe de credores e, se houver a 

adesão de três quintos dos credores (60%), toda essa classe está sujeita, o que impõe 

maior rigor formal, como se vislumbra no art. 163 da LRE, sendo obrigatória, inclusive, 

a homologação judicial. A respeito, o art. 162 da LRE dispõe que a petição inicial deve 

apresentar os respectivos termos, condições e justificativas, contendo a assinatura de 

todos os credores, cumprindo-se o quórum mínimo exigido por lei e apresentando-se 

os respectivos documentos. Em seguida, o juiz fará publicar edital para ciência de 

todos os credores, que poderão impugnar o pedido, alegando apenas matérias 

formais. Findo o prazo, o devedor poderá manifestar-se sobre as impugnações. Na 

sequência, o juiz homologará o pedido, realizando apenas controle de legalidade. 
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Ressalte-se que, após a homologação, os credores não poderão desistir da adesão 

ao plano, salvo se houver anuência expressa dos demais signatários, inclusive do 

próprio devedor. Essa decisão formará título executivo judicial e dela é cabível 

apelação sem efeito suspensivo, sendo certo que descabe decretação incidental de 

falência nesse procedimento. 

Finalmente, o processamento das recuperações extrajudiciais que tramitarem 

judicialmente obedecerá às regras da recuperação judicial ordinária, de forma 

subsidiária e naquilo que couber. Recentemente, no caso da recuperação extrajudicial 

da Leader Magazine — grande rede varejista carioca, com um endividamento que 

ultrapassa o montante de R$ 220 milhões —, viu-se a aplicação subsidiária das 

normas atinentes à recuperação judicial comum, mormente no que tange à verificação 

dos créditos, uma vez que inexiste previsão legal específica para a discussão da lista 

de credores apresentada pela devedora na hipótese do art. 163, caput, da Lei nº 

11.101/2005.108 

  

2.4 Inevitabilidade da falência 

 

De início, é importante esclarecer que este trabalho não tem como foco o 

estudo do estado de falência, nem suas nuances procedimentais. No entanto, 

algumas questões são relevantes para a compreensão do sistema como um todo, 

inclusive comparativamente às legislações estrangeiras, o que auxilia, de forma 

significativa, na busca de soluções recuperacionais mais efetivas. 

Por isso, este subcapítulo aborda apenas os tópicos que guardam conexão com 

o procedimento recuperacional, bem como aqueles que interferem nas alternativas 

capazes de proporcionar o soerguimento do negócio ou, então, um fresh start, ou seja, 

um novo começo ao empresário que esteja em estado de insolvabilidade. 

Remontando ao antigo sistema falimentar, verifica-se que havia duas espécies 

de concordata: a concordata preventiva, com o fim de evitar a decretação da falência; 

e a concordata suspensiva, cujo escopo era suspender os efeitos da falência já 

 
108 Proc. nº 0438654-27.2016.8.19.0001, em trâmite na 3ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do 
Rio de Janeiro. 
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decretada até que o passivo fosse quitado, o que possibilitaria a continuidade dos 

negócios. 

No atual sistema falimentar, os meios de soerguimento negocial existentes 

devem ser perquiridos antes da quebra, uma vez que inexiste, na Lei nº 11.101, uma 

medida procedimental para afastar o estado de falência após sua decretação. E isso 

se justifica porque o legislador previu diversos mecanismos para evitar a falência, 

inclusive bem mais abrangentes que os anteriores. 

O modelo brasileiro recuperacional diverge de algumas legislações 

comparadas, como, por exemplo, na Alemanha, onde se inicia o procedimento 

liquidatório para, só então, dar a opção do soerguimento empresarial. 

Adiante, abordam-se as temáticas processuais e procedimentais referentes ao 

pedido de falência e à falência propriamente dita que se correlacionem ao sistema 

recuperacional instituído pela lei falitária brasileira vigente. 

 

2.4.1 Quem pode pleitear falência? 

 

De acordo com os arts. 94 e 105 da Lei nº 11.101/2005, são legitimados ativos 

ao pedido de falência o próprio devedor e seus credores. Portanto, não cabe falência 

de ofício, a requerimento do Ministério Público ou de outro órgão que possa atuar no 

procedimento falimentar. 

Destaca-se a situação peculiar das pessoas jurídicas parcialmente excluídas 

do Direito Falimentar. Cabe lembrar que essas pessoas se sujeitam aos regimes 

especiais, como intervenção, liquidação extrajudicial e RAET (Regime de 

Administração Especial Temporária). Assim, em caso de suspeita de crise 

insolvencial, a agência reguladora da atividade deve instaurar um desses 

procedimentos administrativos. No entanto, se o regime especial não for suficiente 

para sanear o endividamento, o interventor, o liquidante ou o membro do Ministério 

Público, qualquer um desses poderá pleitear a quebra, deslocando para o Poder 

Judiciário a liquidação da pessoa jurídica endividada. 

 Cabe aqui uma crítica sucinta ao formato atualmente previsto, uma vez que as 

atividades sujeitas aos regimes especiais apresentam relevância econômica e social 
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e, acima de tudo, maior complexidade operacional, como ocorre com as empresas 

securitárias e bancárias. 

Em outras palavras, transfere-se para o Poder Judiciário um problema que a 

própria agência reguladora, que detém a expertise das nuances do negócio, foi 

incapaz de antever — e o que é ainda pior: não conseguiu remediar. O resultado disso 

é que tais processos de falência acabam se arrastando judicialmente por longos anos, 

o que demanda um estudo mais aprofundado em outro momento e outro espaço que 

não este trabalho. 

Ainda sobre a questão da legitimidade para postular, verifica-se que o art. 105 

da LRE autoriza ao devedor empresário a autofalência, também intitulada insolvência 

confessada. Nela, o juiz faz uma simples análise formal do pedido e, na sequência, 

decreta a quebra. Assim, de acordo com a redação legal, o pedido de autofalência é 

uma faculdade do devedor, sendo certo que não há penalidades previstas se o 

interessado não reconhecer judicialmente o estado de falência. Por outro lado, 

também não há benefícios legalmente estabelecidos ao devedor que assim o faça. E 

o que se vê na prática é o seguinte: devedores que arrastam um estado de crise por 

anos a fio e cujo endividamento acaba contaminando outras pessoas. 

O art. 97 da LRE também possibilita a qualquer credor a formulação de 

requerimento de falência, devendo provar, se for pessoa jurídica, sua regularidade 

perante o órgão competente, uma vez que seria contraditório permitir que um 

exercente irregular pleiteasse a quebra de uma pessoa devidamente registrada.  

 Ademais, o credor com garantia real deve demonstrar a insuficiência do bem 

onerado, pois se trata de requisito do pedido de falência a presunção de insolvência 

do devedor empresário. E, apesar da inexistência de vedação legal, a jurisprudência 

firmou entendimento de que a Fazenda Pública não tem interesse processual nesse 

pedido, haja vista que dispõe de instrumento específico para cobrança de crédito 

tributário, como se verifica na Lei de Execuções Fiscais.109 

    

2.4.2 Como ocorre a fase pré-falimentar? 

 

 
109 STJ – REsp nº 287.824/MG. Relator: Min. Francisco Falcão. Primeira Turma, julg. em 20/10/2005. 
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Revestido de natureza de processo de conhecimento, de acordo com o art. 94 

da LRE, o pedido de falência pode basear-se na impontualidade do devedor, na 

execução frustrada ou em atos de falência. Ademais, nessas três causas de pedir, o 

estado de insolvência empresarial será presumido. 

 Nesse ponto, o sistema falimentar se distancia do procedimento de insolvência 

civil, pois neste caberá ao autor do pedido provar documentalmente o estado de 

insolvência. Já no pedido de falência, caberá ao devedor comprovar seu estado de 

solvência, mediante depósito elisivo, como preconiza o art. 98, parágrafo único, LRE, 

quitando o valor devido e os respectivos encargos. 

O procedimento do requerimento de falência será instaurado com uma petição 

inicial, citando-se o réu, que poderá contestar no prazo de dez dias. Nesse mesmo 

prazo, é facultado ao devedor empresário requerer sua recuperação judicial incidental, 

o que acarretará a suspensão do feito principal, com o afastamento da decretação da 

falência, se houver o deferimento do processamento do pedido recuperacional. 

Por conseguinte, se for julgado procedente o pedido de quebra, será instaurada 

a fase falimentar. Na hipótese de o juiz julgar improcedente o pedido, considerando 

os efeitos nefastos ao devedor empresário que esse tipo de processo judicial 

ocasiona, o art. 101 da LRE prevê a possibilidade de condenação em perdas e danos.   

  

2.4.3 Quais são os efeitos da falência? 

 

Como já constatado, a sentença de falência pode ser proferida em um pedido 

de autofalência, em um requerimento de falência ou após o deferimento do 

processamento da recuperação judicial.  

Com a sentença de quebra, procede-se a uma execução coletiva, bem como a 

um procedimento dissolutório, com o surgimento da massa falida subjetiva — os 

credores — e da massa falida objetiva — caracterizada pelo conjunto de bens sujeitos 

ao juízo universal. Ainda no corpo da sentença, de acordo com o previsto no art. 99 

da LRE, o magistrado indicará o falido, inclusive os sócios de responsabilidade 

ilimitada, além dos administradores. Também será nomeado o administrador judicial, 

com a intimação de todos os interessados, por meio de edital de quebra ou 
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pessoalmente, dependendo da relação entre falido e terceiros. 

Diferentemente do que acontecia no Decreto-Lei nº 7.661/1945, que 

possibilitava a mantença da empresa se houvesse sucesso no procedimento de 

concordata suspensiva, na LRE, após a decretação da falência, somente é possível 

continuar provisoriamente com os negócios, com o objetivo de aumentar o ativo ou 

minorar os prejuízos, o que pode ser previsto na própria sentença de quebra. A 

propósito, a decretação da falência produz efeitos em relação a todos os interesses, 

direitos e bens do falido, com a instauração do juízo universal e da vis atrativa da 

quebra, nos termos dos arts. 6º e 76, ambos da LRE. 

No que tange aos sócios, os efeitos da falência variam de acordo com a 

natureza de sua responsabilidade perante a sociedade. Assim, o art. 81 da LRE 

estende os efeitos da quebra aos sócios de responsabilidade ilimitada, o que acarreta 

atecnicamente uma confusão entre as pessoas da sociedade e o sócio. Em relação 

aos sócios de responsabilidade limitada, não há responsabilização patrimonial com a 

falência, exceto em caso de dano por culpa ou dolo, obrigação de integralização do 

capital social e ineficácia ou revogação de atos anteriores à falência, sendo que, 

nessas hipóteses, há necessidade de ação incidental própria. 

É importante assinalar que as capacidades civil e processual do falido não são 

alteradas pela falência, embora esse evento produza alguns efeitos para ele, como, 

por exemplo, a perda de representação processual nas questões patrimoniais que 

envolvam a massa falida, a qual passará a ser representada pelo administrador 

judicial. Ocorre também a inabilitação ao exercício da atividade empresária, pois, ao 

falido e ao administrador que conduzia a empresa antes da falência, está vedado o 

exercício de atividade empresária na condição de empresário individual, sócio de 

responsabilidade ilimitada, instituidor de Eireli, administradores e controladores de 

companhia, bem como a função de corretor de seguros ou navios, leiloeiro, 

administrador ou fiel de armazéns gerais.  

A LRE prevê outras restrições, como, por exemplo, a violação das 

correspondências negociais e a restrição de locomoção para local diverso da falência, 

devendo os envolvidos proceder à entrega dos bens e dos livros contábeis 

obrigatórios, bem como prestar esclarecimentos e informações, sob pena de cometer 

crime de desobediência (art. 104 da LRE). Na Lei nº 11.101/2005, também há previsão 

de responsabilidade penal, pois algumas condutas praticadas pelos administradores 
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do negócio são classificadas como crimes falimentares. 

A mesma lei dispõe sobre os direitos do falido, que pode fiscalizar a 

administração da massa; requerer medidas acautelatórias dos bens arrecadados; 

intervir, como assistente, nas ações em que a massa for parte ou interessada; e 

interpor os recursos admitidos em lei, requerendo tudo que entender útil à defesa de 

seus direitos. Apesar disso, o sistema falimentar atual é incipiente quanto ao 

tratamento do “recomeço” no caso das pessoas atingidas pelos efeitos da falência 

(arts. 168 at usque 188, LRE). 

As obrigações assumidas pela falida anteriormente à quebra sofrem os efeitos 

do juízo universal, com a suspensão da prescrição nas ações e execuções em curso; 

a antecipação dos vencimentos das obrigações, inclusive em moeda estrangeira; a 

suspensão condicional da fluência de juros; e a suspensão do direito de retenção, com 

regras específicas para a compensação. 

Sobre os contratos, o legislador dispôs que aqueles que têm natureza bilateral 

não se resolvem com a falência (art. 117 da LRE), com previsão de regras especiais 

para as seguintes modalidades contratuais: unilateral, mandato, comissão, 

arrendamento de aeronave ou de suas partes, compromisso de compra e venda, 

conta-corrente, entre outros. 

Outro efeito da falência está associado ao patrimônio do falido, com a perda da 

administração do negócio e dos bens. Assim, nesse contexto, eventuais atos 

praticados serão nulos, com o estabelecimento empresarial lacrado e os bens do falido 

arrecadados e avaliados, inclusive o patrimônio do sócio ilimitadamente responsável, 

independendo de os bens estarem ou não em poder do falido ou de terceiros — na 

hipótese, ressalvam-se somente os bens impenhoráveis e inalienáveis por ato de 

vontade, nas declarações de última vontade e nas doações, entre outros. 

 

2.4.4 Quais são os procedimentos incidentais? 

 

Quanto às ações incidentais, tem-se que os procedimentos para a verificação 

dos créditos foram brevemente comentados no subcapítulo que trata das regras 

comuns à recuperação judicial e à falência. Sobre os demais incidentes, também são 
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feitos breves comentários, tendo em vista não constituírem objeto deste estudo. 

Além do eixo principal da falência, em que se desenvolvem ações de 

administração e conservação de bens para o pagamento dos credores, verifica-se o 

desenvolvimento de outros quatro eixos processuais, de curso paralelo ao principal e 

que, somados, afluirão para alcançar a meta última da execução coletiva: o 

pagamento dos credores.  

Essas ações, de interesse da massa falida, desmembram-se da seguinte 

forma: restituição e embargos, que desincorporam bens de terceiros ou ameaçados 

de desapossamento pelo administrador judicial; declaração de ineficácia e revogação 

para atos anteriores à falência, com o objetivo de integrar bens à massa; habilitação 

e verificação de crédito, necessárias à formação do QGC; atos investigatórios que 

podem culminar com a responsabilização civil dos sócios e, ainda, com a 

responsabilização criminal das pessoas envolvidas nos crimes definidos pela Lei 

Falimentar.110  

Apenas para não passar incólume e com o fim de demonstrar a complexidade 

do sistema falimentar brasileiro, conceituam-se, adiante, os procedimentos incidentais 

remanescentes. Assim, inicia-se com os procedimentos que objetivam a incorporação 

de bens à massa falida. 

Nessa seara, os atos praticados antes da falência e contaminados por 

ineficácia estão arrolados no art. 129 da LRE e podem ser reconhecidos de ofício, 

dispensando prova de dolo ou dano, já que são presumidos, per si, prejudiciais à 

massa falida. Por outro lado, o art. 130 da LRE dispõe que, para revogação do ato, é 

preciso fazer a prova do intuito de fraudar, com fulcro em dois pressupostos: eventus 

damni, requisito objetivo que visa revelar o prejuízo sofrido pela massa falida; 

consilium fraudis, aspecto subjetivo comprobatório da intenção fraudatória do próprio 

devedor, com a ciência de sua situação pelo terceiro que com ele contrata. 

 Os bens indevidamente arrecadados pelo administrador judicial podem ser 

objeto de ação restitutória, cujo intento é desintegrá-los da massa falida. Tal pedido 

incidental pode fundar-se em direito real ou contratual de terceiro (art. 85, caput, Lei 

 
110 NEGRÃO, Ricardo. Aspectos objetivos da lei de recuperação de empresas e de falências. 5 ed. São 
Paulo: Saraiva, 2014, p. 129. 
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n° 11.101/2005), exigindo-se, além da arrecadação do bem, que o requerente tenha 

direito de propriedade. 

A hipótese de restituição especial ocorre quando houver mercadorias vendidas 

a crédito, não alienadas e entregues até 15 dias antes da distribuição do pedido de 

falência do devedor (art. 85, parágrafo único, LRF). A restituição extraordinária se 

baseia na devolução da quantia entregue ao devedor, decorrente de contrato de 

adiantamento de câmbio (art. 86, II, LRE). Na modalidade especial, ocorre a restituição 

dos valores entregues ao devedor pelo contratante de boa-fé, se revogado ou tornado 

ineficaz o ato que lhe deu causa (art. 86, III, LRE). 

 Outro procedimento que objetiva desintegrar os bens da massa falida são os 

embargos de terceiros (art. 93 da LRE) — um incidente subsidiário à ação restitutória, 

pois aquele só é cabível quando esta não o for.  

  

2.4.5 Como os créditos são classificados? 

 

 Após o julgamento dos procedimentos incidentais que visam à verificação dos 

créditos, o administrador judicial elaborará o QGC na seguinte ordem: créditos sujeitos 

à restituição (art. 86, I, LRE); créditos extraconcursais, que são despesas contraídas 

pela própria massa falida (art. 86, I, LRE); e créditos concursais, que são as dívidas 

constituídas antes da quebra (art. 86, I, LRE).  

 Se houver recurso em caixa, haverá o pagamento imediato das despesas da 

massa falida que se mostrem urgentes e indispensáveis (art. 150 da LRE), bem como 

o pagamento prioritário dos três últimos meses de salários atrasados ao trabalhador 

que perceba até cinco salários mínimos (art. 151 da LRE). 

 Como se vê, a lei falimentar brasileira aplica o princípio da pars conditio 

creditorum, conferindo tratamento paritário aos credores que estiverem na mesma 

classe. A solução, no entanto, é simples, pois o devedor falido precisa pagar 

integralmente a todas as classes, ressalvada a regra prevista no art. 158 da LRE, para 

que consiga alcançar a extinção das obrigações e retornar ao mundo empresarial. 

 Isso afasta o regramento falimentar brasileiro de outros sistemas, como, por 



 
 

     

 

 

 

72 

 

exemplo, acontece na legislação falitária estadunidense, que prevê o fresh start a 

partir da possibilidade de quitação proporcional dos débitos. 

 

2.4.6 Como se realizam o ativo e o pagamento do passivo?  

 

 Decretada a falência, o juiz iniciará a liquidação do ativo, com vistas ao 

pagamento do passivo. Caberá, portanto, ao administrador judicial a alienação judicial 

dos bens arrecadados, o que ocorrerá por leilão com lances orais, propostas fechadas 

ou pregões, sem prejuízo da alienação alternativa, desde que se obedeça ao quórum 

qualificado, legalmente previsto (art. 46 da LRE).  

 Um importante dispositivo legal que dinamizou e tornou possível na prática a 

alienação de bens na falência é aquele que prevê a não sucessão pelo arrematante 

no que diz respeito às obrigações da massa falida, inclusive as de natureza trabalhista 

e tributária (art. 141 da LRE). 

Como dito anteriormente, após a decretação da falência, só será possível a 

continuação provisória do negócio e para fins de maximização dos ativos, já que a 

legislação em vigor não prevê instrumento processual de soerguimento posterior à 

sentença de quebra.  

Por outro lado, a Lei nº 11.101/2005 prioriza a alienação global dos ativos, que 

deve obedecer à seguinte ordem: venda dos estabelecimentos em bloco; venda das 

filiais ou unidades produtivas isoladamente; venda em bloco dos bens que integram 

cada um dos estabelecimentos do devedor; e venda dos bens individualmente 

considerados. 

Em outras palavras, a intenção do legislador foi privilegiar que um terceiro dê 

seguimento à empresa. Ou seja, a lei falimentar faculta a mantença da empresa, 

desde que a administração do negócio seja de outrem. No entanto, ao mesmo tempo 

que há cumprimento do princípio de preservação da empresa, essa regra afasta do 

sistema falimentar brasileiro a possibilidade do instituto do fresh start, inviabilizando, 

assim, um “recomeço” imediato ao falido, tal como se verifica no Direito germânico e 

no Direito estadunidense. 
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2.4.7 Inabilitação e extinção das obrigações 

 

 Após a realização do ativo e o pagamento do passivo, o administrador judicial 

deverá prestará suas contas em autos apartados (art. 154 da LRE). Em seguida, o juiz 

julgará essas contas e, em caso de rejeição, será fixada, na própria sentença, a 

responsabilidade do administrador judicial. Na sequência, o administrador judicial 

apresentará um relatório final no processo de falência, devendo especificar, 

justificadamente, as responsabilidades que continuarão sob o encargo do falido. Com 

isso, será proferida sentença de encerramento do procedimento de quebra, da qual é 

cabível recurso de apelação.  

 Nessa mesma decisão, o juiz declarará a extinção das obrigações, se houver 

quitação integral de todos os créditos, facultando-se o pagamento de 50% dos créditos 

quirografários, para alcance do mesmo efeito. Observa-se, a propósito, que qualquer 

causa extintiva dos créditos habilitados, como, por exemplo, novação, remissão e 

transação, entre outras, pode acarretar o cumprimento das obrigações pelo falido. 

 Se o encerramento da falência ocorrer sem o cumprimento das obrigações, 

haverá a respectiva extinção após o decurso de cinco anos da sentença de 

encerramento, salvo na hipótese de condenação por prática de crime falimentar, em 

que o prazo será de dez anos. Esses prazos prescricionais fluem a partir do trânsito 

em julgado da sentença de encerramento. 

Observa-se que, somente a partir da sentença de extinção das obrigações, a 

pessoa impedida de exercer atos de gestão estará autorizada a voltar a exercê-los, 

cessando, pois, os efeitos da já comentada inabilitação. E, considerando que os 

processos falimentares tramitam por anos a fio, esse impedimento também será 

longo, acarretando a impossibilidade de exercício da atividade pelos falidos. O recurso 

consistente em utilizar o nome de terceiros para driblar esse impedimento é uma 

prática repudiável, mas ainda sem solução efetiva no ordenamento jurídico brasileiro.  

Apesar de o escopo desta tese não ser os efeitos deletérios da inabilitação, é 

fato que um procedimento de soerguimento mais condizente com a realidade nacional 

evitará a decretação da falência e, consequentemente, também essa situação fática 

espúria e fraudulenta, que traz um estigma nefasto ao empresário brasileiro, tornando, 

assim, desnecessário constituir nova pessoa jurídica sob a mesma gestão. 
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 Por fim, traçados, em breves linhas, os pontos correlatos da recuperação 

judicial, da recuperação extrajudicial e do processo de falência, com a recuperação 

judicial simplificada, o próximo capítulo aborda, em mais detalhes, o procedimento 

objeto desta tese, qual seja, a recuperação judicial com base em plano especial para 

ME e EPP.   
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3. A RECUPERAÇÃO JUDICIAL COM BASE EM PLANO ESPECIAL 

 

“A experiência tem mostrado que, em número 
significativo de casos, o consenso entre os 
interessados na recuperação de empresas em 
dificuldades pode alcançar-se pela intervenção 
mediadora de uma entidade pública”.111 

 

 

 Como visto no capítulo anterior, a Lei nº 11.101/2005 prevê três espécies de 

recuperação: recuperação judicial comum ou ordinária, regulada pelo art. 48 e 

seguintes dessa lei; recuperação extrajudicial, tratada nos arts. 161 a 167 da mesma 

norma, cuja facultatividade de homologação judicial está adstrita às hipóteses em que 

todos os credores anuírem expressamente com o acordo; e recuperação especial, 

positivada pela lei falimentar e destinada especificamente às microempresas e 

empresas de pequeno porte, com vistas a possibilitar um procedimento simplificado e 

menos dispendioso ao pequeno exercente de atividade empresarial. 

Esse procedimento simplificado nada mais é do que corolário do comando 

constitucional contido no art. 179 da CRFB/1988, o qual preconiza que se dispense 

tratamento diferenciado aos pequenos empresários, de modo a incentivar esse 

segmento, que é extremamente importante para a economia interna. A Exposição de 

Motivos do Projeto de Lei que, posteriormente, tornou-se a Lei nº 11.101/2005 lista, 

inclusive, os princípios norteadores do sistema falimentar e recuperacional, em que 

se verifica o princípio da desburocratização do procedimento às MEs e EPPs. 

A intenção do legislador ao positivar um procedimento específico ao pequeno 

empresário — expressão que engloba os conceitos de ME e EPP no presente estudo 

— foi diminuir as despesas com editais, contabilidade em geral e, em especial, custos 

para convocação de realização de assembleia-geral de credores,112 além de gastos 

com a elaboração de um plano de recuperação por profissional especializado, entre 

outros. 

 
111 Preâmbulo do Decreto-Lei nº 316, de 20 de outubro de 1998, que instituiu o procedimento 
extrajudicial de conciliação para a viabilização de empresas em situação de insolvência ou em situação 
econômica difícil em Portugal. 

112 BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Recuperação empresarial e falência. 2 ed. rev. atual. e ampl. 
São Paulo: RT, 2018, p. 259. 
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Apesar disso, em se tratando de recuperação judicial para as microempresas e 

empresas de pequeno porte, até a reformulação pela Lei Complementar nº 

147/2014,113 o que se verificava era um número ínfimo de pedidos recuperacionais, 

pois o procedimento estava aquém das necessidades desse empresariado. No 

entanto, com essa alteração legislativa, houve um aumento exponencial a partir do 

ano de 2015, o que também decorre dos efeitos da crise econômica. Relevante 

comentar que os números relativos aos pedidos de processamento deferidos, em 

comparação aos anos anteriores à reforma em comento, também cresceram 

exponencial e positivamente. 

 Essa norma trouxe outros benefícios às microempresas e empresas: no caso 

de falência, inseriu o crédito dessa categoria na classe de privilégio especial; e criou 

nova classe de credores para os pequenos empresários, tornando mais forte seu 

poder de voto nas assembleias-gerais previstas na LRE. E, em terceiro lugar, o que é 

mais importante: aos devedores em recuperação judicial simplificada, confere-se 

parcelamento tributário com prazo 20% superior ao dos demais devedores. 

Observa-se, por derradeiro, que o PL nº 10.220/2018 intenta promover ainda 

mais mudanças nas regras da recuperação judicial simplificada, com vistas a tornar 

esse procedimento mais acessível e efetivo. Entre essas alterações, estão: o 

alargamento do parcelamento de 36 meses para 60 parcelas mensais; a livre 

pactuação pelas partes de eventuais acréscimos de juros; o uso preferencial, pelo 

juízo, no processo de recuperação judicial de ME ou EPP, de comunicação eletrônica 

e notificação direta a dispositivos móveis previamente cadastrados e autorizados pelo 

interessado, independentemente da adoção do plano especial de que trata o art. 70, 

§ 1º, LRE. 

É bem verdade que a simples extensão do parcelamento não é suficiente para 

estancar o problema da crise econômico-financeira do pequeno empresário se não 

houver a conjugação de outras medidas destinadas a sanear o endividamento. Deve 

ser considerado que esse parcelamento será mais uma despesa, não afastando a 

obrigação de se cumprirem as demais despesas posteriormente constituídas.   

 

 
113 Dados obtidos no site da Serasa apontam que os pequenos negócios são os que mais sofrem com 
a turbulência econômica. 
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Na sequência, abordam-se as especificidades atuais dessa espécie 

recuperacional. 

 

3.1 Quem pode pleitear? 

 

 Na esteira do Direito Francês, que prevê duas modalidades de recuperação — 

uma denominada “simplificada”, para empresas com até cinquenta empregados, e 

outra chamada principal, geral ou comum —,114 a lei falimentar pátria faculta às MEs 

e às EPPs uma modalidade de recuperação judicial simplificada. 

 Destaca-se que o procedimento simplificado não é compulsório, podendo as 

microempresas e empresas optar entre esse tipo recuperacional e o do rito ordinário. 

Na prática, o definidor da melhor espécie para esse empresário é o objetivo 

pretendido. Ou seja, se houver necessidade de um plano de recuperação mais 

complexo, como, por exemplo, uma reorganização societária, é provável que a 

recuperação judicial comum seja a mais adequada.  

Conforme possibilita o art. 189 da LRE, que determina a aplicação subsidiária 

do CPC, nada obsta que o juiz conceda prazo para a emenda da inicial, de modo que 

o pequeno empresário informe se pretende optar pelo procedimento recuperacional 

simplificado, retificando sua petição vestibular. Há, inclusive, jurisprudência nesse 

sentido, oportunizando à recuperanda prazo para manifestação ao exercício da 

faculdade conferida para as MEs e EPPs.115  

 Por outro lado, as médias e grandes empresas não podem gozar dessa espécie 

de favor legal. Além disso, nada obsta que, formulado o pedido de recuperação judicial 

comum, o pequeno empresário emende sua peça exordial, desde que o faça antes do 

deferimento do processamento do pedido, uma vez que lhe é facultada, inclusive, a 

desistência antes desse ato.116 

 
114 LOBO, Jorge. Direito da empresa em crise: a nova lei de recuperação da empresa. Revista da Escola 
da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2006, v. 9, n. 34, p. 31-32. 

115 GOIÁS, Tribunal de Justiça. AC nº 0210171.17.2012.8.09.0024. Relator: Maurício Porfirio Rosa, pub. 
em 04/06/2019. 

116 BEZERRA FILHO, op. cit., p. 259. 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/227038494/null
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 Segundo a Lei Complementar nº 123/2006, a condição de microempresário e 

empresário de pequeno porte é definida pelo faturamento. Assim, poderá optar pelos 

benefícios respectivos à microempresa o empresário que obtiver receita bruta anual 

igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e é facultado o status 

de empresário de pequeno porte ao empresário que aufira receita bruta anual superior 

a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 

(quatro milhões e oitocentos mil reais), nos termos da redação alterada pela Lei 

Complementar nº 155/2016. Desse modo, a condição subjetiva que confere 

legitimidade ativa ao pedido recuperacional simplificado é o enquadramento como 

microempresa ou empresa de pequeno porte. 

Aduz-se que nem toda ME ou EPP pode gozar dos benefícios da recuperação 

judicial simplificada, já que esses conceitos, além de abrangerem empresário 

individual, sociedade empresária e Eireli, também englobam, de forma expressa, a 

sociedade simples,117 a qual, por não exercer atividade empresária, não está sujeita 

ao regime falimentar. 

 Também é preciso cumprir com as condições objetivas, e o pequeno 

empresário deve preencher os requisitos previstos no art. 48, II, da Lei nº 11.101/2005, 

atinentes às recuperações judiciais comuns. No texto original, o hiato entre a 

formulação de um pedido recuperacional simplificado e outro era de oito anos. Com a 

reforma legislativa trazida pela Lei Complementar nº 147/2014, o prazo para um novo 

pedido de recuperação judicial simplificada passou a ser de cinco anos, tal como 

acontece na recuperação judicial comum. Com isso, o legislador quis evitar uma 

recuperação emendada na outra, o que também é prejudicial ao mercado em geral. 

Por outro lado, nas disposições finais e transitórias da Lei nº 11.101/2005, o art. 192, 

§2º, vedou aos empresários concordatários a convolação do antigo procedimento em 

recuperação judicial simplificada. 

 

3.2 Quais credores se sujeitam? 

 

 
117 BORBA, op. cit., p. 21. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp155.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp155.htm#art1
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 De início, a Lei nº 11.101/2005 dispunha que somente os credores 

quirografários estavam sujeitos aos efeitos da recuperação judicial simplificada. E 

esse foi o principal empecilho para o ajuizamento dessa espécie de recuperação, pois 

o legislador não atentou para o fato social, já que até mesmo os pequenos negócios 

assinam contratos complexos, em especial os bancários, com vistas ao financiamento 

de capital de giro.  Com isso, o procedimento simplificado se aproximava da 

concordata, que também só surtia efeito entre os credores quirografários. Por 

conseguinte, tinha o mesmo mote de ineficiência, o que inibia o devedor empresário 

de buscar o favor legal simplificado destinado às microempresas e empresas de 

pequeno porte. 

A adoção de um sistema similar ao da concordata para a recuperação judicial 

simplificada foi motivo de crítica severa por parte dos doutrinadores. Manoel Justino 

Bezerra Filho, ao tratar do tema, comenta a imprestabilidade do plano especial 

conforme prescrito na redação originária da lei falimentar atual.118 

 A partir da alteração legal advinda da Lei Complementar nº 147/2014, que 

modificou o art. 71, §1º, I, da LRE, a recuperação judicial simplificada passou a sujeitar 

todos os credores constituídos até a data de distribuição desse pedido, como já 

acontecia na recuperação judicial ordinária, o que gerou um estímulo à busca desse 

benefício legal ao devedor empresário. Tais credores também estão sujeitos ao juízo 

universal, nos mesmos moldes da recuperação judicial ordinária, incidindo o art. 6º da 

LRE, que determina a suspensão de todas as ações e execuções em curso. 

Essa regra legal, inclusive, já foi analisada pelo Tribunal de Justiça do Distrito 

Federal no julgamento de um agravo de instrumento contra decisão em ação de 

conhecimento que possibilitou ao agravado a escolha entre: a) expedição de certidão 

de crédito, para a habilitação no processo de recuperação judicial; e b) continuidade 

da execução individual, que deve permanecer suspensa até o encerramento da 

recuperação judicial. Na ocasião, foi firmado o entendimento de que, deferida a 

recuperação judicial simplificada, cabe ao credor proceder à habilitação de seu 

crédito, em consonância com o art. 7º, §1º,  da Lei nº 11.101/2005, caso não tenha 

sido incluído pelo próprio devedor. E, quando não houver habilitação do credor na 

recuperação judicial, é possível prosseguir com a execução individual, embora tenha 

 
118 BEZERRA FILHO, op. cit., p. 257. 
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de esperar o término da recuperação para executar os atos de constrição patrimonial, 

em face da preferência dos credores habilitados.119 

 Da mesma forma que ocorre na recuperação judicial comum, não se sujeitam 

ao procedimento recuperacional simplificado os credores não abrangidos pelo juízo 

universal, ou seja, a eles não se aplica a suspensão do curso da prescrição e das 

ações e execuções em curso, conforme dispõem os arts. 6º e 71, parágrafo único, 

bem como os que não forem atingidos pelo plano especial, como determina o art. 70, 

§2º, todos da Lei nº 11.101/2005. Portanto, não estão sujeitos à recuperação judicial 

simplificada os credores cujos créditos forem constituídos após a distribuição do 

pedido recuperacional (art. 49 da LRE), aqueles com créditos de contrato de 

adiantamento de câmbio, bem como os credores de propriedade resolúvel (art. 49, 

§3º, LRE) e os credores fiscais. 

  É importante consignar que, da mesma forma que a ausência de um 

tratamento mais eficaz ao credor tributário nas recuperações judiciais é um entrave 

ao respectivo pedido, também se reproduz a ineficiência do procedimento aos 

microempresários e empresários de pequeno porte. Para essa espécie, há o incentivo 

tributário do Simples Nacional, o que lhes possibilita o recolhimento único de tributo, 

com margens percentuais mais acessíveis. Acontece que isso não impede a 

ocorrência de dívidas dessa natureza. Ao contrário, o que se constata é o mesmo que 

ocorre com as demais empresas: o Fisco está entre os maiores credores. No entanto, 

o tratamento a essa espécie de credor ainda é bastante incipiente. 

O único benefício tributário conferido às MEs ou EPPs em recuperação judicial 

adveio da LC nº 147/2014. Essa lei determina que os pequenos empresários fazem 

jus a prazos 20% (vinte por cento) superiores àqueles regularmente concedidos às 

demais empresas no parcelamento de seus débitos perante as Fazendas Públicas e 

o Instituto Nacional do Seguro Social. No entanto, é claro que o simples acréscimo no 

número de parcelas não soluciona o endividamento desses pequenos empresários. 

Uma solução complementar mais eficaz seria a minoração dos consectários de mora, 

como, por exemplo, a redução de juros e multas. 

 
119 DISTRITO FEDERAL, Tribunal de Justiça. Ag. nº 0717964-66.2018.8.07.0000. Relator: João 
Egmont, julg. em 30/01/2019. 
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O art. 71, I, LRE prevê uma exclusão específica para as recuperações judiciais 

simplificadas, que são os créditos decorrentes do repasse de recursos oficiais. 

Acontece que essa regra pode inviabilizar o procedimento recuperatório, tendo em 

vista que, em geral, esses valores são vultosos.120 

 Cabe destacar ainda que os dispositivos atinentes à recuperação judicial 

simplificada apontam para a possibilidade de se constituir um comitê de credores. 

Essa previsão não fazia sentido no texto originário da LRE, pois existia apenas uma 

classe de credores sujeita a esse procedimento, sendo notório que o comitê atua em 

colegiado, o que demandaria a existência de pelo menos duas classes para que a 

existência desse órgão fosse viável. Assim, após a sujeição de todos os credores ao 

procedimento recuperacional simplificado, como possibilitou a Lei Complementar nº 

147/214, tornou-se factível a existência desse órgão, uma vez que atualmente haverá 

mais de uma classe de credores vinculada a esse processo judicial. 

 

3.3 Como ocorre o processamento do pedido? 

 

 Como assinalado em tópico anterior, a intenção do legislador foi trazer um 

procedimento desburocratizado, a fim de atender às peculiaridades dos 

microempresários e empresários de pequeno porte. Na esteira dessa ideia de 

simplificação procedimental, também há regras para tornar o processo judicial mais 

célere e econômico, o que explica a inexistência de algumas regras previstas à 

recuperação judicial comum. 

Nesse sentido, já na petição inicial, o pequeno devedor empresário deverá 

indicar expressamente a opção pelo rito simplificado, como preleciona o art. 71, §1º, 

Lei º 11.101/2005, com obediência aos demais requisitos previstos no art. 51, LRE, no 

que couber. 

Assim, recebida a peça vestibular, o magistrado realizará o juízo de delibação, 

conferindo os respectivos termos e, se houver necessidade, deve conceder prazo para 

 
120 BEZERRA FILHO, op. cit., p. 264. 
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a emenda da inicial, em obediência ao art. 319 do CPC/2015, conjugado com o art. 

189 da LRE.121 

 Tal como acontece na recuperação judicial comum, o juiz também nomeará um 

administrador judicial na recuperação judicial simplificada. Uma importante alteração 

decorreu da LC nº 147/2014, que reduziu para 2% do valor da causa a remuneração 

desse profissional. Nesse sentido, de acordo com o Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso do Sul, a legislação da recuperação judicial, nos termos do art. 24, §5º, prevê 

que a remuneração do administrador judicial fica reduzida ao limite de 2% (dois por 

cento) no caso de microempresas e empresas de pequeno porte, o que decorre do 

desdobramento previsto na CRFB/88, previsto nos artigos 170, IX, e 179, 

dispositivos que asseguram tratamento diferenciado e favorecido, com vistas a 

impulsionar sua atuação no mercado.122 Observe-se que o percentual reduzido deve 

ser aplicado independentemente de o pequeno empresário optar pela recuperação 

judicial simplificada, uma vez que o legislador não impôs essa exigência.  

Não obstante ausência de previsão expressa, o juiz deve determinar o início 

do prazo para a apresentação das habilitações de créditos e divergências. Assinale-

se que o procedimento de verificação dos créditos será o mesmo aplicado às 

recuperações judiciais comuns.123 

 Nos mesmos moldes do que acontece na recuperação judicial comum, a 

recuperanda, no procedimento simplificado, terá o prazo de sessenta dias para 

apresentar o plano especial de recuperação judicial, de acordo com o art. 71 da LRE, 

devendo, contudo, limitar-se às condições especiais dessa espécie de plano.  

Em julgamento de agravo de instrumento interposto em face de decisão que 

concedeu recuperação judicial à agravada (microempresa), o Tribunal paulista 

entendeu que a não apresentação do plano especial de recuperação no lapso 

temporal de sessenta dias (prazo previsto no art. 53 da Lei nº 11.101/2005) 

consubstancia hipótese de incontroverso descumprimento da exegese legal, pois o 

 
121 BEZERRA FILHO, op. cit., p. 260. 

122 MATO GROSSO DO SUL, Tribunal de Justiça. Ag. nº 1001020-02.2018.8.11.0000. Relator: Des. 
Carlos Alberto Alves da Rocha, julg. em 04/04/2018. 

123 BEZERRA FILHO, op. cit., p. 268. 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10660995/artigo-170-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10660621/inciso-ix-do-artigo-170-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10657865/artigo-179-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
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dito prazo é improrrogável. A não apresentação, portanto, acarreta a convolação da 

recuperação em falência.124 

 Segundo Fabio Ulhoa Coelho, há a alternativa de o magistrado determinar a 

retificação do plano especial que estiver em desconformidade com os parâmetros 

legais, hipótese em que caberá a decretação da falência quando houver 

desobediência ou em caso de não atendimento à decisão.125 

 Em seguida, nos termos do art. 55 e parágrafo único do art. 72, ambos da LRE, 

tem início o prazo de trinta dias para objeções. Todavia, diversamente do que ocorre 

no procedimento comum, na recuperação judicial simplificada não há designação de 

uma assembleia-geral de credores. Isso se justifica como uma forma de diminuir o 

ônus e o tempo que a atuação desse órgão acaba por provocar nos demais 

procedimentos. 

 Respeitadas as especificidades da recuperação judicial simplificada no que 

tange ao plano especial e à forma de concessão, que serão tratadas adiante, esse rito 

obedecerá às regras da recuperação judicial ordinária, subsidiariamente e no que 

couber.  

 

3.4 Quais meios de recuperação podem ser indicados no plano? 

  

No que se refere ao plano especial previsto no art. 71 da LRE, o legislador se 

restringiu a permitir o parcelamento em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, iguais 

e sucessivas, acrescidas de juros equivalentes à taxa SELIC. Esse engessamento, 

contudo, implica um prejuízo para o pequeno empresário, pois, na recuperação judicial 

ordinária, é comum a apresentação de um plano para liquidação em até vinte anos, 

com o pagamento diferenciado dos credores de classes distintas. Portanto, à classe 

empresarial que mais necessita de incentivo, o que se percebe é uma restrição 

infundada. 

 
124 SÃO PAULO, Tribunal de Justiça. Ag. nº 2250552-92.2016.8.26.0000. Relator: Caio Marcelo 
Mendes de Oliveira, pub. em 14/08/2017. 

125 COELHO, op. cit., p. 396. 
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Ao analisar a matéria antes das alterações da LC nº 147/2014, Ricardo Negrão, 

em julgamento de agravo de instrumento, decidiu que é possível haver proposta da 

recuperanda de pagamento diferenciado por classe de credores na recuperação 

judicial ordinária, em respeito ao princípio do tratamento paritário horizontal. Por 

outro lado, na recuperação judicial simplificada, o plano especial previsto no art. 71 

da LRE deve ser uniforme a todos os credores, em obediência à exigência de 

paridade vertical entre os credores.126 

Em outro julgamento, o TJSP ratificou esse entendimento, afirmando que, na 

recuperação judicial simplificada, o plano especial não pode prever pagamentos 

mensais diferenciados, nem omitir, no passivo quirografário, os créditos das 

instituições financeiras, ainda que se encontrem em discussão judicial. Segundo 

esse tribunal, também descabe prorrogação do prazo máximo fixado para o início do 

pagamento, o que impõe a decretação da falência, por descumprimento do art. 71 

da Lei nº 11.101/2005.127 

 Por outro lado, além de alterar a forma de incidência dos juros, a LC nº 

147/2014 passou a prever a formulação de uma proposta para o abatimento do valor 

das dívidas, o que é muito comum na recuperação judicial ordinária e gerava um 

contrassenso em relação ao procedimento especial, já que inexistia essa 

possibilidade. 

A jurisprudência vem ratificando a previsão de afastamento da incidência da 

taxa Selic em planos especiais no caso das recuperações judiciais simplificadas, 

convalidando o abatimento do débito e a aplicação de taxas de juros e correção 

diferenciadas, uma vez que redundam em descontos no valor a ser efetivamente 

pago.128 Ademais, o artigo 71, III, da LRE determina que o pagamento da primeira 

parcela ocorra no prazo máximo de cento e oitenta dias, contado a partir da 

distribuição do pedido de recuperação judicial, o que também inexiste na hipótese de 

 
126 SÃO PAULO, Tribunal de Justiça. Ag. nº 0303530-56.2011.8.26.0000. Relator: Ricardo Negrão, 
julg. em 29/11/2012. 

127 SÃO PAULO, Tribunal de Justiça. Ag. nº 990102157270. Relator: Boris Kauffmann, julg. em 
19/10/2010. 

128 DISTRITO FEDERAL, Tribunal de Justiça. Processo nº 2016.01.1.035493-8. Magistrado: Atiana 
Iykiê Assao Garcia, pub. em 25/04/2018. 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/105873248/processo-n-2016011035493-8-do-tjdf
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recuperação judicial comum, revelando-se uma regra prejudicial ao pequeno 

empresário. 

 Já em relação à regra do art. 54 da LRE, que exige constar no plano de 

recuperação judicial a previsão, em prazo não superior a um ano, para o pagamento 

dos créditos derivados da legislação trabalhista ou decorrentes de acidentes de 

trabalho vencidos até a data do pedido de recuperação judicial; bem como que, em 

prazo não superior a trinta dias, ocorra o pagamento, até o limite de cinco salários 

mínimos por trabalhador, dos créditos de natureza estritamente salarial vencidos nos 

três meses anteriores ao pedido de recuperação judicial, deve ser mantida nos planos 

especiais, pois isso condiz com o princípio da proteção aos trabalhadores, que 

constitui uma diretriz estabelecida pela lei recuperacional. 

Manoel Justino Bezerra Filho ressalta que o caráter alimentar que caracteriza 

o crédito trabalhista sempre deve ser considerado para fins de aplicação teleológica 

da lei. Por isso, não é possível admitir que essa verba seja paga como os demais 

créditos, ou seja, parcelada em 36 meses, com carência de sessenta dias.129 

O Tribunal de Justiça de São Paulo julgou um caso concreto relativo a um plano 

especial de recuperação judicial para ME e EPP em que houve uma proposta pela 

recuperanda de pagamento aos credores quirografários em 36 parcelas mensais, 

vencendo-se a primeira em 180 dias. Assim, a devedora efetuou  depósito judicial das 

parcelas individualmente, em favor de cada credor. Na sequência, os credores 

formularam pedido de levantamento, o que, contudo, foi indeferido pelo juiz 

monocrático, ao argumento de que o depósito fora feito a título de garantia, só 

podendo falar-se em levantamento após a realização integral. Os credores, então, 

interpuseram agravo de instrumento, o qual foi provido, com a autorização do 

levantamento das parcelas depositadas, bem como daquelas que viessem a ser 

realizadas, em face de sua natureza de pagamento. A medida, inclusive, foi estendida 

a todos os credores, levando-se em conta o postulado do princípio da par conditio 

creditorum (princípio da paridade entre os credores).130  

 
129 BEZERRA FILHO, op. cit., p. 260. 

130 STJ – REsp. nº 1.216.365 (2010/0181264-8). Relator: Min. Antonio Carlos Ferreira, pub. em 
06/05/2019. 
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Ora, o que se verifica, a partir da lei falimentar e do posicionamento da 

jurisprudência, é a previsão de pagamento, nos planos, por longos anos — em geral, 

entre dez e vinte anos, na recuperação judicial comum, além de deságios aviltantes 

— em média 50% do valor devido.  

Apenas a título de exemplo, o TJSP ratificou a sentença monocrática que 

concedeu a recuperação e homologou a aprovação do plano de recuperação em 

assembleia de credores, sob o fundamento de que as decisões tomadas em 

assembleia-geral de credores não são soberanas a ponto de retirar do Poder 

Judiciário o controle de legalidade, ainda que na hipótese de aprovação do plano em 

assembleia. Assim, reconheceu-se a inexistência de abusividade na fixação de 

deságio de 50%, com prazo de 18 meses de carência, para o pagamento do débito 

em dez anos, haja vista que a maioria de credores reconheceu a necessidade de se 

conceder esse prazo para a reorganização da atividade produtiva da agravada, em 

conformidade com o princípio de preservação da empresa.131 

O TJRJ seguiu essa mesma linha, firmando entendimento de que a decisão 

que homologa recuperação judicial é passível de controle judicial confinado aos 

aspectos de legalidade, em consonância com os Enunciados nºs 44, 45 e 46 da I 

Jornada de Direito Comercial.132 Se as condições de pagamento acordadas preveem 

deságio de 30% (trinta por cento), carência de 12 meses e parcelamento em 14, isso 

significa que os elementos de mérito financeiro e vantajosidade foram 

soberanamente analisados pela assembleia-geral de credores, não havendo, 

portanto, qualquer abusividade ou ilegalidade. Esse Tribunal lembrou que tais 

formas de repactuação são expressamente previstas pelo art. 50 da LRE. Além 

disso, o percentual de sobra de caixa a ser empregado no pagamento dos credores, 

 
131 SÃO PAULO, Tribunal de Justiça. Ag. nº 2022124-79.2019.8.26.0000. Relator: Hamid Bdine, julg. 
em 22/05/2019. 

132 Enunciados da I Jornada de Direito Comercial: 

“44. A homologação de plano de recuperação judicial aprovado pelos credores está sujeita ao controle 
judicial de legalidade.  

45. O magistrado pode desconsiderar o voto de credores ou a manifestação de vontade do devedor, 
em razão de abuso de direito.  

46. 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.” 
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por constituir o próprio mérito da viabilidade econômica da empresa, não pode ser 

alvitrado pelo juiz, sobretudo sem o respaldo de uma perícia contábil.133 

Por oportuno, cita-se também a concessão da recuperação judicial do Grupo 

Água de Cheiro, em que se discutiu a análise da viabilidade econômica do plano 

aprovado e homologado, o qual ofertou deságio de 70% para a classe de 

quirografários, com carência de vinte meses e pagamentos semestrais no decorrer de 

12 anos. A mantença da sentença foi fundamentada ao argumento de que as 

condições devem ser interpretadas em conformidade com as circunstâncias fáticas e 

com base na boa-fé e na finalidade social e econômica da lei.  

A decisão monocrática, proferida no âmbito do STJ, sustentou que a unidade 

produtiva demanda tempo para atingir seu objetivo e levantar o ativo necessário para 

o pagamento dos credores, e que o deságio, embora elevado, está em conformidade 

com o cenário econômico da recuperanda, coadunando-se com o princípio de 

preservação da empresa. Posiciona-se, ainda, no sentido de que não se mostra 

abusivo, na medida em que houve votação e aprovação expressa na classe de 

credores quirografários, além de o plano ter sido aprovado pela unanimidade dos 

credores das classes I e IV,  ressalvando-se apenas a abusividade da cláusula que 

libera as garantias em desfavor dos credores que não anuíram.134 

Comparativamente, o que se constata nas decisões proferidas nas 

recuperações judiciais comuns e nas recuperações judiciais simplificadas é que a Lei 

nº 11.101/2005 foi muito mais restritiva para os pequenos empresários, ao prever um 

prazo de apenas 36 meses para o parcelamento de seu passivo. Apesar da 

possibilidade de abatimento, após a reforma advinda com a LC nº 147/2014, as 

parcelas precisam ser mensais, sequenciais e ter o mesmo valor. Ou seja, a Lei nº 

11.101/2005 delimita um plano especial no caso da recuperação judicial simplificada, 

que é bem mais engessado e restrito do que na recuperação judicial comum. Isso, 

infelizmente, vem sendo ratificado pelo entendimento dos tribunais brasileiros quando 

da análise do cumprimento ou não das respectivas exigências legais. 

 

 
133 RIO DE JANEIRO, Tribunal de Justiça. Ag. nº 0059065-28.2017.8.19.0000. Relator: Custódio de 
Barros Tostes, julg. em 23/01/2018. 

134 STJ – REsp nº 1.367.822/SP (2018/0244409-9). Relator: Min. Moura Ribeiro, julg. em 06/08/2019. 



 
 

     

 

 

 

88 

 

3.5 O que é necessário para a concessão da recuperação judicial simplificada? 

 

 De acordo com o prelecionado no art. 72, não haverá convocação de 

assembleia-geral de credores no procedimento recuperacional simplificado, o que 

denota a nítida intenção de aplicação do princípio da economia processual, levando-

se em consideração o elevado custo dos editais. Esse tema, inclusive, já foi objeto de 

análise pela jurisprudência, que ratificou a dispensa de conclave, tendo em vista a 

redação do artigo aqui citado,135 quando o devedor empresário tiver feito opção 

expressa pela recuperação judicial simplificada.136 

 Nesse contexto, a concessão à recuperação, ou a decretação da falência, 

dependerá das objeções apresentadas pelos credores. Ora, convém frisar que o 

credor deve apresentar sua objeção fundamentada (o contrário se caracteriza como 

abuso de direito), principalmente pelo fato de inexistir a realização de conclave para a 

votação pelos credores do plano especial e como forma de evitar a utilização do 

mecanismo para eventual eliminação da concorrência.137 

 Dessa feita, se houver objeção de mais de 50% de qualquer uma das classes 

de créditos previstos no art. 83 da LRE ao plano especial, o juiz decretará a falência, 

cujo cômputo desse percentual ocorrerá na forma do art. 45 da mesma lei, conforme 

a alteração promovida pela Lei Complementar nº 147/2014.  

 Considerando a recuperação judicial comum, as quatro classes votam 

conforme o art. 41 da LRE, de acordo com o qual a contagem é mais benéfica à 

recuperanda, em comparação ao texto atual do art. 72 da LRE. Com a redação da LC 

nº 147/2014, todas as classes de credores previstas no art. 83 da LRE podem 

apresentar objeção, o que é prejudicial às MEs e EPPs,138 já que mais classes devem 

aprovar o plano especial. 

 
135 RIO GRANDE DO SUL, Tribunal de Justiça. Ag. nº 70069693265 RS. Relator Luís Augusto Coelho 
Braga, julg. em 25/08/2016. 

136 ACRE, Tribunal de Justiça. Ag. nº 10006904720198010000 na AC nº 1000690-47.2019.8.01.0000. 
Relator: Regina Ferrari, julg. em 03/06/2019. 

137 CAMPINHO, op. cit., p. 189. 

138 BEZERRA FILHO, 2018, p. 257. 



 
 

     

 

 

 

89 

 

Como já assinalado, na redação originária da Lei nº 11.101/2005, apenas o 

credor quirografário estava sujeito aos efeitos da recuperação judicial simplificada. A 

modificação trazida pela LC nº 147/2014 acarretou outro hiato legislativo, tendo em 

vista que, apesar do alargamento das classes de credores sujeitas ao plano especial, 

não houve alteração nas regras de votação. Assim, é mais conveniente aplicar o art. 

42 da LRE, para fins de verificação do percentual necessário à aprovação do plano 

especial de recuperação. Esse dispositivo indica as 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. 

Em sentido contrário, a não oposição de objeção, ou a apresentação dessa 

peça de impugnação em patamar inferior ao percentual anteriormente mencionado, 

levará o juiz a conceder a recuperação judicial simplificada, produzindo os mesmos 

efeitos previstos na recuperação judicial comum. Essa regra indica um critério 

objetivo, uma vez que, se for atingido o percentual de mais de 50% de rejeição ao 

plano especial, haverá decretação da falência. Como não há assembleia-geral para a 

votação desse plano, em tese não será possível ao devedor sugerir a alteração de 

seus termos.  

Em outras palavras, a LRE prevê unicamente que a objeção pela maioria dos 

credores acarreta a decretação da falência nessa modalidade de recuperação 

judicial. Assim, prevalecendo o entendimento jurisprudencial segundo o qual o juiz 

não deve examinar o conteúdo econômico-financeiro do plano de recuperação, 

prevalecerá a vontade do credor e, v.g., um  mínimo deságio que seja poderá ser 

impugnado pela maioria de determinada classe, o que implicará a decretação da 

falência do pequeno empresário.139 

Considerando esse risco, bem como a inexistência de assembleia-geral de 

credores, que é o momento em que ocorre o debate entre os credores e a devedora 

recuperanda acerca dos termos do plano na recuperação judicial comum, o juiz pode 

e deve facultar ao pequeno empresário a modificação do plano especial, sob o 

 
139 MOREIRA, Alberto Camiña. A objeção do credor na recuperação judicial da microempresa e 

empresa de pequeno porte. Disponível em: www.migalhas.com.br. Acesso em: 21 ago. 2019. 

http://www.migalhas.com.br/
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fundamento do poder geral de cautela conferido aos magistrados, na forma do art. 297 

do CPC/2015, que é norma subsidiária à lei falimentar. 

Ao comentar o tema, Fabio Ulhoa Coelho aponta que, apresentada a objeção 

(cujo conteúdo só pode versar sobre adequação à lei), o juiz determinará à 

recuperanda que se manifeste, oportunidade em que o desentendimento poderá ser 

superado, mediante a revisão da proposta por acordo entre as partes. Se, porém, a 

ME ou EPP questionar a manifestação do credor e insistir na proposta inicial, o juiz 

decidirá o conflito, com homologação da proposta ou decretação da falência.140 

Nesse contexto, tem-se que, não obstante a inexistência de conclave para 

votação do plano especial, com base no art. 189 da LRE — que determina a aplicação 

supletiva do CPC —, o magistrado pode designar audiência para tentar a conciliação, 

que é uma das premissas da lei processual atual. Desse modo, aos envolvidos é 

oferecida a oportunidade de debater o plano, até porque as recuperações judiciais 

simplificadas, em geral, sujeitam menos credores do que a recuperação judicial 

ordinária. 

Da mesma forma, com base nos princípios de preservação da empresa e da 

função social da empresa, o magistrado procede à aplicação do instituto do cram 

down, afastando a rejeição do plano especial se, em uma das classes, a negativa 

estiver dentro das margens percentuais e em conformidade com os critérios previstos 

no art. 58 da Lei nº 11.101/2005. 

 Convém mencionar que o TJSP já teve a oportunidade de se manifestar sobre 

a possibilidade de decretação da falência da recuperanda quando demonstrado o não 

atendimento às condições impostas pelo art. 71 da Lei nº 11.101/05, com 

descumprimento do plano especial, principalmente se for constatado o atraso no 

pagamento logo na primeira parcela, o que demonstra a inviabilidade da execução do 

plano.141 

 A presente modalidade recuperacional possibilita, tal como acontece na 

recuperação judicial comum, a alienação judicial dos bens da recuperanda, sem 

sucessão obrigacional ao arrematante, haja vista a aplicação subsidiária das regras 

 
140 COELHO, op. cit., p. 397. 

141 STJ –  Ag. em REsp nº 205.980/SP (2012/0147151-9). Min. Lázaro Guimarães, julg. em 18/12/2017. 
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da recuperação judicial comum.142 Considerando que é incomum aos pequenos 

empresários a condição de proprietários de bens, sobretudo imóveis, não se verificou 

o enfrentamento jurisprudencial para esse dispositivo legal.  

 Como aponta Manoel Justino Bezerra Filho, o legislador não tratou do prazo de 

dois anos relativo ao estado de recuperação (art. 61 da LRE) especificamente no caso 

da recuperação judicial simplificada, não cabendo, portanto, interpretação extensiva à 

hipótese prevista para as recuperações judiciais comuns, uma vez que se revela 

prejudicial ao devedor, razão pela qual deve ser considerado o prazo de três anos 

nessa modalidade recuperatória.143 

Já houve, inclusive, extensão do prazo do estado de recuperação judicial em 

um plano especial de recuperação de microempresa. No caso concreto, verificou-se 

a objeção de apenas 2,57% dos créditos quirografários, cujas condições de 

pagamento (prazo de três anos a partir da distribuição do feito) foram entendidas 

consentâneas com o que está previsto nos incisos do art. 71 da LRE. Assim, houve 

a homologação do plano, com fundamento na possibilidade de previsão de 

pagamentos que ultrapassem o prazo de fiscalização nas hipóteses de plano 

especial, inclusive pela ausência de previsão, no ajuste, de empecilho para a quebra 

automática na hipótese de descumprimento deste.144 

É importante observar que o art. 71, IV, da Lei nº 11.101/2005 impõe que o 

comitê de credores e o administrador judicial sejam ouvidos se houver aumento de 

despesas e contratação de empregados. Todavia, essa exigência é um verdadeiro 

contrassenso, com a submissão de um simples incremento nos negócios ou a 

contratação de um empregado a essa burocracia.145 

A partir de uma análise conjunta do princípio de preservação da empresa e do 

efeito deletério advindo de uma falência, o magistrado deve interpretar, de forma 

restritiva, as hipóteses de quebra aplicáveis às MEs e EPPs, uma vez que o art. 73 da 

 
142 CAMPINHO, op. cit., p. 189. 

143 BEZERRA FILHO, op. cit., p. 257. 

144 SÃO PAULO, Tribunal de Justiça. Ag nº 2098877-48.2017.8.26.0000. Relator: Araldo Telles, julg. 
em 18/09/2017. 

145 Idem. 
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LRE não trata expressamente desses empresários, devendo ser consideradas apenas 

as regras impostas pelos art. 70 at usque 72, ambos da LRE. 

Como se vê, não obstante o tratamento simplificado imposto pela CRFB/88 

nem sempre é considerado, pois várias são as discrepâncias desfavoráveis às MEs e 

EPPs no procedimento que deveria lhe ser favorável, quando comparado à 

recuperação judicial comum. 

 Examinadas as questões processuais que norteiam a recuperação judicial 

simplificada, este estudo aborda, no próximo capítulo, o impacto econômico, a 

aplicabilidade e a eficácia do processo judicial em tela, tecendo breves comentários 

acerca das legislações estrangeiras correspondentes. 
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4. APLICABILIDADE DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL SIMPLIFICADA 

 

“Tudo o que puder ser desjudicializado vai ser, 
tomando-se as cautelas necessárias e respeitando-se 
as normas, mas vejo que a mediação e a conciliação 
em cartórios são essenciais, pois estão presentes em 
todos os municípios, até onde nem o Judiciário pode 
estar.”  

 Min. João Otávio de Noronha146  

 

 Traçado o histórico das pequenas empresas no Brasil e do instituto da falência, 

bem como analisados, em breves linhas, os modelos de reestruturação judicial das 

empresas, por meio da recuperação judicial comum e da recuperação extrajudicial, 

além da abordagem do processo de falência nos aspectos que impactam o objeto 

deste estudo, sem prejuízo do tratamento legislativo, doutrinário e jurisprudencial da 

recuperação judicial destinada às micro e pequenas empresas, convém, neste 

momento, analisar se este último modelo atende às peculiaridades nacionais. 

Neste momento, convém analisar o número de pequenos empresários 

registrados, o tempo médio para regularizar a atividade e quantos exercentes de 

negócios menores encerram suas atividades ao longo dos anos. Da mesma forma, 

considerados esses números percentualmente, apura-se a quantidade de micro e 

pequenas empresas que buscam a tutela jurisdicional e o índice de êxito obtido nesses 

procedimentos. 

 De modo a possibilitar um comparativo entre a legislação brasileira e a de 

outros países, apresentam-se, em poucas linhas, as leis de alguns países. Esclarece-

se que essa seleção foi feita de acordo com a relevância desses ordenamentos no 

sistema brasileiro. Lamenta-se a impossibilidade de apresentar, neste espaço, um 

arcabouço doutrinário, pois alguns dos países indicados para a comparação legislativa 

reformaram, recentemente, seus sistemas de insolvência, o que dificulta a localização 

de material didático atualizado. 

 
146 Seminário Nacional Comemorativo aos Dez anos da Lei de Desjudicialização. Disponível em: 
https://www.anoreg.org.br/site/2017/10/25/seminario-nacional-celebra-sucesso-dos-10-anos-da-lei-de-
desjudicializacao/. Acesso em: 06 jul. 2019. 

 

https://www.anoreg.org.br/site/2017/10/25/seminario-nacional-celebra-sucesso-dos-10-anos-da-lei-de-desjudicializacao/
https://www.anoreg.org.br/site/2017/10/25/seminario-nacional-celebra-sucesso-dos-10-anos-da-lei-de-desjudicializacao/
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 Convém esclarecer que a opção pela legislação germânica leva em conta sua 

influência na seara do Direito Processual Civil, sendo certo que a Lei nº 11.101/2005 

reveste-se de nítido aspecto processual, uma vez que a falência nada mais é do que 

uma execução coletiva. 

 Quanto à eleição da legislação estadunidense para o presente comparativo, a 

opção decorre da influência dessa norma na elaboração da Lei nº 11.101/2005, que 

conta com diversos dispositivos inspirados na lei falimentar norte-americana. Da 

mesma forma, a legislação falimentar francesa também guarda proximidade com a lei 

falitária brasileira. 

 A escolha pela legislação italiana fundamenta-se em sua influência no Direito 

Empresarial como um todo, pois o Código Civil Italiano foi a inspiração para o Código 

Civil Brasileiro, inclusive no que tange ao Direito Societário — ramo correlato ao Direito 

Falimentar. O mesmo ocorre com a legislação de insolvência portuguesa, levando-se 

em conta a indiscutível influência de Portugal na lei brasileira desde o Descobrimento. 

Assim, estabelecidos esses paralelos legislativos, sustenta-se a necessidade 

de haver um tratamento legislativo unificado no Brasil, de modo a adequar o sistema 

falimentar interno aos dos países citados.  

 Com a definição desses parâmetros de extensão da proteção e solução ao 

superendividamento, cabe sugerir um emprego mais extensivo dos meios alternativos 

de solução já existentes para esse tipo de conflito, além de novos mecanismos 

extrajudiciais, com o objetivo de remediar algumas crises econômico-financeiras. 

 

4.1 Impacto econômico, aplicabilidade e eficácia do instituto 

  

 O primeiro entrave para a apresentação de um estudo preciso é a dificuldade 

na localização de números capazes de validar o sentimento empírico de ineficiência 

do sistema falimentar atual destinado aos micro e pequenos empresários. Além disso, 

as pesquisas existentes nem sempre são atuais. De toda a forma, convém recorrer 

aos localizados, os quais se mostram capazes de dimensionar, ainda que 

aproximadamente, a realidade fática brasileira. 
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Assinalada essa questão, convém apresentar um estudo feito em 2017. Nele, 

constatou-se que mais da metade das micro e pequenas empresas no Brasil são 

eminentemente familiares, ou seja, em seu quadro societário ou de empregados, 

contam com pai, mãe, avô, avó, filho(a), sobrinho(a), neto(a), cunhado(a) entre os 

sócios e/ou empregados e colaboradores, como se constata na figura a seguir:147 

 

 Em outras palavras, eventual dificuldade, ou mesmo falência, da estrutura 

empresarial envolverá, inevitavelmente, pelo menos dois membros da mesma família. 

E o que é pior: diante da inexistência de mecanismos que possibilitem o soerguimento 

financeiro das pessoas físicas, mormente aquelas cujo endividamento societário 

atingiu seu patrimônio pessoal, a situação torna-se ainda mais dramática. 

 Outro viés relevante é que o índice de informalidade no exercício da atividade 

é elevado, o que importa em menor custo operacional, mas também na 

impossibilidade de desfrutar os benefícios legais, engessando, assim, o crescimento 

negocial. Um estudo realizado em 2018 apurou que 36% das MEs e EPPs operaram 

sem registro no órgão competente por mais de treze anos, em média.148 

 
147 Disponível em: http://www.pi.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/PI/estudo-do-sebrae-revela-que-
52-das-micro-e-pequenas-empresas-do-brasil-sao-
familiares,53648bd548d1d510VgnVCM1000004c00210aRCRD#prettyPhoto. Acesso em: 12 jul. 2019. 

148 Disponível em: http://datasebrae.com.br/wp-content/uploads/2018/10/Perfil-das-ME-e-EPP-04-
2018.pdf. Acesso em: 06 jul. 2019. 

http://www.pi.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/PI/estudo-do-sebrae-revela-que-52-das-micro-e-pequenas-empresas-do-brasil-sao-familiares,53648bd548d1d510VgnVCM1000004c00210aRCRD#prettyPhoto
http://www.pi.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/PI/estudo-do-sebrae-revela-que-52-das-micro-e-pequenas-empresas-do-brasil-sao-familiares,53648bd548d1d510VgnVCM1000004c00210aRCRD#prettyPhoto
http://www.pi.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/PI/estudo-do-sebrae-revela-que-52-das-micro-e-pequenas-empresas-do-brasil-sao-familiares,53648bd548d1d510VgnVCM1000004c00210aRCRD#prettyPhoto
http://datasebrae.com.br/wp-content/uploads/2018/10/Perfil-das-ME-e-EPP-04-2018.pdf
http://datasebrae.com.br/wp-content/uploads/2018/10/Perfil-das-ME-e-EPP-04-2018.pdf
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 Na contramão desse elevado índice de informalidade, esta pesquisa aponta a 

relevância das MEs e EPPs para o país, já que essas estruturas representam cerca 

de 98,5% do total das empresas privadas, respondendo por 27% do PIB, sendo elas 

as responsáveis por 54% do total de empregos formais existentes no país 

(trabalhadores com carteira assinada).149 

 Além de as pequenas empresas empregarem mais que as médias e grandes, 

seu crescimento também impressiona: estima-se um crescimento de 75,5% num 

período de 23 anos, a uma taxa média anual de 2,47%. As tabelas a seguir trazem 

esses números, considerando-se as MEs e as EPPs formalizadas:150   

 

 

   

 
149 Disponível em  

http://datasebrae.com.br/wp-content/uploads/2018/10/Perfil-das-ME-e-EPP-04-2018.pdf. Acesso em: 
06 jul. 2019, p. 3-4. 

150 Idem, p. 8. 

http://datasebrae.com.br/wp-content/uploads/2018/10/Perfil-das-ME-e-EPP-04-2018.pdf
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 Também merece destaque o cruzamento da taxa de crescimento das MEs e 

EPPs registradas e a variação do PIB. Os gráficos a seguir revelam que as pequenas 

empresas apresentam crescimento bem acima da variação do PIB nos últimos anos 

(a primeira tabela para ME; a segunda para EPP):151  

 

 

 
151 Idem, p. 9. 
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Se, por um lado, as taxas de crescimento são positivas, por outro os índices de 

encerramento das empresas ao longo dos anos são assustadores. O estudo do 

Sebrae-SP realizado no período de 2006 a 2007 apontou para o fato de que 27% das 

empresas fecham no primeiro ano; 38% encerram suas atividades até o segundo ano; 

46% fecham antes do terceiro ano; 50% não concluem o quarto ano; 62% fecham até 

o quinto ano; e 64% encerram suas atividades antes de completar seis anos de 

atividade, conforme o seguinte gráfico:152 

 

 

 Considerando que tais números foram colhidos em um momento mais 

 
152 Disponível em: 
http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/SP/Pesquisas/10_anos_mortalidade_relatori
o_completo.pdf. Acesso em 06 jul. 2019.  

http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/SP/Pesquisas/10_anos_mortalidade_relatorio_completo.pdf
http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/SP/Pesquisas/10_anos_mortalidade_relatorio_completo.pdf
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pungente da economia brasileira, cuja unidade federativa — São Paulo — está entre 

as mais ricas do país, conclui-se que os percentuais de encerramento das empresas 

são muito mais elevados. 

 Com o advento da Lei nº 11.101/2005, que revogou o instituto da concordata, 

introduzindo no ordenamento jurídico brasileiro a recuperação judicial comum e a 

recuperação judicial simplificada, possibilitou-se às MEs e às EPPs a opção entre 

essas duas espécies de ação judicial destinadas ao soerguimento na hipótese de crise 

econômico-financeira. No entanto, o que se constatou após a entrada em vigor dessa 

legislação foi a inaplicabilidade da recuperação judicial simplificada, pois os 

mecanismos previstos em lei mostraram-se incipientes e divorciados da realidade dos 

empresários beneficiados, pois somente os credores quirografários estariam sujeitos 

aos efeitos do juízo universal. 

 Os números a seguir indicam um hiato gigantesco entre o número de pequenas 

empresas em crise e aquelas que buscaram a tutela jurisdicional como solução ao 

seu endividamento, já que a expectativa para o ano de 2018, por exemplo, foi de mais 

de cinco milhões de MEs e EPPs registradas, presumindo-se que mais de um milhão 

encerraria suas atividades nesse mesmo ano.  

 Com o intento de tornar mais acessível o procedimento recuperacional 

destinado às MEs e EPPs, a Lei Complementar nº 147/2014 alterou os dispositivos da 

Lei nº 11.101/2005 que tratavam da matéria. A alteração mais relevante foi a 

ampliação do rol de credores sujeitos a esse procedimento, o que possibilitou maior 

aplicabilidade desse processo judicial à realidade dos empresários beneficiados, com 

o crescimento exponencial dos pedidos de recuperação judicial pelas MEs e EPPs 

após 2014. Na comparação entre os anos de 2013 — antes da entrada em vigor das 

novas regras — e o ano de 2016, verifica-se mais que o dobro de pedidos distribuídos, 

sendo certo que os números se mantiveram elevados quando cruzados com os 

anteriores a 2014.  

 Por outro lado, como se vislumbra a seguir, os empresários que conseguem 

distribuir a recuperação judicial simplificada têm também outros entreveros, pois nem 

todos obtêm o deferimento do processamento do pedido, principalmente entre os anos 

de 2005 e 2013. Em 2006, por exemplo, menos de 10% alcançaram esses efeitos. Já 

a partir de 2015, vislumbram-se 80%, em média, em relação ao êxito no deferimento 



 
 

     

 

 

 

100 

 

desse tipo de pedido recuperacional.153 

 

 

 

 

 Da mesma forma, os números são ainda mais reduzidos quando se analisam 

os pedidos recuperacionais concedidos. Todavia, a concessão do plano não exaure o 

problema, pois o plano demanda cumprimento integral pela recuperanda para que se 

afirme que, de fato, o processo judicial teve êxito, soerguendo, de modo efetivo, a 

empresa em crise econômica. Acontece que os números também são diminutos, uma 

vez que há um hiato entre essas fases, levando-se em conta que, na maior parte dos 

anos, menos de um terço das empresas obtiveram a concessão do pedido, como se 

verifica a seguir (como não constam os índices das recuperações ajuizadas versus 

pedidos concedidos especificamente para ME e EPP, utilizou-se o demonstrativo para 

as recuperações em geral):154   

 
153 Site da Serasa. 

154 Site da Serasa. 
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 Todavia, o cruzamento dos números entre EPPs em crise e aquelas que 

buscaram o Poder Judiciário para tentar solucionar seu endividamento denota que a 

recuperação judicial simplificada não alcançou a eficácia pretendida, já que é 

gigantesca a distância entre aqueles que precisariam dessa medida e os que a ela 

tiveram acesso. Pior ainda: o número de processos judiciais que não atingiram seu 

intento, com a convolação do procedimento recuperacional em falência, é deveras 

alarmante. 

 

4.2 Influência do princípio da preservação da empresa na legislação comparada 

falimentar 

 

4.2.1 Princípio de preservação da empresa 

 

De modo resumido, cabe afirmar que o Direito Comercial, como ramo autônomo 

do Direito, surgiu na Idade Média. Porém, o instituto da empresa é contemporâneo, 

como sucedâneo da complexidade que as atividades econômicas tomaram a partir da 

Revolução Industrial, transmutando, assim, esse ramo para Direito Empresarial.  

O Direito Empresarial, por sua vez, tem como um dos principais elementos 

caracterizadores a internacionalidade ou o cosmopolitismo, já que tende à aplicação 
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de regras uniformes em diversos países, a fim de evitar delongas prejudiciais ao 

intercâmbio comercial entre as nações.155 E, após a Segunda Guerra Mundial, com o 

fenômeno da globalização, esse caráter internacional das relações empresariais 

tornou-se ainda mais acentuado. Também posteriormente ao período pós-guerra, 

vários países passaram a adotar o conceito de empresa em suas legislações, tendo 

como princípio balizador sua função social, transcendendo-se o caráter meramente 

lucrativo para considerá-la fonte produtora, geradora de empregos, investimentos e 

tributos. 

No início do século passado, Cesare Vivante vislumbrava a dificuldade de se 

regularem as matérias relativas ao comércio, o qual se alarga com mais rapidez que 

os progressos legislativos.156 Nessa mesma época, Alfredo Rocco já previa o aumento 

desmedido do valor social do comércio e a importância das práticas das instituições 

comerciais, que estavam se tornando cada vez mais complexas e distantes de sua 

gênese.157 E dessa constante mutação é que surge a concepção de “empresa”.  

Antes de iniciar o estudo do princípio de preservação da empresa, é preciso 

desmembrar, em breves apontamentos, o conceito em referência, com o fim de melhor 

compreendê-lo. Assim, tem-se que, para Lenio Streck, os “princípios” são, hoje, 

normas jurídicas vinculantes.158 Por conseguinte, da aplicação do princípio ao caso 

concreto, verifica-se o real substrato do direito, que será, então, legitimado. Cabe 

concluir, portanto, que “os princípios (re)inserem a facticidade ao direito, e espelham 

uma determinada tradição jurídica que permitirá um diálogo constante entre a decisão 

particular com todo o ordenamento”.159  

No que diz respeito ao termo “preservar”, o Dicionário Aurélio traz os seguintes 

significados: “pôr ao abrigo (de algum mal); resguardar”.160 E, por fim, relativamente à 

conceituação do instituto da “empresa”, a doutrina empresarialista defende que a 

 
155 SILVA, op. cit., p. 53. 

156 VIVANTE, Cesare. Instituições de direito comercial. Tradução e notas de Ricardo Rodrigues Gama. 
São Paulo: LZN, 2003, p. 12. 

157 ROCCO, op. cit., p. 62. 

158 STRECK, Lenio Luiz. Do pamprincipiologismo à concepção hipossuficiente de princípio. Disponível 
em: <http://veja.abril.com.br/140704/p_046.html>. Acesso em: 03 jul. 2016. 

159 STRECK, Lenio Luiz. Lições de crítica hermenêutica do direito. 2 ed. rev. ampl. Porto Alegre: Livraria 
do Advogado, 2016, p. 59. 

160 Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa. Disponível em: 
<https://dicionariodoaurelio.com/preservar>. Acesso em: 03 jul. 2016. 

http://veja.abril.com.br/140704/p_046.html
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organização e a profissionalidade funcionam, portanto, como marcas distintivas da 

atividade empresarial.161 

Feitas essas considerações, tem-se que o caráter universal do Direito 

Empresarial é tão antigo quanto seu surgimento, remontando ao período medieval a 

concepção defendida por Rubens Requião: “A persecução do lucro, que é meta do 

comerciante, é um fato comercial e desconhece fronteiras”.162 

No entanto, a natureza comercial das atividades amadureceu com o passar dos 

séculos e, no início do século XX, a doutrina italiana passou a sustentar que a esfera 

de ação dos institutos comerciais estendeu-se para além do campo propriamente 

comercial: os institutos criados para o comércio eram úteis e práticos para outros fins 

que não têm a ver apenas com o comércio.163 Assim, a atividade comercial evoluiu e 

foi alargada pela teoria da empresa, considerando-se atualmente “empresarial” o 

exercício de uma organização técnico-econômica que ordena o emprego de capital e 

trabalho para a exploração, com fins lucrativos, de uma atividade produtiva.164 

Por outro lado, no que tange à evolução da teoria dos princípios, segundo Lenio 

Streck, 

 

há um efeito de irradiação provocado pelos princípios, questão que pode ser 
observada nos tribunais constitucionais europeus e no desenvolvimento da 
teoria da argumentação jurídica, na medida em que toda interpretação se 
submete aos princípios.165 

 

Streck complementa que decidir por um princípio significa não ser 

consequencialista nos moldes da Análise Econômica do Direito (AED) ou da Análise 

Moralista do Direito (AMD), mas ter responsabilidade política.166 Importante notar que, 

 
161 BORBA, op. cit., p. 14. 

162 REQUIÃO, op. cit., p. 31. 

163 ROCCO, op. cit., p. 13. 

164 CAMPINHO, op. cit., p. 13.  

165 STRECK, op. cit., p. 102. 

166 STRECK, Lenio Luiz. O que é decidir por princípios? A diferença entre a vida e a morte. Disponível 
em: <http://www.conjur.com.br/2015-ago-06/senso-incomum-decidir-principios-diferenca-entre-vida-
morte>. Acesso em: 03 jul. 2016. 
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principalmente na seara das relações comerciais, não é possível ignorar as 

legislações estrangeiras correspondentes.   

De outro modo, Fabio Ulhoa Coelho conceitua empresa como a atividade 

econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou serviços. Por se 

tratar de uma atividade, não tem natureza jurídica de sujeito de direito nem de coisa, 

e também não se confunde com o empresário (sujeito) nem com o estabelecimento 

empresarial (coisa).167 

Quanto ao princípio de preservação da empresa, diz respeito ao incentivo ao 

seu exercício e ao condicionamento desse exercício, com foco nos interesses 

próprios, mesmo em detrimento dos interesses dos grupos situados em sua esfera de 

influência. A empresa constitui-se em importante fonte de empregos, de tributos e de 

desenvolvimento econômico em geral, promovendo a circulação de riquezas.168 

A função social da empresa, a seu turno, materializa esse princípio, uma vez 

que tem por objetivo os direitos e deveres conferidos aos exercentes de atividade 

econômica, cujo norte é o texto constitucional, sobretudo os princípios previstos no 

art. 170 da CRFB/88.169 Cumpre destacar que, nas legislações que tratam da 

recuperação de empresas e falências, verifica-se maior amplitude do princípio da 

função social e de preservação da empresa, já que é no momento de uma crise 

econômico-financeira que se avalia a viabilidade da atividade empresarial.  

Como já mencionado, o caráter cosmopolita vem-se refletindo acentuadamente 

nas legislações comerciais e, de modo geral, na legislação comparada. É a 

principiologia da função social e de preservação da empresa que norteia as regras 

legais que disciplinam o procedimento para a reestruturação das empresas em crise, 

como se constata nas leis vigentes na França, nos Estados Unidos, na Alemanha, 

Itália, em Portugal, entre outros. 

Todavia, cada país conta com respostas próprias à questão da reestruturação 

da empresa, como, por exemplo, o Direito francês, que adota mecanismos 

preventivos, diferentemente do tratamento germânico, que só ocorre após a falência. 

 
167 COELHO, op. cit., p. 53. 

168 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da; BARTHOLO, Bruno Paiva. Função social da empresa. In: 
GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. Função social no direito civil. São Paulo: Atlas, 2007, p. 62. 

169 Idem, p. 102. 
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Já no sistema estadunidense, fomenta-se a negociação direta entre os envolvidos, 

distinguindo-se, nesse aspecto, do Direito italiano, que determina a intervenção 

judicial na administração da empresa que passa por dificuldades.170 Por outro lado, o 

ponto comum nesses regramentos é a adoção da função social e da preservação da 

empresa, de modo expresso ou implícito.   

Como alguns desses países, inclusive a Itália, passaram recentemente por 

reformulação de suas legislações, não foi possível trazer argumentos de autoridade. 

Observe-se, inclusive, que, até maio de 2019, o sítio eletrônico da Comunidade 

Europeia ainda não tinha sido atualizado com as reformas legislativas italiana e 

francesa. 

  

4.2.2 Legislação alemã 

 

O Direito Falimentar alemão visa à satisfação equitativa dos credores (§1, S.1, 

Insolvenzordnung — InsO). O processo de insolvência (denominado 

Regelinsolvenzverfahren) intenta a administração, a liquidação e a distribuição da 

massa falida. Todavia, os intervenientes no processo podem, por meio de um plano 

de falência, acordar em outros termos, sobretudo com vistas à manutenção da 

empresa. 

Diferentemente do Direito brasileiro, o sistema alemão intenta reorganizar a 

empresa já falida. O processo de insolvência permite às pessoas pôr em prática um 

recomeço econômico (fresh start),171 por intermédio do perdão de dívidas não pagas 

até o encerramento do processo de insolvência (Restschuldbefreiung). As principais 

distinções são:  

* Qualquer pessoa, coletiva ou singular, mesmo que a atividade não seja 

empresarial (inclusive consumidores), está sujeita a esse procedimento. 

 
170 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial: direito de empresa. 18 ed. rev. e atual. São 
Paulo: RT, 2018, v. III, p. 355. 

171 O Projeto de Lei nº 10.220/2018 pretende implementar fresh start em nosso sistema falimentar, 
permitindo que o devedor exerça atividade empresária imediatamente após o encerramento do 
processo de falência, o que hoje só ocorre após cinco anos desse ato. 
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* No caso das sociedades de capitais, o pedido é obrigatório, sob pena de 

direito de indenização aos credores. 

* A legitimidade ativa do pedido de instauração do processo de insolvência, tal 

como no Brasil, é do próprio devedor ou de um credor. No entanto, os órgãos da 

Administração Pública não podem fazer esse pedido no Direito alemão. No Brasil, a 

matéria é bem controversa, pois não há tratamento expresso da matéria, já que o art. 

97 da Lei nº 11.101/2005 menciona apenas que os “credores” poderão pedir a 

falência. 

Além disso, tem-se que, na insolvência alemã, o plano prevê três situações 

distintas: a) plano de saneamento (sanierungsplan), cujo objetivo principal é o 

reequilíbrio patrimonial e a preservação da empresa; b) plano de liquidação 

(liquidationsplan), que prevê a manutenção temporária da empresa para posterior 

liquidação ou alienação de seu patrimônio; c) plano de transferência, total ou parcial, 

do patrimônio da empresa. Nessa hipótese, são previstas as operações societárias de 

transformação, cisão, incorporação e fusão, sendo aplicáveis à espécie adotada os 

dispositivos da Lei de Sociedades Anônimas.172 

Diferentemente do que ocorre no Direito brasileiro, o procedimento concursal 

alemão é unitário, ou seja, existe apenas um procedimento de insolvência, que pode 

caminhar para a liquidação, o saneamento ou a transferência da empresa a terceiros, 

ainda que tenha sido instaurado por um credor.173 

A esse respeito, observa-se que a missão do Tribunal de Falências consiste 

em acompanhar e controlar a tramitação do processo de insolvência, nos termos do 

Direito Processual, devendo cooperar, na condição de mediador e árbitro, nas 

negociações entre os intervenientes do processo, promovendo a resolução do conflito 

por acordo mútuo, cujas decisões centrais (venda de ativos, liquidação, reestruturação 

e plano de falência) cabem aos credores. No entanto, na fase de instauração do 

processo, o tribunal tem competências e tarefas especiais, como, por exemplo, 

 
172 OLIVEIRA, Eloete Cailli. Sentença que decreta a falência no processo de recuperação judicial de 
empresa: uma análise principiológica. 2007. 234f. Tese (doutorado em Direito). Universidade Federal 
do Paraná, Curitiba, p. 64. 

173 CEREZETTI, Sheila Christina Neder. A recuperação judicial de sociedade por ações: o princípio da 
preservação da empresa na lei de recuperação e falência. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 261. 
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instauração, medidas conservatórias e nomeação, controle e supervisão do 

administrador da falência. 

Cabe destacar que as funções do administrador na ação de insolvência são 

similares às previstas na Lei nº 11.101/2005, embora apresentem regras rigorosas de 

responsabilidade quanto ao exercício do cargo. Também há previsão das figuras 

da assembleia de credores e da comissão de credores.174 Tal como na lei falimentar 

brasileira, o falido é afastado de seus negócios, tendo direitos e obrigações perante o 

processo, sendo-lhe permitida, entretanto, a continuidade dos negócios. 

Instaurado o procedimento de insolvência, é permitido ao devedor apresentar 

um plano de insolvência que será submetido à aprovação do grupo de credores, e 

seus efeitos jurídicos estarão condicionados à homologação judicial, que será negada, 

de oficio, quando constatada violação às prescrições processuais ou se o credor 

demonstrar que sua situação econômica no plano de insolvência é pior do que na 

liquidação legal, o que também torna o devedor indigno do pedido de 

reorganização.175 

 Registre-se que um ponto de similitude entre as legislações brasileira e alemã 

é que, em ambas, descabe o processo de reorganização ex officio, pois são 

pressupostos objetivos ao pedido o estado de crise econômico-financeira e a 

viabilidade econômica da empresa.176 

Além de sua legislação interna, o Direito alemão também obedece ao 

regulamento da Comunidade Europeia. Assim, é possível a feitura de um 

procedimento para o reconhecimento parcial ou total de insolvência estrangeira, cujos 

atos podem produzir efeito no Direito germânico. Denominado “processo secundário”, 

é um procedimento ágil e dinâmico, que obedece aos princípios da celeridade e da 

economia processual, embora seja rejeitado na hipótese de infringir os princípios e as 

normas da Constituição alemã.177 

 
174 OLIVEIRA, op. cit., p. 66. 

175 COROTTO, Suzana. Modelos de reorganização empresarial brasileiro e alemão: comparação entre 
a lei de recuperação e falências de empresas (LREFE) e a Insolvenzordnung (InsO) sob a ótica da 
viabilidade prática. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2009, p. 113 e 244. 

176 Idem, p. 243-244. 

177 BERGER, op. cit., p. 73 e 108. 
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Ilustrativamente, assinala-se que o Tribunal Regional do Trabalho de Hessen 

(Hessisches Landesarbeitsgericht, “LAG Hessen”) reconheceu os procedimentos 

brasileiros de recuperação judicial da Varig (caso nº 5 As 1548/10). Na ausência de 

tratados relevantes entre Alemanha e Brasil, o LAG Hessen aplicou o “teste do §343 

InsO”, concluindo que a referida recuperação judicial correspondia a procedimentos 

de insolvência no sentido do §343. Em consequência, o LAG Hessen aceitou a 

suspensão automática prescrita pela lei brasileira e não proferiu decisão sobre o 

mérito da ação proposta contra a devedora na Alemanha.   

Na sequência, um empregado da companhia aérea na Alemanha apelou, 

prosseguindo com o pedido de indenização e salários devidos. Nesse ínterim, a 

recuperação judicial foi convertida em falência no Brasil. O processo alemão foi 

remetido à instância superior, sendo que o Tribunal Federal do Trabalho 

(Bundesarbeitsgericht, “BAG”), após analisar a essência dos procedimentos 

brasileiros de recuperação judicial e falência, considerou que ambos cumpriam os 

requisitos dos procedimentos alemães de insolvência (decisão de 18 de julho de 2013, 

caso nº 6 AZR 882/11).178 

Por conseguinte, o BAG concluiu que os procedimentos brasileiros, de maneira 

geral, atendem ao objetivo da satisfação equitativa dos credores e estão sujeitos à 

supervisão judicial. Isso sugere que a lei brasileira oferece garantias suficientes para 

uma distribuição equitativa, tais como efeitos suspensivos e medidas executórias. 

Além disso, o BAG considerou que a reestruturação em sede de recuperação judicial 

não impedia o reconhecimento dos procedimentos brasileiros, assinalando que o 

conceito de “autonomia administrativa” foi implementado na legislação alemã em 1999 

(seguindo uma decisão anterior do BGH a respeito do Capítulo 11 da lei de falências 

norte-americana).179 

Após, o BAG concluiu que o processo instaurado na Alemanha em face da 

devedora estava suspenso, com essa suspensão tornando-se efetiva, no mais tardar, 

no momento da decretação da falência, pois o §352 InsO prevê a suspensão das 

 
178 Noerr Brazil Desk. Reconhecimento de procedimentos brasileiros de recuperação e falência na 
Alemanha. Disponível em: 
<Noerr%20News%20Brazil%20Desk%20August%202015%20PT%20(final).pdf>. Acesso em: 20 nov. 
2015. 

179 Idem. 
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ações e execuções em face do devedor quando a representação passa a ser exercida 

pelo administrador judicial (artigo 76 da LRF) — e isso independentemente de o direito 

estrangeiro prever ou não a suspensão nesse caso.180 E, ao tratar sucintamente de 

um elemento (negativo) do §343 InsO, o BAG sustentou que, considerando o fato de 

a sede da devedora estar localizada no Brasil, os tribunais brasileiros, acertadamente, 

presumiram-se competentes, de modo que o reconhecimento não poderia ser negado, 

em razão de vício de competência.181 

Como se observa, o sistema alemão prevê mecanismos específicos para o 

reconhecimento de decisões proferidas em recuperações e falências estrangeiras, 

ainda que se verifiquem diferenças de direito material e processual. O mesmo, 

contudo, não acontece em relação ao Brasil e aos procedimentos que forem iniciados 

no estrangeiro. 

 

4.2.3 Legislação estadunidense 

  

 O Bankruptcy Reform Act, de 1979, foi aprovado nos termos da previsão do 

artigo 1º, §8º, da Constituição Americana, que prescreve o comando de “leis de 

falência uniformes” para o país,182 com o fim de reestruturar o Direito Falimentar 

estadunidense, em decorrência da evolução econômica havida após o fim da Segunda 

Guerra Mundial. Essa reforma enfatizou a possibilidade de, no caso de ocorrer 

insolvência técnica ou financeira, haver soluções que visem, primordialmente, salvar 

a empresa da crise, mantendo-a como unidade produtiva de riquezas, ao conservar 

empregos, ensejar novas opções e viabilizar novas formas de satisfação dos credores, 

com a minoração de suas perdas. 

Em outras palavras, o sistema norte-americano se baseia no princípio de 

preservação da empresa, com a participação intensa e direta dos credores. Além 

disso, o Direito estadunidense adotou teorias modernas sobre falência 

 
180 Idem. 

181 Idem. 

182 BURNHAM, William. Introduction to the Law and Legal System of the United States. 3 ed. St. Paul: 
West Group, 2002, p. 575. 
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internacional,183 primando pelo tratamento linear, em âmbito internacional, das regras 

que se referem ao local da falência e aos seus efeitos em relação aos bens abrigados 

em território estrangeiro. 

É importante ressaltar que a Commission on the Bankruptcy Laws of US, em 

seu relatório sobre os fundamentos filosóficos do processo de liquidação das 

empresas insolventes, destacou que, no open credit economy, o preço (o valor) do 

crédito está visceralmente jungido às reais possibilidades de o credor vir a receber o 

que lhe é devido na forma, no modo e no prazo convencionados de comum acordo 

com o devedor. Portanto, a lei deve assegurar privilégios ao credor, visto que, nas 

hipóteses de insuficiência ou inexistência de garantias efetivas, o spread será maior 

porque o risco de perda também o é.184  

O Bankruptcy Reform Act, de 1979, passou por algumas modificações e, 

atualmente, conta com os seguintes procedimentos concursais: Chapter 7, que 

corresponde ao instituto da falência no Direito brasileiro; Chapter 11, correspondente 

à recuperação judicial brasileira; Chapter 13, que visa ao reajustamento dos débitos 

de um indivíduo com proventos regulares.185   

Nessa linha, Fábio Ulhoa Coelho ressalta que o Chapter 11 do Bankruptcy 

Code preocupa-se com a criação de um cenário propício às negociações entre os 

interessados. Soluções como a conversão total ou parcial de crédito em capital da 

devedora, que tornam os credores sócios, e outras são objetos de um plano de 

reorganização, geralmente fruto de acordo entre os envolvidos, com uma intervenção 

mínima por parte do Poder Judiciário, visando apenas garantir tratamento justo e 

equitativo entre as diversas classes de credores.186  

 Na prática do Direito norte-americano, a maior parte dos planos de 

reorganização é negociada e aprovada entre os credores e os acionistas. Sob tal 

compromisso, se os credores recebem com deságio o que lhes é devido, os acionistas 

 
183 SANTOS, op. cit., p. 530. 

184 LOBO, Jorge Joaquim. Os valores do direito da empresa em crise. In: TOLEDO, Paulo F. C. Salles 
de; ABRÃO, Carlos Henrique. Comentários à lei de recuperação de empresas e falência. 6 ed. São 
Paulo: Saraiva, 2016, p. 141. 

185 PERIN JÚNIOR, Écio. Preservação da empresa na lei de falências. São Paulo: Saraiva, 2009 
(versão e-book). 

186 COELHO, op. cit., p. 403.  



 
 

     

 

 

 

111 

 

perdem parte de suas ações. De acordo com Burnham, “em apenas 17% dos casos 

os planos de reorganização são confirmados. Nos demais casos, o processo é 

convertido em falência, liquidando-se os bens do devedor”.187 

 Antes de abordar as similitudes do sistema norte-americano com o brasileiro, 

convém apontar as diferenças, a começar pela ausência de previsão constitucional no 

ordenamento jurídico interno para falência ou recuperação judicial. Outro aspecto 

distintivo é a competência exclusiva da Justiça Federal norte-americana para os 

procedimentos falimentares, uma vez que no Brasil compete à justiça estadual o 

conhecimento dessas demandas. Todavia, a maior distância entre esses dois 

ordenamentos jurídicos reside na legitimidade. Enquanto no Direito estadunidense há 

um sistema único para pessoas físicas e exercentes de atividades empresárias, 

havendo mera distinção de procedimento, com privilégio de tratamento para as 

pessoas físicas endividadas,188 no Direito pátrio o sistema de insolvência é bipartido, 

pois só é aplicável o regime falimentar às pessoas empresárias. 

Em ambos os sistemas, a prioridade é o soerguimento da empresa viável, 

aplicando-se a falência apenas aos casos de inviabilidade negocial. No entanto, o 

sistema brasileiro valora o controle de legalidade nas recuperações judiciais, enquanto 

o norte-americano preza pela análise cooperativa, sendo recuperável a empresa que 

pode oferecer aos credores um plano fair, equitable and feasible, portanto justo (fair), 

equitativo (equitable) e viável (feasible),189 que permita ao devedor um “novo 

começo”,190 sendo que o procedimento também pode ser iniciado pelos credores.191 

Tal como acontece no regime estadunidense, suspendem-se as ações e as 

execuções em curso (automatic stay),192 o que é temporalmente modulado (stand still 

period) com a continuidade da atividade do devedor empresário. É certo que a Lei nº 

11.101/2005 disciplina que o devedor empresário permaneça na administração de seu 

negócio até o fim do procedimento.  

 
187 BURNHAM, op. cit., p. 577.  

188 LOBO, op. cit., p. 576. 

189 LOBO, op. cit., p. 142. 

190 BURNHAM, op. cit., p. 577. 

191 LOBO, op. cit., p. 142. 

192 Idem. 
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No entanto, naquele Código estrangeiro, há previsão expressa para que os 

credores assumam a empresa na hipótese de descumprimento das obrigações 

contidas no plano de reorganização,193 sem prejuízo da possibilidade de falência.194 

Na norma brasileira, também é possível que os credores assumam o comando da 

sociedade recuperanda, mas somente se essa hipótese estiver prevista no plano de 

recuperação judicial devidamente aprovado pela assembleia-geral de credores. Ao 

comentar sobre o tema na legislação estadunidense, Willian Burnham aponta que: 

 

Further, the court may confirm a plan only if it is either (1) approved by a vote 
of all classes of creditors or (2) determined by the bankruptcy court to be a 
“fair and equitable” plan that pays creditors in accordance with the ‘absolute 
priority rule’. Under the absolute priority rule, all classes of claims must be 
paid in full first before the shareholders receive anything. Unless the creditors 
are paid in full or agree otherwise, the result of this rule is that the creditors 

become the owners of the company.195 

 

Com a revogação do instituto da concordata, o Direito brasileiro passou a prever 

expressamente a participação dos credores, por meio de deliberações assembleares, 

as quais são soberanas no que diz respeito à aprovação do plano de recuperação 

judicial, o que nos aproximou, de forma significativa, do Direito norte-americano.196 

Outra semelhança observada em ambos os sistemas é a atuação do Comitê 

de Credores, cuja composição se dá por meio de eleição entre os credores. Além 

disso, nos dois sistemas, o tratamento dos empregados é prioritário.197 

 
193 Em tradução livre: “Além disso, o tribunal pode confirmar um plano apenas se for (1) aprovado por 
voto de todas as classes de credores ou (2) determinado pelo tribunal de falências como um plano 
‘justo e equitativo’, que paga os credores de acordo com a regra de prioridade absoluta [...] Sob a regra 
da prioridade absoluta, todas as classes de reivindicações devem ser pagas integralmente em primeiro 
lugar, antes de os acionistas receberem qualquer coisa. A menos que os credores sejam pagos 
integralmente ou que concordem com uma alternativa, o resultado dessa regra é que os credores se 
tornam os proprietários da empresa”. (BURNHAM, op. cit., p. 577.) 

194 Idem. 

195 É o que se verifica na recuperação judicial do grupo OGX. Confira-se julgado TJRJ – Agravo de 
Instrumento nº 0032962-86.2014.8.19.0000, Relator: Des. Gilberto Guarino, julg. em: 11/03/2015. 

196 Nesse sentido, observe-se o seguinte julgado: “RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
APROVAÇÃO DE PLANO PELA ASSEMBLEIA DE CREDORES. INGERÊNCIA JUDICIAL. 
IMPOSSIBILIDADE. CONTROLE DE LEGALIDADE DAS DISPOSIÇÕES DO PLANO. 
POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A assembleia de credores é soberana em suas decisões 
quanto aos planos de recuperação judicial. Contudo, as deliberações desse plano estão sujeitas aos 
requisitos de validade dos atos jurídicos em geral, requisitos esses que estão sujeitos a controle judicial. 
2. Recurso especial conhecido e não provido. (STJ – REsp nº 1314209/SP. Relator: Nancy Andrighi, 
julg. em 22/05/2012.) 

197 BURNHAM, op. cit., p. 577. 
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O art. 53 da lei falitária brasileira é inspirado no Chapter 11 do Bankruptcy Code 

dos EUA, que determina a apresentação de um plano de recuperação, cuja finalidade 

é provar, aos credores e ao juízo, que o valor da empresa em funcionamento não só 

é superior ao que seria obtido caso se decidisse liquidá-la, como também que sua 

continuidade atende melhor aos múltiplos interesses envolvidos, v.g., dos 

empregados, dos credores, dos consumidores e da coletividade.198  

Observa-se, ainda, que os ordenamentos brasileiro e estadunidense 

aproximam-se ao dividir os credores em classes. O Direito pátrio adota a pars conditio 

creditorum (paridade dos credores inseridos na mesma classe), enquanto o Direito 

estadunidense adota a absolute priority rule (regra de prioridade absoluta), que 

confere tratamento justo e equitativo às classes de credores que dissentirem do 

plano.199 

Como já visto, o plano deve ser aprovado pelos credores, com a homologação 

pelo Poder Judiciário, tanto no Direito norte-americano como no Direito nacional.200 

Todavia, quando o quórum para aprovação não é alcançado, o juiz pode afastar a 

rejeição assemblear, concedendo a recuperação judicial. Essa possibilidade é 

denominada cram down, instrumento norte-americano previsto no Bankruptcy Code. 

Trata-se de ato do juiz no sentido de impor aos credores discordantes o plano 

apresentado pelo devedor e já aceito pela maioria. Esse instrumento se assemelha 

ao art. 58, §1º, da legislação falimentar brasileira, que permite ao juiz esses poderes.  

Frisa-se que o cram down brasileiro impõe ao juiz a análise das condições 

objetivas impostas pelo dispositivo mencionado.201 Segundo Sergio Campinho, a 

 
198 LOBO, op. cit., p. 142. 

199 Idem. 

200 A influência do cram down, nos moldes do Direito norte-americano, é reconhecida inclusive pelos 
tribunais brasileiros, como se vê no julgado RIO DE JANEIRO, Tribunal de Justiça. Ag nº 0067360-
30.2012.8.19.0000, Relator: Fabio Dutra, julg. em: 18/07/2013. 

201 Mais uma vez, verifica-se o reconhecimento da jurisprudência nacional do instituto referenciado, 
com menção expressa: “[...] 1. A parte agravante se insurge contra a decisão que concedeu a 
recuperação judicial à empresa agravada [...] 4. Ademais, o princípio da preservação da empresa, 
insculpido no art. 47 da Lei 11.101/2005, dispõe que 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 daquela, sua função social e o estímulo à atividade econômica. [...] 6. Não obstante isso, 
o magistrado está autorizado a impor o plano aos credores discordantes, como é o caso do agravante, 
em função de ter sido aprovado pela maioria daqueles, é o denominado cram down previsto no art. 
58, § 1º, da Lei de Recuperação de Empresas e Falência, o que também não importa em qualquer 
irregularidade, mas mero atendimento a norma legal precitada. [...]” (grifos ora apostos) (RIO GRANDE 
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recuperação judicial “deverá” ser concedida pelo magistrado, já que o vocábulo 

“poderá” empregado no texto legal (§ 1°, art. 58, LRE) não traduz uma faculdade do 

juiz, mas sim um poder-dever. Logo, o juiz só não a concede se constatar a ocorrência 

de ilegalidade no conteúdo do plano ou nas condições prévias para o devedor entrar 

em recuperação.202  

Por fim, tanto no Direito norte-americano como no brasileiro, o plano de 

recuperação judicial só passa a produzir efeitos plenos após a respectiva confirmação 

judicial. Um desses efeitos é a novação dos antigos débitos, de acordo com o Chapter 

11 do Bankruptcy Code e com o art. 59 da Lei 11.101/2005, respectivamente.203 

 Como já observado, algumas regras foram adaptadas ao sistema brasileiro da 

civil law, já que é notória a prevalência da aplicação da lei nos tribunais pátrios, em 

detrimento do sistema equitativo para a reorganização no ordenamento jurídico norte-

americano.  

 

4.2.4 Legislação francesa 

 

É o Código de Comércio (Code de Commerce) que trata da matéria falimentar 

no Direito francês, no capítulo Des Difficultés des Entreprises, que sofreu alterações 

com a Lei nº 845/2005, a fim de se adequar ao princípio de preservação da empresa, 

tal como aconteceu em outros países europeus, cuja premissa é a criação de 

mecanismos preventivos. 

É importante destacar que a legislação falitária francesa abrange um rol mais 

amplo de beneficiados, podendo gozar de seus procedimentos as pessoas jurídicas, 

as pessoas físicas, os exercentes de atividades agrícolas e os profissionais liberais. 

Diversamente do Direito Falimentar brasileiro, em que somente o próprio devedor 

 
DO SUL, Tribunal de Justiça. Ag nº 70062404595. Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, julg. em 
09/11/2014). 

202 CAMPINHO, Sérgio. Curso de direito comercial: falência e recuperação de empresa. 10 ed. rev. 
atual. São Paulo: Saraiva, 2019, p. 94. 

203 Preconiza a doutrina estadunidense: “A fim de concluir, com sucesso, a reorganização prevista no 
Capítulo 11 [Chapter 11], a corte deve confirmar o plano de reorganização. O plano de reorganização 
substituirá as antigas obrigações por novas obrigações”. Tradução livre. (BURNHAM, op. cit., p. 577.) 
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pode propor recuperação judicial, no ordenamento jurídico francês, além do devedor, 

o credor e o Ministério Público são legitimados para ingressar com esse pedido.  

Ademais, a lei francesa possibilita alguns mecanismos aos devedores: um 

procedimento de prevenção para as empresas que passam por dificuldade financeira 

(TITRE I: De la prévention des difficultés des entreprises); um procedimento de 

recuperação (TITRE II: De la sauvegarde); a sauvegarde financeira acelerada, 

direcionada às empresas que preenchem alguns requisitos legais; a recuperação com 

intervenção judicial (TITRE III: Du redressement judiciaire); e a liquidação judicial 

(TITRE IV: De la liquidation judiciaire).204 

Nos procedimentos previstos na legislação francesa, há uma distinção 

marcante em relação ao sistema aplicado no Brasil, conforme se constata na decisão 

judicial a seguir: 

 

[...] a lei brasileira não distingue procedimentos recuperatórios em 
sauvegarde e redressement, como faz o Code de Commerce francês. Na 
técnica da Lei francesa n. 2005-845, o primeiro pressupõe situação 
econômica que pode levar um empresário à cessação de pagamentos e o 
segundo é endereçado ao devedor em estado de cessação de pagamentos.  
No Brasil, estando ou não demonstrado estado de cessação de pagamentos, 
permite-se o uso de tutela recuperatória, admitindo escolha tão somente de 
distinto plano recuperatório segundo o porte econômico da devedora (arts. 51 
e 73 da Lei n. 11.101/2005) [...].205 
 

 

Assim, a norma francesa prevê, em primeiro lugar, um procedimento de 

conciliação entre o devedor e os credores, visando solucionar a questão financeira, 

bem como permitir a manutenção da empresa e sua plena recuperação.206 Não 

havendo acordo, as partes podem beneficiar-se da sauvegarde.207 

Importante ressaltar que, se na lei brasileira o juiz faz apenas o controle de 

legalidade, reconhecendo a vontade soberana dos credores, no sistema francês cabe 

 
204 MARCHETTO, Patricia Borba; MIRANDA, Adriana Augusta Telles de. Considerações da lei 
falimentar no direito brasileiro em comparação ao direito francês. Revista Scientia Iuris, Londrina, 2014, 
v. 18, n. 1, p. 54-57. 

205 SÃO PAULO, Tribunal de Justiça. AgRg nº 2052078-44.2017.8.26.0000. Relator: Ricardo Negrão, 
julg. em 22/11/2017. 

206 SALOMÃO, Luis Felipe; SANTOS, Paulo Penalva. Recuperação judicial, extrajudicial e falência: 
teoria e prática. 4 ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 19. 

207 MARCHETTO, op. cit., p. 54. 
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ao juiz, independentemente da vontade dos credores, conceder ou não a recuperação 

da empresa, com base nos relatórios e pareceres econômicos apresentados pelo 

administrador judicial. Nesse caso, portanto, o magistrado decide a matéria conforme 

o interesse público, ou preservando a empresa viável, ou determinando a liquidação 

da empresa inviável, sobrepondo-se à vontade das partes envolvidas no processo.208 

Em outras palavras, há um ativismo judicial, inclusive com análise econômica, o que 

não ocorre no ordenamento brasileiro.  

No que tange à liquidação judicial, o objetivo não é o soerguimento, aplicando-

se a qualquer devedor insolvente. O respectivo procedimento intenta a distribuição 

dos bens do devedor entre os vários credores. Nesse contexto, será concedida a 

liquidação quando as dificuldades enfrentadas se mostrarem irreversíveis e a 

recuperação for inviável, pois se trata de solução definitiva, o último recurso em face 

do estado de insolvência do devedor.209 

Como a França integra a União Europeia, o ordenamento francês cumpre o 

protocolo de cooperação nos casos de recuperação judicial e falência transnacionais. 

No caso Eurotunnel, por exemplo, existiam 17 sociedades em recuperação judicial, 

sediadas na Inglaterra e na França, fixando-se o juízo competente como o Tribunal do 

Comércio de Paris — local em que foi identificado o principal estabelecimento (Comi), 

mesmo verificando-se que o registro da sede social tinha lugar em Londres. Assim, foi 

elaborado um protocolo de insolvência em Londres, para que as decisões francesas 

fossem cumpridas no outro país e que a troca de informações ocorresse de modo 

mais eficaz.210 

 

4.2.5 Legislação italiana 

 

Recentemente, o sistema de insolvência italiano foi reformulado pela Lei nº 

155/2017 e pelo Decreto Legislativo nº 14, de 12 de janeiro de 2019 (Codice della crisi 

 
208 MUNHOZ, Eduardo Secchi apud SOUZA JUNIOR, Francisco Satiro de; PITOMBO, Antônio Sérgio 
A. de Moraes. Comentários à lei de recuperação de empresas e falência: Lei 11.101/2005. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2007, p. 287. 

209 MARCHETTO, op. cit., p. 57. 

210 CAMPINHO, op. cit. 
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e dell’insolvenza). Essa reforma teve por objetivo prevenir o estado de crise, 

coadunando-se com as diretrizes contemporâneas desse ramo do Direito, de modo a 

privilegiar a preservação da empresa. 

 O referido Código se aplica às pessoas físicas, inclusive consumidores, bem 

como às pessoas jurídicas, incluindo as exercentes de atividades agrícolas e as 

empresas públicas, contendo um rol mais extenso do que o previsto no sistema 

brasileiro. 

Até a mencionada reforma, a recuperação da empresa ocorria por meio de uma 

administração extraordinária, em que a gestão e a reorganização da atividade 

econômica eram orientadas e fiscalizadas por um comissário, cuja nomeação era 

judicial. Esse mecanismo de soerguimento sofria muitas críticas, pois se mostrava 

ineficaz para impedir concordatas e falências.211 

A novel legislação italiana traz mecanismos para evitar a insolvência do 

devedor, que serão aplicáveis de acordo com as peculiaridades de cada devedor e/ou 

atividade exercida. Outro diferencial é que a palavra “falência” foi substituída pela 

expressão liquidação judicial (liquidazione giudiziale), a fim de afastar a pejoratividade 

daquele termo.212 

Como a reforma entrará em vigor de forma escalonada até 2020, ainda é cedo 

para se afirmar se trará a celeridade pretendida pelo legislador italiano. De todo modo, 

se o Direito Falimentar brasileiro sofreu grande influência do Direito estadunidense, é 

certo que o sistema italiano foi o grande celeiro da teoria da empresa para o 

ordenamento jurídico interno. Sem dúvida, a tradição jurídica italiana se faz presente 

nos julgamentos pátrios, como se observa no seguinte excerto jurisprudencial: 

 

[...] Cabe, não obstante a restrita cognição judicial, ingressar no exame da 
viabilidade do Plano porque não se deve admitir a recuperação da empresa 
que certamente encontrará no futuro próximo a falência. Nesse sentido, 
oportuno lembrar a doutrina italiana a respeito da autonomia negocial 
e a heteronomia judicial das decisões de homologação de acordo entre 
a devedora e os credores, em processos de concordata ou 

 
211 COELHO, op. cit., p. 402. 

212 VILLAFRATE, Annamaria. Codice Della Crisi e Dell'insolvenza: Riforma in Gazzetta. Disponível em 

<https://www.studiocataldi.it/articoli/33576-codice-della-crisi-e-dell-insolvenza-riforma-in-

gazzetta.asp>. Acesso em 07 mar. 2019. 



 
 

     

 

 

 

118 

 

restruturação de débitos, que na Itália ocorre em situação muito 
semelhante àquela prevista na lei brasileira [...].213 (Grifos ora apostos) 
 

 

Um caso que refletiu no Brasil e na Itália foi a crise econômica da Parmalat. 

Cada país aplicou seu Direito interno, haja vista a impossibilidade de se abrir um 

processo único de falência, que abrangesse ambos os países. Com isso, o Tribunal 

de Parma, sede da Parmalat, declarou o estado de insolvência da empresa em 

dezembro de 2010, instituto correspondente à falência no sistema brasileiro.214 Por 

outro lado, os credores da Parmalat no Brasil tiveram mais sorte, pois a sociedade 

ingressou com pedido de recuperação judicial em 2005, na capital paulista, cujo 

procedimento foi encerrado em 2017, mantendo-se a empresa em atividade. 

 

4.2.6 Legislação portuguesa 

 

Tal como ocorreu em outros países, o Direito português remodelou sua 

legislação no final do século passado, priorizando a teoria de preservação da 

empresa, cuja matéria está atualmente disciplinada no Decreto-Lei nº 5361/2004 

(Código de Insolvência e Recuperação de Empresas — CIRE), que passou por 

algumas alterações posteriores, mas manteve o caráter indistinto entre falência e 

insolvência civil.  

Não obstante o tratamento unificado da insolvência em um único Código, 

ambos os procedimentos insolvenciais são assim divididos: um, como regime especial 

de Direito Comercial, voltado aos empresários; outro, como regime de direito comum, 

outorgado aos não empresários. E o CIRE também traz essa divisão aos dois meios 

preventivos da insolvência.215 

 
213 Cf. o julgado na íntegra: SÃO PAULO, Tribunal de Justiça. Ag nº 2174259-81.2016.8.26.0000. 
Magistrado: Carlos Alberto Garbi, pub. em: 14/09/ 2016. 

214 ZANETTI, Robson. A falência da Parmalat. Disponível em: 
<http://www.administradores.com.br/Artigos/negocios/a-falencia-da-parmalat/46729/>. Acesso em: 07 
mar. 2019. 

215 KALIL, Marcus Vinicius Alcântara. A evolução das falências e insolvências no direito português. 
Disponível em: <www.revistadedireitocomercial.com>. Acesso em: 05 mar. 2019. 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/125391771/processo-n-2174259-8120168260000-do-tjsp
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Além disso, de acordo com o Código de Insolvência e Recuperação de 

Empresas de Portugal (arts. 18, 19 e 20), os devedores, os credores e o Ministério 

Público são legitimados para formular pedido de insolvência.216 Essa mesma norma 

prevê uma Comissão de Credores com função fiscalizatória, que possui um órgão 

equivalente na lei brasileira: o Comitê de Credores.217 

Cabe destacar também a influência do Direito lusitano no Direito Falimentar 

brasileiro. Veja-se no excerto a seguir:  

 

[...] a aplicação subsidiária da lei adjetiva ao direito falimentar/recuperatório 
não constitui inovação no direito pátrio. De fato, embora a extensão da norma 
seja distinta, há diversos exemplos de códigos concursais que aplicam a 
mesma fórmula. Por exemplo, o art. 17 do Código de Insolvência e da 
Recuperação de Empresas — CIRE de Portugal determina que “o processo 
de insolvência rege-se pelo Código de Processo Civil, em tudo o que não 
contrarie as disposições do presente Código”. De qualquer sorte, apesar de 
somente fazer referência aos processos de insolvência, entende-se aplicável 
o CPC também aos processos especiais de revitalização” [...].218 
 

 

Em relação à falência transnacional, assinale-se que o Brasil deixou de dar 

cumprimento a uma sentença da justiça portuguesa, haja vista a ausência de previsão 

legal,219 o que demandou a aplicação da regra contida na Lei nº 11.101/2005. Veja-se 

o seguinte julgado: 

 

SENTENÇA ESTRANGEIRA CONTESTADA. FALÊNCIA. JUSTIÇA 
PORTUGUESA. ART. 1.030, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. 
ART. 3º DA LEI 11.101/05. PRINCÍPIO DA UNIVERSALIDADE. 
DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO BRASILEIRO, 
DO LOCAL DO PRINCIPAL ESTABELECIMENTO DO DEVEDOR. 
SENTENÇA ESTRANGEIRA QUE RESTRINGE A JURISDIÇÃO 
BRASILEIRA. OFENSA À SOBERANIA NACIONAL. INDEFERIMENTO DA 
HOMOLOGAÇÃO. 
1. Nos termos do parágrafo único do art. 1.030 do CC de 2002, justifica-se o 
interesse do requerente na presente homologação em razão de ser sócio do 
requerido em empreendimento situado no Brasil. 

 
216 CEREZETTI, op. cit., p. 262. 

217 GUERREIRO, José Alexandre Tavares apud SOUZA JUNIOR, Francisco Satiro de;  PITOMBO, 
Antônio Sérgio A. de Moraes. Comentários à lei de recuperação de empresas e falência: Lei 
11.101/2005. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 155. 

218 STJ – Ag em REsp nº 1.308.957/SP. Min. Luís Felipe Salomão, julg. em 27/09/2018. 

219 Se aprovado o Projeto de Lei nº 10.220/2018, o sistema brasileiro falimentar passará a contar com 
regramento para as insolvências transfronteiriças. 
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2. Segundo o princípio da universalidade, a decretação da falência compete 
ao Juízo do local do principal estabelecimento do devedor (art. 3º da Lei 
11.101/05). 
3. Incabível a homologação da sentença estrangeira que obsta a instauração 
ou o prosseguimento de qualquer ação executiva contra o falido, restringindo 
a jurisdição brasileira, sob pena de ofensa à soberania nacional. 
4. Pedido de homologação indeferido.220 

 

Já o Direito português reconhece os efeitos transnacionais em caso de falência 

(insolvência em terras lusitanas), o que se verifica, por exemplo, no emblemático 

pedido de recuperação judicial da “Oi”. Veja-se o transcrito a seguir, da lavra de Bruno 

Amaral: 

 

A Oi conseguiu reverter uma sentença da Justiça de Portugal em julho que 
indeferia o reconhecimento da homologação do Plano de Recuperação 
Judicial da companhia no Brasil. A operadora entrou com recurso, que foi 
julgado procedente pela “6a Secção” do Tribunal da Relação de Lisboa na 
quinta-feira, 25. A decisão foi assinada pelos juízes Manuel Rodrigues, Ana 
Paula Carvalho e Gabriela de Fátima Marques. 
A Oi havia entrado com o pedido de reconhecimento em Portugal, com base 
no Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas (CIRE), dos efeitos 
da homologação no começo deste ano do Plano de Recuperação Judicial por 
parte da 7a Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 
Janeiro. A companhia alegou que, entre outros motivos, já havia obtido a 
aprovação da justiça holandesa e que, pelo disposto no regulamento da 
União Europeia sobre o assunto, a decisão poderia ser reconhecida em 
Portugal sem mais formalidades. 
Ao tomar conhecimento do pedido, a Pharol dirigiu requerimento para invocar 
a “exceção dilatória de preterição de litisconsórcio necessário” para que a 
ação fosse julgada improcedente e impedisse o reconhecimento do Plano da 
RJ da Oi. Em 30 de julho, o tribunal português indeferiu o reconhecimento do 
tribunal brasileiro, o que levou a Oi a entrar com o recurso. 
Na última quinta-feira, contudo, a decisão foi favorável à brasileira. A justiça 
portuguesa retifica que o ordenamento jurídico do país europeu determina 
que o plano seja vinculativo a todos os credores, incluindo os que não 
concordaram com a aprovação. Além disso, estabelece que, conforme 
aconteceu na justiça brasileira, a homologação do plano também é 
“igualmente eficaz e vinculativa”. O Tribunal lisboeta ressalta o paralelismo 
entre o processo da RJ e a homologação do plano, bem como das jurisdições 
brasileira e portuguesa, que já havia permitido que credores portugueses 
tivessem interposto recurso da decisão de homologação. 
Com isso, revogou a sentença anterior e a substituiu pelo reconhecimento da 
decisão de homologação do plano de recuperação da Oi. ‘Por todo o exposto, 
os Juízes nesta Relação de Lisboa acordam em julgar procedente a apelação 
e revogar a sentença recorrida, que substituem este acórdão’, declaram. Com 

 
220 STJ – SEC 1.735/EX. Relator: Min. Arnaldo Esteves Lima, julg. em 12/05/2011. 
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isso, os efeitos da decisão do TJ-RJ de homologação do plano passam a 
produzir efeitos também em Portugal.”221 

 

Como se verifica, o Tribunal de Comércio Português atentou para o 

cumprimento do regulamento da União Europeia sobre matéria falimentar, 

possibilitando tratamento mais igualitário aos credores das recuperandas do grupo 

empresarial Oi.  

 

4.2.7 Legislação brasileira 

 

No Direito Brasileiro, a empresa também não é mais tida como simples 

elemento de propriedade apenas da iniciativa privada, com fins exclusivos ao lucro; 

trata-se, ao contrário, de autêntico instrumento de fomento à atividade econômica, 

revelando-se notória sua função social. 

É importante ressaltar que, atualmente, a doutrina e a jurisprudência pátria 

entendem a empresa como geradora de utilidades, um dínamo rotativo das diversas 

energias absorvidas dos respectivos mercados, voltada à produção de bens e serviços 

em benefício do mercado consumidor, condicionando, desse modo, o 

desenvolvimento local, regional ou nacional.222 

Nesse contexto, em face dessa relevância atestada e reconhecida, convém 

verificar se o princípio de preservação da empresa ostenta status constitucional ou 

apenas legal. Para tal desiderato, é preciso consultar as doutrinas constitucionalista e 

empresarialista, sendo certo que, não obstante a unidade do Direito, esses ramos 

pouco se comunicam ao conceituar a natureza do instituto, já que buscam raízes 

distintas para o mesmo fim.  

É fato que isso torna os argumentos de cada segmento do Direito distantes e 

até mesmo colidentes, já que os constitucionalistas apresentam uma resposta 

publicista, enquanto os doutrinadores empresarialistas partem de um viés 

 
221 AMARAL, Bruno. Portugal passa a reconhecer homologação do plano da RJ da Oi. Disponível em: 
<https://www.mobiletime.com.br/noticias/26/10/2018/portugal-passa-a-reconhecer-homologacao-do-
plano-da-rj-da-oi/>. 2017-09-17. Acesso em: 05 mar. 2019. 

222 PACHECO, op. cit., p. 37. 
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mercadológico. Acrescenta-se, porém, que ambos afirmam a matriz constitucional 

desse princípio, não obstante a maior ênfase conferida pelos privatistas a esse 

respeito. 

Ao comentar o art. 170, III, da CFRB/1988, os constitucionalistas afirmam que 

desse texto se depreende o princípio da função social da empresa, com o propósito 

de promover o desenvolvimento nacional, assegurada a existência digna de todos, 

conforme os ditames de justiça social, em que a liberdade de iniciativa só se legitima 

quando voltada à efetiva consecução desses fundamentos.223 Complementam os 

constitucionalistas que a ordem econômica está vinculada ao desenvolvimento 

econômico em concomitância com o social, mais precisamente em benefício do 

social.224 

Por outro lado, não é de hoje que se debate o papel fundamental da empresa 

entre os empresarialistas. Fran Martins defende uma função social 

constitucionalmente prevista, capaz de delimitar a ação do Estado, dos agentes no 

momento da eclosão de crise, com o propósito de sujeitar às leis concorrenciais ou 

simplesmente de dispor de aparato suficiente à salvaguarda do negócio 

empresarial.225 

De modo geral, entende-se que o instituto em comento tem viés constitucional, 

com vistas a atender à função social da propriedade e incentivar a atividade 

econômica. Assim, preserva a empresa (sempre que possível), sob os seguintes 

fundamentos: é fonte produtora de riquezas; geradora de emprego aos trabalhadores; 

contribuinte fiscal; mostra-se lucrativa aos administradores, investidores e 

fornecedores.  

Observa-se que a tese advém da concepção de que o princípio da preservação 

decorre do princípio da função social da empresa, expressamente previsto no art. 170, 

III, da CRFB/88. Sobre a matéria, veja-se o que Gladston Mamede diz: “Corolário do 

princípio da função social da empresa é o princípio de preservação da empresa, 

 
223 SILVA, op. cit., p. 726. 

224 NERY JUNIOR, op. cit., p. 640. 

225 MARTINS, op. cit., p. 457.  
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metanorma que é diretamente decorrente daquela anterior: é preciso preservar a 

empresa, para que ela cumpra sua função social”.226 

Nesse sentido, não se pode admitir que o princípio de preservação da empresa 

advenha apenas de previsão legislativa; ele decorre diretamente da CRFB/88 e é 

consequência prática e lógica do princípio da função social da propriedade, 

expressamente previsto no art. 170, III, da CRFB/88, pois nele está encetado o caráter 

fático da norma constitucionalmente prevista. 

Por conseguinte, é cediço que o STF já analisou o contorno constitucional do 

princípio de preservação da empresa, correlacionando-o à sua função social ao 

defender que devem ser preservados, sempre que possível, os vínculos trabalhistas 

e a cadeia de fornecedores, com a qual ela guarda verdadeira relação simbiótica, 

fundamentando a decisão a seguir a partir de legislações estrangeiras (França —Code 

de Commerce, arts. L631-1, L631-13 e L642-1; Espanha — Ley 22/2003, art. 148; 

Itália — art. 105 do Decreto nº 267/1942), o que denota o caráter cosmopolita do 

instituto em discussão: 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 60, 
PARÁGRAFO ÚNICO, 83, I E IV, c, E 141, II, DA LEI 11.101/2005. FALÊNCIA 
E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ARTIGOS 
1º, III E IV, 6º, 7º, I, E 170, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988. ADI 
JULGADA IMPROCEDENTE. I - Inexiste reserva constitucional de lei 
complementar para a execução dos créditos trabalhistas decorrente de 
falência ou recuperação judicial. II - Não há, também, inconstitucionalidade 
quanto à ausência de sucessão de créditos trabalhistas. III - Igualmente não 
existe ofensa à Constituição no tocante ao limite de conversão de créditos 
trabalhistas em quirografários. IV - Diploma legal que objetiva prestigiar a 
função social da empresa e assegurar, tanto quanto possível, 
a preservação dos postos de trabalho. V - Ação direta julgada 
improcedente.227  
 
 
 

Da mesma forma, o STJ analisou a aplicação do instituto de preservação da 

empresa a partir da discussão de violações legais, com base na previsão contida no 

art. 170, III, da CRFB/88, como se vislumbra no excerto a seguir:  

 
226 MAMEDE, op. cit., p. 56. 

227 STF – ADI nº 3934/DF, Relator: Ricardo Lewandowski, julg. em: 27/05/2009. 
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[...] o imóvel alienado fiduciariamente, objeto da ação de imissão de posse 
movida pelo credor ou proprietário fiduciário, é aquele em que situada a 
própria planta industrial da sociedade empresária sob recuperação judicial, 
mostrando-se indispensável à preservação da atividade econômica da 
devedora, sob pena de inviabilização da empresa e dos empregos ali 
gerados. [...] Em casos que se pode ter como assemelhados, em ação de 
busca e apreensão de bem móvel referente à alienação fiduciária, a 
jurisprudência desta Corte admite flexibilização à regra, permitindo que 
permaneça com o devedor fiduciante “bem necessário à atividade produtiva 
do réu” [...] Esse tratamento especial, que leva em conta o fato de o bem-
estar sendo empregado em benefício da coletividade, cumprindo sua função 
social (CF, arts. 5º, XXIV, e 170, III), não significa, porém, que o imóvel não 
possa ser entregue oportunamente ao credor fiduciário, mas sim que, em 
atendimento ao princípio da preservação da empresa (art. 47 da Lei 
11.101/05), caberá ao Juízo da Recuperação Judicial processar e julgar a 
ação de imissão de posse, segundo prudente avaliação própria dessa 
instância ordinária [...].228 (Grifos ora apostos.) 
 

 

Em igual sentido caminhou a jurisprudência nos Tribunais Estaduais, que 

fundamentam seus julgamentos acerca da matéria a partir da conjugação do princípio 

da preservação da empresa com o disposto no art. 170, III, da CRFB/88, levando em 

conta, inclusive, sua relevante função social como fonte produtora de empregos e de 

riqueza social. Veja-se, pois, um julgado do TJRS:  

 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
PEDIDO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL. DEFERIMENTO. 
POSSIBILIDADE JURÍDICA. [...] Ademais, em se tratando a parte agravante 
de empresa recuperanda, é importante ressaltar que o princípio da 
preservação da empresa, insculpido no art. 47 da Lei 11.101/2005, 
dispõe que 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 daquela, sua função social e o estímulo à atividade 
econômica. [...] (Grifos ora apostos.)229  
 

O que se verifica no campo prático não destoa do campo teórico já esposado, 

de acordo com o que se vislumbra na jurisprudência dos Tribunais Estaduais e 

Superiores, que aplicam o princípio da preservação da empresa, mormente no âmbito 

 
228 STJ – CC 110.392/SP. Min. Relator: Raul Araújo, julg. em 24/11/2010. 

229 RIO GRANDE DO SUL, Tribunal de Justiça. Ag nº 70064767742. Relator: Jorge Luiz do Canto, julg. 

em 29/05/2015. 

 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10943409/artigo-47-da-lei-n-11101-de-09-de-fevereiro-de-2005
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/96893/lei-de-recupera%C3%A7%C3%A3o-judicial-e-extrajudicial-e-de-fal%C3%AAncia-lei-11101-05
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do Direito recuperacional e falimentar, a partir da conjugação do princípio da 

preservação da empresa com o disposto no art. 170, III, da CRFB/88. 

No campo infraconstitucional, diversos são os exemplos de previsão do 

princípio da preservação da empresa, como se verifica no CC/2002, cujos seguintes 

dispositivos foram influenciados pela ideia da preservação da empresa: art. 974, que 

possibilita a continuidade da empresa pelo incapaz; art. 1.085, que permite a exclusão 

judicial do sócio majoritário que praticar ato deletério à sociedade; art. 1.028, usque, 

privilegiando a mantença do negócio nas hipóteses de resolução da sociedade em 

relação a um dos sócios.  

 Da mesma forma, a Lei de Recuperação de Empresas e Falência conta com 

dispositivo expresso que trata do princípio da preservação da empresa, como se vê 

no art. 47 da LRE, em que se verifica a preocupação com a já mencionada função 

social da empresa. 

Além disso, vários dispositivos da legislação falitária são norteados por esse 

princípio: art. 50, que possibilita amplos meios de soerguimento no plano de 

recuperação judicial; art. 65, que prevê o afastamento dos administradores nas 

hipóteses previstas em lei, com a mantença da atividade da recuperanda; art. 140, 

que determina preferencialmente a alienação de toda a unidade produtiva. 

Ora, conforme se revela uníssono na doutrina pátria, o escopo do preceito é 

privilegiar a atividade econômica organizada (denominada como empresa) em 

detrimento de eventuais ações de credores intolerantes e egocêntricos e, sempre que 

possível, fomentar a reestruturação das empresas, evitando-se a falência, já que a 

“morte” da atividade empresária comprometerá não só seu proprietário, mas também 

os empregados, credores e o próprio ente tributante.  

Em contrapartida, o embasamento defendido pela preservação da empresa não 

pode resultar em processos morosos e contraditórios, com o propósito de barganhar 

com os credores. Em outras palavras, não se pode permitir que a chance dada por 

uma legislação seja utilizada em manobras de poucos para retardar o inevitável, ou 

seja, sua quebra.  
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4.3 Alterações legislativas necessárias 

 

4.3.1 Imperioso tratamento unificado da insolvência 

 

Como analisado nos capítulos anteriores, o sistema bipartido adotado no Brasil 

resulta em graves disparidades no tratamento dispensado àqueles entes sujeitos ao 

regime falimentar e os devedores submetidos à insolvência civil. E, por óbvio, o regime 

da insolvência civil acarreta uma situação de maior insegurança jurídica, levando em 

conta que a matéria continua prevista no CPC/1973, tal como determinado pelo CPC/ 

2015. Mais do que isso, como o sistema da insolvência civil não é exauriente, recorre-

se à aplicação subsidiária do regime falimentar. Com isso, o que se vê é um sistema 

claudicante. 

Outra distinção crucial é a impossibilidade legislativa de pedido de recuperação 

judicial pelos devedores não empresários em estado de crise econômica, já que não 

existe previsão legal desse benefício no sistema da insolvência civil. 

O fato é que essa sistemática está na contramão dos demais ordenamentos 

jurídicos comparados, uma vez que a tendência mundial é a unificação do regime de 

insolvência, tendo como principal justificativa a complexidade que as atividades 

econômicas e os endividamentos estão alcançando ao longo dos anos. 

Registre-se que alguns países utilizam um sistema único de insolvência, mas 

com tratamento diferenciado à pessoa física, como, por exemplo, os ordenamentos 

jurídicos estadunidense e alemão, o que conduz à conclusão de que nada obsta um 

tratamento diferenciado para algumas categorias de devedores dentro de um sistema 

único, tal como, recentemente, foi positivado no sistema falimentar francês. 

A adoção de um sistema único de insolvência tornaria mais coeso o regramento 

da matéria no ordenamento jurídico brasileiro, além de alinhá-lo ao panorama da 

falência internacional. Por outro lado, isso não inviabilizaria a adoção de regras 

diferenciadas para algumas espécies de devedores, como já ocorre em outros países. 

No caso das empresas brasileiras, que apresentam um marcado viés familiar 

no exercício de suas atividades, principalmente na estrutura das MEs e das EPPs, 

outro problema ainda seria solucionado com essa medida, pois é muito comum o 
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endividamento empresarial “contaminar” o patrimônio pessoal dos sócios. Em casos 

tais, o tratamento conjunto do endividamento das empresas e de seus “donos” é 

inviável no sistema recuperacional atual, o que torna ainda mais dramática a crise das 

pequenas empresas, levando-se em conta que, na maioria delas, o que se vê é uma 

verdadeira confusão entre negócio e família. 

O STJ, inclusive, já se manifestou no sentido de que a recuperação judicial do 

devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão 

ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados 

em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a 

suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, III, ou a novação a que se refere o art. 

59, caput, por força do que dispõe o art. 49, §1º, todos da Lei nº 11.101/2005.230 

Ora, como na prática negocial os sócios administradores são sempre os 

garantidores das contratações de suas empresas, e o entendimento jurisprudencial é 

no sentido de que o credor pode exercer seu direito de crédito diretamente destes, 

ainda que a pequena empresa consiga o benefício recuperacional, a família 

continuará endividada. Por isso, defende-se o tratamento unificado para a insolvência 

no Brasil, que, embora não seja o objeto principal deste estudo, transborda o estudo 

dos mecanismos recuperacionais para as EPPs, pois a forma como comumente essas 

estruturas são exercidas em âmbito nacional aponta para a necessidade de englobar, 

na maior parte dos casos concretos, o endividamento dos respectivos sócios. 

 

4.3.2 Tratamento do superendividamento  

 

Ainda que timidamente, algumas soluções alternativas ao sistema 

recuperacional já foram pensadas no Brasil, com o propósito de tentar sanar o 

crescente endividamento das pessoas físicas e das pessoas jurídicas em geral. 

Claudia Lima Marques, por exemplo, tem defendido um tratamento diferenciado 

ao consumidor pessoa física, visando evitar o superendividamento, que seria 

fenômeno de um núcleo de consumo, uma família, denotando o viés social a validar 

 
230 STJ – REsp nº 1.333.349-SP. Relator: Min. Luis Felipe Salomão, julg. em: 26/11/2014. 

http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?origemPesquisa=informativo&tipo=num_pro&valor=REsp1333349
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tal regramento.231 Segundo ela, a aplicação de regras estrangeiras para tratar a 

matéria seria algo contraproducente, pois há muita informalidade do trabalho no país; 

falta de dados confiáveis sobre os rendimentos e valor da dívida; bem como a lei do 

bem de família e outras normas protetivas, que poderiam prejudicar a efetividade do 

procedimento.232 

É fato que a morosidade, a complexidade legislativa e o alto custo do Poder 

Judiciário no Brasil representam um empecilho inevitável a esse procedimento, que 

poderia ser efetivado por meio da Defensoria Pública, dos Juizados Especiais Cíveis 

e dos órgãos de defesa do Consumidor, como é o caso do Procon. 

Com base nesse estudo, o TJRS iniciou, em algumas comarcas, um projeto 

para tratar das situações de superendividamento dos consumidores, em que se 

excluíram apenas as dívidas com o Fisco e oriundas de delitos e alimentos. Para tanto, 

o consumidor deve preencher um pedido que acarretará a convocação dos credores 

indicados para a realização de uma sessão de conciliação, com vistas à tentativa de 

renegociar as dívidas, independentemente do valor, conforme o orçamento familiar do 

devedor.233 

É importante destacar que o procedimento é gratuito, independe de intervenção 

de advogado e viabiliza a renegociação conjunta das dívidas do consumidor e de seus 

credores em único ato, cuja data da audiência de renegociação já é notificada ao 

consumidor de imediato.234 

E o projeto independeu de reforma legislativa, pois se baseia na voluntariedade 

das partes. Houve também a elaboração da Cartilha de Prevenção do 

Superendividamento, como medida de orientação e prevenção. Apenas seis meses 

após a implementação dessa medida, verificou-se que 99% dos credores 

 
231 MARQUES, Cláudia Lima. Sugestões para uma lei sobre o tratamento do superendividamento de 
pessoas físicas em contratos de crédito ao consumo: proposições com base em pesquisa empírica de 

cem casos no Rio Grande do Sul. In: ___; CAVALLAZZI; Rosângela Lunardelli (orgs.). Direitos do 
consumidor endividado: superendividamento e crédito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 256. 

232 Idem. 

233 Disponível em https://www.tjrs.jus.br/site/processos/conciliacao/superendividamento.html. Acesso 
em: 12 jul. 2019. 

234 Disponível em: https://www.tjrs.jus.br/site/processos/conciliacao/superendividamento.html. Acesso 
em 12 jul. 2019. 

https://www.tjrs.jus.br/site/processos/conciliacao/superendividamento.html
https://www.tjrs.jus.br/site/processos/conciliacao/superendividamento.html
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compareceram às audiências e, em 81,5% dos casos, houve conciliação entre os 

interessados.235 

Outra medida alternativa positiva tem sido os mutirões promovidos pelos 

tribunais. Na verdade, a intenção é reduzir o elevado volume dos processos judiciais 

de cobrança de débitos das grandes empresas, porém, em muitos casos, há uma 

solução paliativa ao endividamento das pessoas físicas e jurídicas, principalmente 

quando as conciliações e mediações envolvem várias empresas em um mesmo local 

com esse intento. 

Não é ponto nodal desta pesquisa o estudo do impacto dos mutirões no 

saneamento do endividamento. O objetivo é tão somente apontar como têm sido 

positivas as medidas perpetradas fora do âmbito judicial, que, além de mais efetivas, 

desafogam o Poder Judiciário das respectivas demandas. Para ilustrar, no Rio Grande 

do Sul, o município de Westphalen obteve êxito na ordem de 90,14% no mutirão de 

conciliação destinado aos processos de execução fiscal ajuizados, cujos trabalhos 

foram realizados pelo CEJUSC, em conjunto com a Procuradoria do Município.236 

Outro mutirão bem-sucedido foi organizado pelo Nupemec, em parceria com o 

Sieeesp e o escritório Benicio Advogados, obtendo-se 100% de êxito nas audiências 

realizadas.237 Mais um exemplo foi o resultado positivo obtido no mutirão de 

conciliação realizado pelo Centro Permanente de Conciliação dos Juizados Especiais 

do Rio, ocorrido em 2014, em que participaram instituições como Banco do Brasil, 

Claro/Embratel, Itaú e Via Varejo, com um índice de êxito na ordem de 79,2%.238 

No entanto, as medidas citadas não se destinam a possibilitar o efetivo 

soerguimento de uma pessoa física ou jurídica em crise, cuja solução precisa ir muito 

além de medidas voltadas a desafogar o Poder Judiciário. 

 
235 Disponível em: 
https://www1.tjrs.jus.br/export/processos/conciliacao/doc/projeto_superendividamento.pdf. Acesso 
em: 12 jul. 2019. 

236 Disponível em: http://www2.comunitaria.com.br/mutirao-de-conciliacao-obtem-mais-de-90-de-exito/. 
Acesso em: 12 jul. 2019. 

237 Disponível em: https://tj-sp.jusbrasil.com.br/noticias/503579531/tribunal-realiza-1o-mutirao-de-
mensalidades-escolares-em-atraso. Acesso em: 12/07/2019. 

238 Disponível em: https://tj-rj.jusbrasil.com.br/noticias/148748305/mutirao-de-conciliacao-agiliza-mais-
de-300-processos. Acesso em: 12 jul. 2019. 

https://www1.tjrs.jus.br/export/processos/conciliacao/doc/projeto_superendividamento.pdf
http://www2.comunitaria.com.br/mutirao-de-conciliacao-obtem-mais-de-90-de-exito/
https://tj-sp.jusbrasil.com.br/noticias/503579531/tribunal-realiza-1o-mutirao-de-mensalidades-escolares-em-atraso
https://tj-sp.jusbrasil.com.br/noticias/503579531/tribunal-realiza-1o-mutirao-de-mensalidades-escolares-em-atraso
https://tj-rj.jusbrasil.com.br/noticias/148748305/mutirao-de-conciliacao-agiliza-mais-de-300-processos
https://tj-rj.jusbrasil.com.br/noticias/148748305/mutirao-de-conciliacao-agiliza-mais-de-300-processos
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Convém trazer ao presente estudo a interessante sugestão de Carlos Henrique 

Abrão, que, ao defender a necessidade de simplificação do plano de recuperação das 

MEs e EPPs, apresenta, como uma das medidas voltadas à equalização do custo-

benefício, que esse procedimento passe a ser processado pelos juizados especiais, 

enraizando pessoal e infraestrutura especializados nesses órgãos, inclusive juízes.239 

Segundo Abrão, essa estrutura conferiria maiores informalidade e velocidade, 

havendo simplificação plural para que se deliberasse e reduzisse ao máximo o 

caminho recursal, que apenas impede a homologação do plano e a fiscalização de 

seu cumprimento. Tal instrumento, por outro lado, manteria a relevância do Ministério 

Público e da Magistratura no âmbito da apuração dos atos de responsabilidade e 

desvios administrativos gerenciais.240 

Sem dúvida, trata-se de uma solução bem interessante, mas que esbarra em 

uma questão importante: o território continental brasileiro. Além da ausência de 

estrutura de juizados especiais em alguns municípios, verifica-se que faltam 

profissionais especializados na matéria, o que poderia inviabilizar a referida medida 

judicial.  

 

4.3.3 Desjudicialização e recuperação simplificada 

 

 No tópico anterior, foram apontadas algumas medidas que visam solucionar o 

endividamento das pessoas físicas e jurídicas que, em geral, vêm-se mostrando 

exitosas. O problema, contudo, extrapola o mero parcelamento e o pagamento do 

endividamento, uma vez que, no caso dos exercentes de atividades econômicas, é 

importante que o negócio tenha continuidade, apresentando boa saúde financeira. 

Isso, por óbvio, não é simples, pois envolve trabalhadores, fornecedores, o Fisco, 

entre outros interesses. 

Nesse sentido, constata-se que, mesmo nas comarcas em que há vara 

especializada, a estrutura judiciária brasileira não tem como viés principal o estudo e 

 
239 Disponível em: https://www.conjur.com.br/2018-mar-21/carlos-abrao-necessario-garantir-
recuperacao-pequena-empresa. Acesso em: 12 jul. 2019. 

240 Idem. 

https://www.conjur.com.br/2018-mar-21/carlos-abrao-necessario-garantir-recuperacao-pequena-empresa#author
https://www.conjur.com.br/2018-mar-21/carlos-abrao-necessario-garantir-recuperacao-pequena-empresa#author
https://www.conjur.com.br/2018-mar-21/carlos-abrao-necessario-garantir-recuperacao-pequena-empresa
https://www.conjur.com.br/2018-mar-21/carlos-abrao-necessario-garantir-recuperacao-pequena-empresa
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o manejo da empresa. Por isso, a solução mais viável ao soerguimento empresarial 

deve ocorrer à mercê da estrutura judiciária. 

 O primeiro deles é o crédito trabalhista, tendo em vista seu tratamento 

prioritário. Por isso, convém lembrar que a reforma trabalhista flexibilizou várias regras 

que visam fomentar a negociação entre empregados e empregadores. De todo modo, 

nada obsta que os acordos celebrados com essa classe de credores sejam 

previamente chancelados pelo respectivo sindicato de classes, o que também é um 

requisito nas recuperações judiciais. 

Ademais, levando-se em conta a busca pela dinamização procedimental, o 

próprio texto legal para a positivação da recuperação notarial já poderia prever 

hipóteses de dispensa de intervenção do sindicato, como, por exemplo, a indicação 

de determinado número de parcelas, a não aplicação da multa prevista no art. 477 da 

CLT (relativa ao não pagamento da rescisão no prazo legal) e o percentual máximo 

de deságio. 

Outro crédito que merece tratamento diferenciado é o credor tributário, que, 

atualmente, não está sujeito às recuperações judiciais. No entanto, é notório que esse 

endividamento emperra a continuidade da empresa e precisa contar com um 

tratamento mais condizente com a realidade dos pequenos empresários. Por isso, 

com a outorga de escritura pública, seria possível solucionar também esse 

endividamento. 

No caso das microempresas e empresas de pequeno porte, o único credor 

fiscal é a União, uma vez que, em geral, essas empresas contam com o benefício do 

Simples. Portanto, uma lei complementar poderia permitir a isenção de multa, 

parcelamento mais longo que o atualmente previsto e dilação do prazo para 

pagamento dos tributos cujo vencimento ocorrer no curso do cumprimento do plano 

de recuperação, mediante apresentação de escritura pública. 

Um aspecto que também merece atenção é a concordância dos credores para 

a obtenção da recuperação notarial. Tal como acontece em outros países, entre eles 

a França, há possibilidade de sujeição do credor mediante mecanismos extrajudiciais. 

Além disso, o regramento da usucapião extrajudicial permite a outorga da escritura a 

partir de anuência tácita, não havendo prejuízo em se replicar esse regime ao instituto 

aqui sugerido. 
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Por outro lado, a rejeição do credor à aprovação do plano recuperacional 

por minoria esbarraria numa diretriz da desjudicialização, que é consenso entre as 

partes. Acontece que, no caso de empresas em crise, há um princípio maior e 

constitucionalmente balizado, qual seja, a prevalência da preservação da empresa, 

capaz de justificar a superação da discordância dos credores minoritários. 

Outra questão que não se pode olvidar é que, no caso de MEs e EPPs, falta 

um canal de comunicação que ampare a repaginação do negócio. Como condição 

prévia ao requerimento notarial, deve-se exigir um estudo de soerguimento, 

posteriormente submetido à validação pelo Sebrae, pela Federação do Comércio, 

pelas escolas de administração das universidades, pelo Conselho Regional de 

Administração ou por outras entidades correlatas, que atuariam como certificadoras 

do plano de recuperação. 

Ademais, a parametrização do plano recuperacional nesse novel sistema 

também se faria necessária, já sinalizando, de antemão, alguns elementos básicos 

ignorados na administração dos pequenos negócios: um orçamento para todo o 

período do plano de recuperação; a previsão de fluxo de caixa; a indicação do capital 

de giro necessário; e fontes de financiamento e recursos. Sem essa previsão mínima, 

a possibilidade de um soerguimento real torna-se bastante remota.  

O fato é que o mercado deve ter ciência de que determinada pessoa está em 

processo de recuperação notarial, uma vez que isso impacta em risco na concessão 

de linhas de crédito e contratação. Hoje, isso é facilmente solucionável, já que a 

Associação de Notários poderia disponibilizar essas informações na rede mundial de 

computadores. No caso das MEs e das EPPs, em que o mote do sucesso é a 

simplificação procedimental, uma das medidas capazes de tornar viável a 

recuperação empresarial consiste em estender o fenômeno da desjudicialização a 

esse procedimento quando o beneficiário for pessoa física ou pessoa jurídica de 

menor porte. 

 Convém assinalar que a desjudicialização — também denominada 

“compartilhamento da justiça” — tem sido vista como uma forma de atenuar a 

crescente pressão das demandas no Poder Judiciário, nos objetos em que a lei 

permitir, cujo foco é abolir do âmbito judicial — ou pelo menos mitigar em termos 
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numéricos — matérias que, tradicionalmente, lhe são atribuídas, mas que podem, de 

forma plena e satisfatória, ser resolvidas em sede administrativa.241 

 Ademais, registre-se que o ato notarial é revestido de fé pública, nos termos 

previstos no art. 215 do CC/2002, sendo mais estável que os demais atos, pois está 

sujeito a maior controle de sua estabilidade e, portanto, já adquiriu maior certeza e 

estrutura de segurança.242 

É cediço, inclusive, que o serviço notarial, embora seja um serviço público 

prestado por particular, também se sujeita à observância dos princípios constitucionais 

previstos no art. 37 da CRFB/1988, não obstante tratar-se de delegação, já que esta 

não afasta a obrigação do respectivo cumprimento e, por conseguinte, das eventuais 

sanções.243 

 Por outro lado, no século passado seria impensável materializar a ideia de 

divórcios, inventários e usucapiões realizados por meio de escritura pública, pois o 

primeiro raciocínio seria a necessária intervenção judicial para a prática desses atos. 

No entanto, a Lei n° 11.441/2007 superou esse paradigma, positivando um 

mecanismo mais rápido e eficaz. 

 Os números provam o sucesso do compartilhamento da justiça, pois, em pouco 

mais de dez anos, foram realizados, em cartórios de notas de todo o Brasil, mais de 

dois milhões de atos dessa natureza, gerando uma economia ao Poder Judiciário de 

mais de quatro bilhões de reais. 

Outro benefício indiscutível foi a celeridade, tendo em vista que os processos 

judiciais para o exercício desses direitos levavam muitos anos até a solução final; em 

 
241 OLIVEIRA, Carla Fernandes de. Desjudicialização, legitimação de posse e usucapião administrativa: 
busca da efetivação do acesso à propriedade regular. In: GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da.  
OLIVEIRA, Carla Fernandes de. Direito imobiliário, notarial e registral: perspectivas contemporâneas. 
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 60. 

242 PENTEADO, Luciano de Camargo. A responsabilidade do notário no âmbito da Lei nº 11.441/2007. 
In: COLTRO, Antônio Carlos Mathias; DELGADO, Mário Luiz. Separação, divórcio, partilhas e 
inventários extrajudiciais. São Paulo: Método, 2007, p. 192. 

243 CARNEIRO, Camilo Plaisant. O princípio da eficiência aplicado à atividade notarial e registral. In: 
GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da; OLIVEIRA, Carla Fernandes de. Direito imobiliário, notarial e 
registral: perspectivas contemporâneas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 45. 
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contrapartida, os atos realizados com a intermediação dos cartórios são concluídos 

em alguns dias ou poucos meses.244 

 Mas o que se questiona é: seria possível haver recuperação empresarial, ainda 

que simplificada, por meio de escritura pública? 

 A resposta não é simples, e este estudo não pretende exaurir todas as questões 

que advêm desse novo procedimento aqui sugerido. Todavia, o que se pode afirmar 

é que, a partir de uma alteração legislativa que estabeleça os mecanismos e as 

exigências capazes de salvaguardar o interesse de todos os credores, essa 

possibilidade é, sim, viável. 

 Obviamente, é preciso haver, em primeiro lugar, uma mudança de paradigma. 

Os atos procedimentais devem ser sempre erigidos a partir do incentivo constitucional 

aos pequenos empresários, conforme previsto no art. 179 da CRFB/1988, com lastro 

no princípio da preservação da empresa. 

 Assim, é imperioso que a academia e os operadores do direito promovam 

debate minucioso a partir dessas premissas, sob uma perspectiva interdisciplinar 

capaz de contextualizar — e adequar — as novas normas jurídicas à realidade política, 

social e econômica do país e da sociedade brasileira, com a construção de uma 

sociedade mais livre, justa e solidária.245 

 Na sequência, estabelecidos os pontos nodais interpretativos, o primeiro passo 

é definir a nomenclatura do novo procedimento. Como a Lei nº 11.101/2005 já traz o 

conceito de recuperação extrajudicial — que, na verdade, pode ser submetida ao 

Poder Judiciário e cuja existência está consolidada no âmbito jurídico —, não convém 

apenas ampliar as espécies, pois o que se pretende alcança um escopo diverso desse 

procedimento, razão pela qual a conceituação mais adequada seria “recuperação 

notarial”. Essa expressão, portanto, distinguiria essa espécie das demais, conferindo-

lhe, como o próprio termo denota, sua principal peculiaridade, qual seja, a utilização 

 
244 Disponível em: https://exame.abril.com.br/negocios/dino/rapidez-e-eficacia-nos-cartorios-de-notas-
retiram-mais-de-2-milhoes-de-processos-da-justica/. Acesso em: 12 jul. 2019. 

245 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. Reconhecimento extrajudicial da usucapião e o Novo 
Código de Processo Civil. In: ___; OLIVEIRA, Carla Fernandes de. Direito imobiliário, notarial e 
registral: perspectivas contemporâneas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 203. 

https://exame.abril.com.br/negocios/dino/rapidez-e-eficacia-nos-cartorios-de-notas-retiram-mais-de-2-milhoes-de-processos-da-justica/
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de uma escritura pública para materializá-la no campo das relações jurídicas entre o 

devedor e seus credores.  

 Definido o conceito do novel instituto, convém tratar dos legitimados à 

recuperação notarial, que devem ser aqueles abrigados pelo conceito legal de ME e 

EPP, desde que devidamente registrados há mais de dois anos, além das pessoas 

físicas, inclusive os sócios cujo endividamento empresarial tenha impregnado seu 

patrimônio pessoal. 

 Também é importante estabelecer os credores que se sujeitariam a esse 

procedimento. A cada dia, as atividades econômicas se tornam ainda mais complexas, 

razão pela qual não é factível modificar o atual rol de credores constante na Lei nº 

11.101/2005, porém isso traria dois pontos nevrálgicos. 

 O primeiro deles é o crédito trabalhista, levando-se em conta seu tratamento 

prioritário. Por isso, convém lembrar que a reforma trabalhista flexibilizou várias regras 

com o propósito de fomentar a negociação entre empregado e empregadores. De todo 

modo, nada obsta que os acordos celebrados com essa classe de credores sejam 

previamente chancelados pelo respectivo sindicato de classe, o que também é 

requisito nas recuperações judiciais. 

 Outro crédito que merece tratamento diferenciado é o do credor tributário, que 

atualmente não está sujeito às recuperações judiciais. No entanto, é notório que esse 

endividamento emperra a continuidade da empresa e demanda um tratamento mais 

condizente com a realidade dos pequenos empresários. Por isso, com a outorga de 

escritura pública, seria imperioso solucionar também esse endividamento. 

 No caso das MEs e EPPs, o único credor fiscal é a União, uma vez que, de 

modo geral, essas empresas contam com o benefício do “Simples”. Por isso, uma lei 

complementar poderia permitir a isenção de multa e um parcelamento mais longo que 

o atualmente previsto, mediante a apresentação de escritura pública. 

 Um ponto que também deve ser objeto de estudo é a concordância dos 

credores para a obtenção da recuperação notarial. Tal como acontece em outros 

países, entre eles a França, é possível haver sujeição do credor mediante 

mecanismos extrajudiciais. Além disso, o regramento da usucapião extrajudicial 

permite a outorga de escritura a partir da anuência tácita, não havendo prejuízo algum 

em se replicar esse regime ao instituto aqui sugerido. 
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 Por outro lado, a rejeição do credor à aprovação do plano recuperacional por 

minoria esbarraria na diretriz da desjudicialização, que é consenso entre as partes. 

Acontece que, no caso de empresas em crise, há um princípio maior e 

constitucionalmente balizado — a prevalência da preservação da empresa —, capaz 

de justificar a superação da discordância dos credores minoritários. 

 Outra questão importante é que, no caso de MEs e de EPPs, falta um canal de 

comunicação que ampare a repaginação do negócio. Como condição prévia ao 

requerimento notarial, deve-se exigir um estudo de soerguimento, que poderia ser 

confeccionado pelo Sebrae, pela Federação do Comércio,246 pelas escolas de 

administração das universidades, pelo Conselho Regional de Administração ou por 

outras entidades correlatas. 

É indiscutível que a possibilidade de alienação judicial dos ativos na 

recuperação judicial e no processo de falência, trazida pela Lei nº 11.101/2005, 

consistiu em uma necessária alteração de paradigma para materializar o princípio de 

maximização dos ativos, já que, no sistema falimentar anterior, a venda dos bens era 

um imbróglio, pois o adquirente sucedia em algumas obrigações. No entanto, a regra 

de não sucessão obrigacional na alienação judicial de ativos, prevista para o caso de 

recuperação judicial, não poderia ser reproduzida na recuperação notarial, tendo em 

vista a necessidade de supervisão judicial de tal ato.  

Observa-se, contudo, que, no caso de pequenos empresários, não é comum 

haver bens no estabelecimento empresarial, em especial imóveis, o que não 

prejudicaria o procedimento de recuperação notarial, uma vez que a ausência de 

alienação de ativos sem sucessão obrigacional não representaria um entrave para o 

sucesso do respectivo plano. 

 Por fim, como já consignado, a recuperação notarial não ficaria à deriva da 

fiscalização dos membros do Ministério Público. Nada obsta a remessa do 

procedimento em comento a esse órgão, como já ocorre nas hipóteses de usucapião 

extrajudicial, momento em que seria possível verificar eventuais indícios de autoria e 

materialidade em relação ao endividamento. 

 
246 Disponível em: https://www.conjur.com.br/2018-mar-21/carlos-abrao-necessario-garantir-
recuperacao-pequena-empresa. Acesso em: 12 jul. 2019. 
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 Numa sociedade cada vez mais complexa, dinâmica, informal e ágil, o Direito 

não deve representar obstáculo ao avanço e ao desenvolvimento das relações sociais 

e jurídicas em geral, impondo-se atribuir maior importância ao conteúdo do que à 

forma.247 Por essas razões, a desjudicialização da recuperação para os pequenos 

empresários, abrangendo também a pessoa física, é medida capaz de viabilizar o 

instituto. 

Essa inovação procedimental demanda maior reflexão entre os operadores do 

Direito, de modo a positivar soluções mais satisfatórias ao ordenamento jurídico 

brasileiro. 

 

 
247 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. Direito das Sucessões. In: COLTRO, Antônio Carlos 
Mathias; DELGADO, Mário Luiz. Separação, divórcio, partilhas e inventários extrajudiciais. São Paulo: 
Método, 2007, p. 310.  



 
 

     

 

 

 

138 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“Além de atuar decisivamente no campo econômico, a 
nova Lei de Falências ainda traz mais transparência ao 
processo, antes tão enredado e intrincado que, nele, 
eram recorrentes as denúncias de desfalques e 
manipulações por parte de síndicos de massa falida. 
Aliás, no vetor transparência, o Senado deu outro 
passo essencial na semana passada: a aprovação da 
reforma do Poder Judiciário, com a criação do controle 
externo e da súmula vinculante — que também podem 
tornar a Justiça mais ágil e mais acessível. Se as duas 
ideias aprovadas agora funcionarem como o previsto, 
dando eficiência à economia e agilidade à Justiça, o 
país terá registrado um avanço tão significativo quanto 
longamente esperado.”248 

 

A partir de uma abordagem histórica do instituto da falência, constatou-se que 

longo foi o caminho percorrido até que sobreviesse um viés voltado à proteção da 

empresa, levando-se em conta sua indiscutível função social no mundo 

contemporâneo, em que tais entes são determinantes não só para seus sócios, 

administradores e investidores, mas também para os empregados, para o Fisco nas 

três esferas e para a sociedade como um todo. 

O Brasil caminhou de modo mais lento na reformulação de sua legislação 

falimentar, em comparação aos países europeus e aos Estados Unidos da América, 

pois a Lei nº 11.101/2005 passou a aplicar as premissas do princípio da preservação 

apenas algumas décadas depois. 

No entanto, mesmo após a referida modificação legislativa, ainda perdura, no 

Direito Brasileiro, uma dicotomia no tratamento de insolvência, entre empresários e 

não empresários, tendo em vista que, no caso dos primeiros, foi mantido o sistema 

falimentar, enquanto, em relação aos segundos, aplica-se a insolvência civil. Esse 

quadro acarreta um grande contrassenso, demandando dos operadores do direito a 

aplicação de dois sistemas distintos, enquanto, economicamente, os empresários e 

os não empresários se aproximam cada vez mais, em decorrência das complexidades 

 
248 Veja Online. Um passo decisivo: num avanço essencial, o Senado aprova nova lei de falências e a 
reforma do Judiciário. Disponível em:  <http://veja.abril.com.br/140704/p_046.html>. Acesso em: 04 out. 
2006. 
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das relações jurídicas atuais, com forte influência globalizada e constante 

modificação. 

Também se constata que o ordenamento jurídico brasileiro padece de um 

regramento específico no que tange ao Direito Falimentar internacional, o que é um 

elemento dificultador ao cumprimento das decisões exaradas nos processos de 

falência e recuperação judicial. Isso conduz à conclusão de que é chegado o momento 

de se pensar em um sistema mais condizente com as economias globalizadas, 

principalmente levando-se em conta o atual estado de crise econômico-financeira, 

com o aumento exponencial do endividamento, em especial o de natureza 

empresarial, com o fechamento de empresas, entre outros efeitos deletérios típicos 

da cadeia de produção. 

Em paralelo a esses aspectos, analisou-se a evolução histórica das MEs e das 

EPPs, que desempenharam papel incipiente desde o Descobrimento até a chegada 

da Família Real ao Brasil. A partir de então, elas foram crescendo lentamente. 

Com a globalização e a mutação negocial ocorridas após a Segunda Guerra 

Mundial, as microempresas e as empresas de pequeno porte passaram a ter cada vez 

mais relevância. Atualmente, as MEs e as EPPs correspondem a mais da metade do 

PIB, gerando mais de 50% dos empregos formais no Brasil. No entanto, o número de 

empresários em crise econômico-financeira é espantoso, e o sistema recuperacional 

brasileiro não acompanhou essa demanda, não obstante a inovação advinda com a 

Lei nº 11.101/2005, que trouxe um procedimento próprio para esse segmento de 

empresários, ou seja, a recuperação judicial simplificada. 

Assim, confrontar a realidade nacional dos pequenos empresários em crise 

com a respectiva legislação sobre a matéria foi o escopo deste estudo e, para isso, 

houve um distanciamento dos meros conceitos legais, apresentando um viés prático, 

subsidiado pela experiência empírica e jurisprudencial do que se vê no dia a dia 

forense. 

Na sequência, foram traçados, em breves linhas, os principais pontos da 

recuperação judicial comum, da recuperação extrajudicial e do processo de falência 

que se refletem mais diretamente nos pequenos empresários. O que se constatou é 

que o sistema recuperacional/falimentar brasileiro é bastante complexo, moroso e 
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dispendioso. E o que é pior: no caso dos processos de falência, é impensável um fresh 

start, em termos práticos. 

Quanto à recuperação judicial simplificada, nos moldes do texto originário da 

Lei nº 11.101/2005, verifica-se seu surgimento como “natimorta”, pois só abrangia o 

credor quirografário, o que denota um total afastamento da complexidade negocial, 

inclusive no que tange aos pequenos empresários. Com a reformulação da LRE pela 

Lei Complementar nº 147/2014, o procedimento se adequou melhor à realidade, mas, 

embora seja menos custoso e mais célere, ainda está aquém do que o mercado 

interno realmente precisa para estancar a quebra contínua desses empresários. 

 O que se verifica, comparando-se a legislação nacional às legislações 

estadunidense, francesa, alemã, italiana e portuguesa, é um hiato, pois esses países, 

como vários outros, adotam um sistema único de insolvência, o que permite tratar do 

superendividamento da pessoa física e dos não empresários de um modo muito mais 

eficaz. 

Além da relevância das atividades não empresárias na economia interna, como, 

por exemplo, as cooperativas, as sociedades simples, entre outras, é importante 

destacar que os sócios pessoas físicas também sofrem o reflexo da crise econômico-

financeira de seu negócio. Com isso, o tratamento diferenciado entre empresários e 

não empresários acarreta maior dificuldade na solução efetiva dos efeitos do 

endividamento negocial brasileiro. 

Ademais, a aplicação legislativa do princípio da preservação da empresa no 

Direito comparado, permitindo ao devedor e até mesmo ao Poder Judiciário maior 

elasticidade, com suporte na função social da empresa e na imperatividade do fresh 

start, determina um sucesso maior no soerguimento. Na legislação americana, por 

exemplo, que é precursora no instituto do cram down, há maior autonomia judicial na 

análise da rejeição do plano pelos credores. Mais do que isso, há incentivo tributário 

até mesmo para o advogado, que contará com isenção do tributo sobre seu serviço, 

com vistas a diminuir esse custo para o devedor, em algumas hipóteses. 

E, apesar de algumas alterações da Lei nº 11.101/2005 e de mais um projeto 

de lei para reformar o Direito Falimentar brasileiro, o que se verifica é um sistema 

ineficaz, que não condiz com a demanda interna, a qual se revela extremamente 

elevada, já que os números de insucesso empresarial são espantosos, mas os casos 
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levados ao Poder Judiciário são mínimos, e mais diminutos ainda são os percentuais 

de sucesso dos procedimentos judiciais de soerguimento. Por isso, é chegado o 

momento de se pensar em métodos alternativos para a solução desse problema tão 

peculiar no Brasil, cabendo uma adequação legislativa para as medidas atualmente 

adotadas, sob pena de os pequenos empresários brasileiros continuarem à deriva 

com seu endividamento. 

Nesse sentido, algumas medidas paralelas bem-sucedidas já estão sendo 

adotadas, como, por exemplo, a oferta de uma espécie de conciliação prévia aos 

superendividados, praticada especialmente no Rio Grande do Sul. Essa medida vem 

alcançando altos índices de solução de conflitos, sobretudo em relação às pessoas 

físicas. 

Outro programa de sucesso são os mutirões promovidos pelos tribunais para a 

realização de acordos em massa com devedores de grandes empresas, cujos 

números demonstram a real possibilidade de quitação das obrigações, se negociados 

os altos encargos praticados pelo mercado interno. 

Todavia, em conjunto, essas medidas não são suficientes para equalizar a 

demanda nacional, principalmente dos pequenos empresários, os quais, em geral, 

praticam negócios complexos, mas padecem de estrutura e conhecimento gerencial 

capazes de combater seu endividamento. 

Por isso, uma alternativa viável é estender o compartilhamento da justiça, 

criando-se uma legislação voltada a desjudicializar o procedimento recuperacional no 

caso das MEs e das EPPs, facultando, a essas empresas, e também às pessoas 

físicas, um plano de soerguimento notarial. E, como um procedimento desse tipo 

representa uma inovação ao que já está positivado na Lei nº 11.101/2005, o mais 

indicado é utilizar uma nomenclatura mais condizente com seu escopo, que seria 

recuperação notarial, denotando sua característica mais importante, qual seja, a 

inexistência de intervenção judicial. 

Obviamente, tal desjudicialização demanda um estudo mais aprofundado, 

voltado às questões processuais e procedimentais, além da necessária ponderação 

principiológica entre o interesse público e a preservação da empresa, atendendo à 

sua função social. 
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Por outro lado, é imperioso pensar que as medidas atuais se mostram 

ineficazes. Da mesma forma, as alterações pretendidas pelos projetos de lei em 

trâmite que buscam mudar esse cenário também não enfrentam os problemas práticos 

do pequeno empresariado.  

Na contramão disso, as desjudicializações de outros procedimentos até então 

judiciais, inclusive a usucapião e o inventário extrajudiciais, juridicamente impensáveis 

alguns anos atrás, tornaram-se cases de absoluto sucesso, com a efetiva e rápida 

solução de demandas que costumavam arrastar-se por vários anos no Poder 

Judiciário. 

O mesmo pode e deve acontecer com as medidas de tratamento dispensadas 

aos superendividados, revelando-se a recuperação notarial uma possibilidade efetiva 

de solução ao soerguimento empresarial. Nada obsta que os vários interesses 

envolvidos sejam solucionados sob o ângulo da consensualidade e do princípio da 

preservação da empresa. 

Por óbvio, a desjudicialização do procedimento de recuperação judicial 

demandará uma alteração legislativa, que deverá ocorrer por meio de lei 

complementar em relação à matéria tributária. Considerando os diversos efeitos que 

a positivação de uma recuperação por escritura pública acarretará, este texto não 

intenta exaurir todas as questões advindas dessa profunda alteração de paradigma. 

De todo o modo, o que se busca é sugerir um procedimento mais econômico, 

célere e condizente com o perfil do pequeno empresário brasileiro, a partir das regras 

aplicadas às demais desjudicializações já implementadas, bem como do que se 

analisou nas legislações estrangeiras. 

Tal como acontece em outros países, a intenção deve ser, de fato, possibilitar 

ao superendividado um recomeço, pois o contrário implica tão somente fomentar a 

ocorrência de fraudes, que já se tornaram corriqueiras no Brasil. Registre-se que, na 

hipótese de insucesso negocial, novos sócios constituirão uma pessoa jurídica, mas 

sob a antiga ingerência, o que, obviamente, representa um risco para toda a 

sociedade. 

In casu, caberá ao princípio da função social da empresa afastar alguns 

entraves burocráticos e, ao mesmo tempo, ponderar acerca do consenso atinente aos 
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atos notariais. E isso é plenamente factível, se considerado que o direito em comento 

é patrimonial e dispositivo. 
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