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RESUMO 

 

O processo de “recuperação de empresas” brasileiro, inaugurado com a 

vigência da Lei nº 11.101/2005, trouxe consigo uma série de dificuldades 

interpretativas. Uma das questões mais atuais encontra-se na contraposição entre o 

poder exercido pelos credores no processo, conferido pela Lei, e sua dimensão no 

interior de um procedimento de natureza pública, sujeito à decisão judicial 

confirmatória. O trabalho estuda a organização do poder dos credores em seu 

principal órgão – a Assembleia-Geral de Credores – a natureza jurídica do processo 

de recuperação e do plano nele proposto. Com pesquisa no direito estrangeiro, em 

especial o norte-americano e o italiano, a tese apresenta paradigmas para aplicação 

e interpretação da Lei ao caso concreto, especificamente em relação ao juízo de 

homologação do plano aprovado pela Assembleia-Geral de Credores, de forma a 

prover previsibilidade e segurança jurídica ao processo de recuperação judicial. 

Palavras-chave: Recuperação Judicial; Assembleia-Geral de Credores; 

juízo de homologação; plano de recuperação judicial, poder dos credores. 
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ABSTRACT 

 

The “judicial reorganization” of Brazilian companies, instated with the 

enactment of Law 11.101/2005, brought a series of interpretative difficulties. One of 

the current issues is the contrast between the power exercised by the creditors in the 

reorganization, conferred by the Law, and its dimension within a procedure of a 

public nature, subject to confirmatory ruling. The work studies the organizing power 

of creditors in its main body - the General Assembly of Creditors (Assembleia-Geral 

de Credores) - the legal nature of the reorganization and its proposed plan. With the 

research, in particular the U.S. and the Italian foreign law, the thesis presents 

paradigms for application and interpretation of the law to this case, specifically in 

relation to court approval of the plan approved by the General Assembly of Creditors, 

in order to provide predictability and legal certainty to the judicial reorganization 

proceedings. 

Keywords: Corporate Reorganization, General Assembly of Creditors, 

confirmatory ruling, reorganization plan, creditor’s powers. 
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RIASSUNTO 

 

Il “processo di riorganizzazione” delle società brasiliane, aperto con 

l'emanazione della Legge 11.101/2005, ha portato una serie di difficoltà 

interpretative. Uno dei problemi attuali è il contrasto tra il potere esercitato dagli 

creditori nel processo, conferito dalla legge, e la sua dimensione all'interno di una 

procedura di natura pubblica, soggetto a sentenza di omologazione. Il lavoro studia 

la organizzazione del potere dei creditori nel suo principale organo - l'Assemblea dei 

creditori - la natura giuridica del processo di riorganizzazione e il piano proposto. Con 

la ricerca, in particolare di la legge estera italiana e degli Stati Uniti, la tesi presenta 

paradigmi per l'applicazione e l'interpretazione della legge in questo caso, in 

particolare in relazione alla sentenza di omologa del piano approvato dalla 

Assemblea dei creditori, al fine di fornire prevedibilità e certezza giuridica del 

procedimento di riorganizzazione giudiziaria. 

Parole chiavi: Riorganizzazione della empresa, Assembleia dei creditori, 

sentenza di omologazione, proposta di concordato, poteri dei creditori. 
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INTRODUÇÃO – DELIMITAÇÃO DO TEMA 

 

É objetivo desta tese a apresentação de uma metodologia para definir o 

alcance da atuação do juiz nas etapas do processo de recuperação judicial brasileiro 

– em especial a homologação da recuperação judicial – contrapondo esse exercício 

jurisdicional ao elevado poder exercido pelos credores em tal processo, 

juridicamente conferido pela lei falimentar vigente. A formulação dessa metodologia 

partirá de uma análise estrutural desse poder de natureza essencialmente 

econômica, passando pela colheita de elementos análogos do direito estrangeiro e 

sua possível aplicação no direito brasileiro. Dessa forma, o trabalho adere à linha de 

pesquisa “Poder Econômico e seus Limites Jurídicos” do programa de pós-

graduação stricto sensu da Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

O direito recuperacional, ou de recuperação de empresas em situação de 

crise econômico-financeira, consubstancia parte do conjunto de normas que tratam 

do estado de insolvência do empresário, juntamente com o direito falimentar – que 

por sua vez, somados, são parte do Direito Comercial (hodiernamente denominado 

Direito Empresarial) – e tem passado, globalmente, por extensas reformulações 

legislativas nas últimas décadas do século XX, perpassando ao início do século XXI 

e até os dias atuais. No direito brasileiro, esse panorama culminou com a 

promulgação da Lei nº 11.101/2005, a chamada Lei de Falências e Recuperação de 

Empresas (LFRE).1 

Uma das principais mudanças trazidas pela nova legislação brasileira foi a 

profunda reformulação do antigo processo de concordata2, desde sua essência e 

                                                                 
1
 Para fins de uniformização, a Lei nº 11.101/2005 será referida neste trabalho somente pela 

abreviação “LFRE”. 

2
 MOACYR LOBATO DE CAMPOS FILHO resume, historicamente, que “durante décadas, a concordata 

representou a mais expressiva possibilidade de soerguimento da atividade de um devedor, premido 

por uma situação de iliquidez. O chamado benefício da concordata era destinado ao devedor infeliz e 

de boa-fé, que apresentasse ainda situação patrimonial que permitisse vislumbrar chances efetivas 

de recuperação econômica”. Todavia, sua forma sempre foi alvo de críticas por parte da doutrina, 

pois, segundo o autor, a “concordata, entretanto, padecia de gravíssimo defeito, estendia seus efeitos 

tão-somente aos credores quirografários, presentes ou não no processo, residentes no país ou fora 

dele. Nenhuma outra classe de credores estava submetida aos efeitos jurídicos que lhe eram 

próprios. Assim, v.g., tanto os credores trabalhistas, quanto os tributários, ou com qualquer espécie 
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denominação (passando a existir, em seu lugar, a recuperação judicial), 

transmutando-se da possibilidade de concessão de um “favor legal” (na sistemática 

da concordata na antiga lei falimentar, o Decreto-Lei nº 7.661/45) para uma 

proposição com características negociais formulada pelo devedor em direção aos 

credores, que em regra, segundo a livre manifestação de suas vontades, podem vir 

a aceitá-la ou rejeitá-la. 

Embora a LFRE ainda possua menos de dez anos de vigência ao tempo de 

conclusão desta pesquisa, vem solidamente se firmando como diploma legal apto a 

proporcionar a possibilidade de recuperação de empresas em crise, embora clame 

por pontuais aperfeiçoamentos. A inefetividade do diploma legal anterior, expressa 

no instituto da concordata, impossibilitava que o direito brasileiro oferecesse meios 

jurídicos eficazes para a correção de anormalidades econômicas empresariais, 

ocasionando, na grande maioria dos casos, a falência da empresa ou do 

empresário, sem que isso significasse, minimamente, alguma espécie de satisfação 

dos interesses dos credores. 

A reforma legislativa brasileira, ao abolir a concordata e seu favor legal-

jurisdicional, decidiu conferir ao empresário em crise a proposição de uma espécie 

de negócio jurídico aos credores, chamado “plano de recuperação”. Em verdade, o 

plano de recuperação de uma forma geral se aproxima ao que representava a 

concordata existente antes do Decreto-Lei nº 7.661/453, podendo-se afirmar, sem 

qualquer receio, que tal retrocesso, longe de significar a repetição de uma vetusta 

doutrina do início do século XX, veio a eliminar eficazmente a presença de um 

                                                                                                                                                                                                        
de privilégio, ou ainda os titulares de crédito com garantia real eram simplesmente excluídos da 

vinculação que a concordata judicialmente concedida estabelecia em relação aos credores 

quirografários” (Falência e Recuperação. Belo Horizonte: Del Rey, 2007, p. 80). 

3
 Como se verá mais adiante neste trabalho, reside controvérsia acerca da natureza jurídica 

contratual do plano de recuperação judicial (e da concordata anterior ao regime do DL 7.661/45, 

posto que de estrutura análoga). Todavia, certo consenso existe acerca da completa inexistência de 

contrato na concordata traçada pelo DL 7.661/45, pois “por ela, não se tem contrato, nem convenção, 

na concordata. Antes, resulta de sentença judicial. Sua obrigatoriedade para os credores dissidentes, 

ausentes, conhecidos e desconhecidos, advém do poder, que o Juiz possui, emanado da 

Constituição do Estado. Não é a maioria que condena os credores em minoria a aceitá-la. É o poder 

público.” (FERREIRA, Waldemar. Tratado de Direito Comercial, 15º volume – O Estatuto da 

Falência e da Concordata. São Paulo: Saraiva, 1966, pp. 270-271). 
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diploma que, em sessenta anos de existência, pouco fez em relação ao empresário 

em crise econômico-financeira.4 

A LFRE tomou sua forma e características finais no Projeto de Lei nº 71/2003, 

com parecer relatado no Senado Federal pelo Senador RAMEZ TEBET, que, dentre 

outros princípios listados pelo parlamentar em seu relatório5, possuía incorporados 

os da preservação da empresa, da recuperação de empresas e empresários 

recuperáveis, da redução do custo de crédito no Brasil e, como princípio mais afeto 

ao tema desta pesquisa, o ideal de uma maior participação ativa dos credores. 

Decorrente da já afirmada reformulação legislativa internacional, o texto legal 

sofreu marcantes influências do modelo de recuperação de empresas norte-

americano e europeu, com a principal mudança no instituto da recuperação de 

empresas, em sintonia com o agora consagrado princípio da função social da 

empresa e sua preservação como agente econômico. Entretanto, embora 

influenciada pela legislação estrangeira, a lei brasileira não se tornou idêntica a 

nenhuma delas, trazendo consigo diversas soluções particulares, algumas delas 

certamente controvertidas. 

Dentre as influências acima referidas, e como ponto central da presente 

pesquisa, revela-se a acentuação dos poderes dos credores em certo “detrimento” 

do poder jurisdicional; credores que, por meio de deliberações coletivas previstas em 

lei, possuem expressiva – em alguns casos aparentemente exclusiva – capacidade 

decisória. 

Em especial no que toca ao processo de recuperação judicial, a LFRE trouxe 

ao direito brasileiro um notável incremento do poder dos credores em relação às 

demais partes do processo, exercido por dois órgãos coletivos criados 

                                                                 
4
 Os diplomas legais anteriores ao DL 7.661/45 adotavam o sistema de convocação de credores para 

decidir sobre a proposta do devedor (concordata), desde o artigo 842 do Código Comercial, passando 

pelos diplomas sucessores: a) art. 58 do Decreto n. 917, de 1890; b) art. 66 da Lei n. 859, de 1902; c) 

art. 252 do Decreto n. 4.855, de 1903; d) art. 106 da Lei 2.024, de 1908. (cf. NEGRÃO, Ricardo. 

Manual de Direito Comercial e de Empresa – Recuperação de Empresas e Falência. Vol. 3. São 

Paulo: Saraiva, 2012, p. 138). 

5
 Parecer nº 534, publicado no Diário do Senado Federal de 10/06/2004, pp. 17.857-17.941. 
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especificamente para o exercício de tal poder, chamados “Assembleia-Geral de 

Credores” e “Comitê de Credores”. 

Assim, tais poderes são exercidos pelos credores por meio de decisões e 

demais providências que ocorrem, de forma organizada, como já referidos, na 

Assembleia-Geral de Credores e no Comitê de Credores, disciplinados 

respectivamente nos artigos 35 a 46 e 26 a 34 da LFRE. Dessa forma, surge ligada 

ao novo instituto legal uma nova perspectiva na participação dos credores no 

processo de recuperação judicial, que é de uma participação não apenas jurídica, 

mas essencialmente social-econômica e de expressão de vontade. 

Logo se instalou a partir do tema uma inevitável discussão doutrinária e, mais 

tarde, jurisprudencial, acerca da forma e eventuais limites ao exercício desse poder, 

ou seja, em que medida as decisões tomadas pelos credores, no exercício dessas 

prerrogativas legais, poderiam receber alguma modulação ou controle pela atuação 

judicial. 

Todavia, não há até o presente momento uma ordenação ou sistematização 

para tratar dessa importante controvérsia, fazendo com que a justificativa deste 

trabalho se apoie na necessidade de construir, ainda que seminalmente, hipóteses, 

parâmetros e limites para a análise judicial de um dos resultados da Assembleia-

Geral de Credores. 

É a partir dessa visão da existência de uma possibilidade de mitigação dos 

poderes dos credores, afetando dita “soberania” de suas decisões – de certa forma 

legalmente prevista – que exsurge da compreensão coletiva de outros institutos de 

natureza jurídica e econômica, em especial princípios que regem a interpretação 

legislativa e a atividade econômica, que o tema será desenvolvido. 

Uma das maiores expressões de poder que se possibilita aos credores é a de 

rejeitar ou aprovar o plano de recuperação formulado e apresentado pelo devedor, e 

com isso a opção de falir uma empresa em crise ou mantê-la em atividade. Nossa 

investigação, num primeiro momento, tratará desse suposto “poder soberano” e da 

pertinência jurídica de ser contrabalançado com os princípios norteadores do direito 
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recuperacional, principalmente o da função econômico-social da empresa, quer seja 

para manutenção, quer seja para extinção da atividade empresarial. 

Assim, no tratamento jurídico da crise empresarial, há uma preocupação 

coletiva, tanto com relação à unidade econômica que é a empresa, como aos 

direitos de empregados, fornecedores, do Fisco, enfim, não há como dissociar o 

exercício do direito de crédito, na recuperação judicial, dos ditames de uma justiça 

social. Os credores não devem, singularmente ou em conjunto, se sobrepor aos 

princípios norteadores do direito recuperacional, e nem menos aos princípios gerais 

da boa-fé, da necessidade de preservação do equilíbrio econômico e a premissa de 

solidariedade social. 

Inegável é o incremento de poder conferido pelo legislador aos credores no 

processo recuperacional, poderes estes de natureza econômica, que em tese 

estariam de acordo com as regras do regime econômico neoliberal. A partir dessa 

ocorrência, surge o problema de pesquisa investigado neste trabalho. 

O que se propõe aqui, portanto, é analisar em que hipóteses concretas o juiz 

possa ou deva recusar a homologação da decisão assemblear, uma vez que sua 

sentença constitui requisito para que o resultado do conclave produza os efeitos 

previstos pela LFRE. 

Diante da orientação tomada pela nova lei, poder-se-ia argumentar que se 

trata de um fenômeno de “desjudicialização” no direito recuperacional; mas, nesse 

caso, qual seria o papel do juiz enquanto preservador de valores jurídicos, conforme 

sua missão constitucional? É necessário, primeiramente, verificar se é possível uma 

construção jurídica, a partir de um debate principiológico-normativo, que forneça 

subsídio dogmático para a mitigação da suposta “soberania decisória” conferida 

legalmente aos credores. 

Na LFRE é possível encontrar diversos princípios explícitos e implícitos, 

notadamente aquele insculpido no artigo 47, isto é, o da preservação da empresa 

mediante o processo de recuperação judicial, desde que esta detenha e demonstre 

efetiva capacidade de sua manutenção como agente econômico.  
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Em segundo lugar, questionar-se-á se a transferência do poder do magistrado 

para os credores traria, em termos jurídicos, uma maior gama de malefícios ou 

benefícios, e, por fim, quais seriam os limites do exercício desse poder econômico. 

Por meio da releitura de autores clássicos do Direito brasileiro e análise da 

doutrina contemporânea, aliada à pesquisa principalmente no direito norte-

americano e italiano sobre a mesma (ou circundante) controvérsia, o objetivo geral 

da pesquisa será demonstrar proposições metodológicas destinadas a tratar da 

atuação do magistrado durante as etapas decisórias do processo de recuperação 

judicial, a despeito do rigor legal-sistemático da LFRE em relação aos atos judiciais 

aparentemente “vinculados”. 

Os objetivos específicos compreenderão demarcar a influência dos princípios 

em face da normatização falimentar, ou seja, em termos hermenêuticos, qual seria o 

substrato dogmático passível de utilização pelo Judiciário para aplicação da 

sustentada “mitigação” do poder decisório dos credores no processo de recuperação 

judicial. 

Dessa maneira, avalia-se possível a mensuração do exercício do poder 

econômico (tanto do devedor quanto dos credores) e os limites jurídicos que podem 

ser traçados, pela lei ou pela atuação jurisdicional. 

Nos derradeiros capítulos, sem a pretensão de prover solução universal e 

perene, pretende-se demonstrar em termos práticos e processuais um possível 

caminho de solução para o problema, incorporando mecanismos estudados no 

direito estrangeiro e que podem servir de parâmetro para a interpretação da lei 

brasileira. 

Em resumo, este trabalho pretende avaliar as possibilidades de atuação do 

Poder Judiciário, em primeiro lugar, acerca da possível aplicação das regras 

denominadas best interest of creditors (conveniência), unfair discrimination, fair and 

equitable e absolute priority do direito norte-americano; em segundo, se há a 

possibilidade de um juízo de viabilidade do plano de recuperação judicial; por 

terceiro, em relação ao problema da assimetria informacional muitas vezes existente 

entre o devedor e os credores no processo de recuperação; e por fim, acerca da 
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aplicação do princípio da boa-fé em relação ao devedor proponente da recuperação 

judicial. 

Tais temas ainda não encontram um desenvolvimento acadêmico consistente 

com a criação de subsídios dogmáticos para a aplicação da lei falimentar brasileira, 

de modo ao prover aos operadores do direito, em especial aos juízes, fontes de 

pesquisa que sejam hábeis a demonstrar uma hermenêutica consentânea com os 

propósitos do processo de recuperação judicial. Finalmente, o presente trabalho, 

enquanto pertencente à linha de pesquisa investigativa do “poder econômico e seus 

limites jurídicos” do programa de pós-graduação stricto sensu da Universidade 

Mackenzie, preocupar-se-á em desenvolver relevante questão atinente ao exercício 

de poder econômico pelos credores das empresas e empresários na estrutura do 

microssistema da recuperação judicial, cuja importância para o sistema econômico, 

como um todo, é inegável. Dessas premissas se extraem a relevância, a 

conveniência e a originalidade da tese. 
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1. ESTRUTURA ORGÂNICA DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

 

Os órgãos do processo de recuperação judicial e da falência são assim 

denominados por possuir específicas funções durante o trâmite de tais processos. 

Como se trata de procedimentos jurisdicionais, o principal papel é exercido pelo juiz, 

que cumpre dupla função, em parte administrativa e em parte jurisdicional, ou seja, 

compete ao magistrado tanto presidir o processo como decidir múltiplas questões de 

acordo com o exercício de sua função judicante prevista pela LFRE. 

Em destaque também se encontra a figura do administrador judicial6, de 

designação obrigatória tanto no processo de falência como na recuperação judicial, 

podendo ser pessoa física ou jurídica designada pelo juiz e de sua confiança, que 

terá, na recuperação judicial, as tarefas constantes no artigo 22, incisos I e II, da 

LFRE.7  

A atuação do Ministério Público sofreu diminuição na sistemática da LFRE, 

em especial no processo de recuperação judicial, onde se reforçou o ideal de maior 

participação dos credores. Não obstante, atuando como custos legis, deverá 

fiscalizar o andamento do processo e o cumprimento dos preceitos da lei, sempre 

com a possibilidade de intervir e requerer providências ao Juízo. 

Os dois últimos órgãos representam essencialmente a estrutura do poder dos 

credores na recuperação judicial brasileira, nos moldes da LFRE; são eles o Comitê 

de Credores e, representando o órgão de maior importância para este trabalho, a 

Assembleia-Geral de Credores (AGC). 

O Comitê de Credores, que possui funções mais próximas àquelas 

desenvolvidas pelo administrador judicial, tem se revelado de pouca utilização, pois 

                                                                 
6
 Na vigência do Decreto-Lei nº 7.661/45, correspondente ao síndico (na falência) e ao comissário (na 

concordata). 

7
 Entre outras tarefas, destacamos aquelas específicas à recuperação judicial: fiscalizar as atividades 

do devedor e o cumprimento do plano de recuperação judicial; requerer a falência no caso de 

descumprimento de obrigação assumida no plano de recuperação; apresentar ao juiz, para juntada 

aos autos, relatório mensal das atividades do devedor; e apresentar o relatório sobre a execução do 

plano de recuperação. 
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a formatação desse órgão conforme a LFRE representa verdadeiramente um ônus 

aos credores, que no mais das vezes não se interessam na criação e tampouco 

fazer parte de sua composição. Como se trata de órgão facultativo, não há qualquer 

óbice no prosseguimento do processo sem a sua criação ou atuação, uma vez que 

suas atribuições são bem distintas da Assembleia-Geral de Credores. 

Assim sendo, e por representar o tema central e inicial deste trabalho, 

estudaremos de modo mais aprofundado o desenho da Assembleia-Geral de 

Credores conforme previsto pela LFRE. 

 

1.1. FUNÇÕES DA ASSEMBLEIA-GERAL DE CREDORES 

 

Neste capítulo serão expostos por inteiro a composição, as atribuições, os 

poderes e as funções da Assembleia-Geral de Credores, considerando que este 

trabalho visa à análise de sua principal deliberação, que é a aprovação, rejeição ou 

modificação do plano de recuperação apresentado pelo devedor. 

A Assembleia-Geral de Credores é o órgão máximo de representação dos 

credores, e possui função precipuamente deliberativa. O voto exercido pelos 

credores em assembleia é, em regra8, proporcional ao seu crédito (artigo 38 da 

LFRE), mais uma vez denotando o caráter eminentemente econômico de tais 

deliberações.9 Trata-se de órgão arraigado às origens do processo falimentar10, uma 

                                                                 
8
 O voto exercido pelos credores trabalhistas, na Assembleia destinada a votar o plano de 

recuperação judicial, é contado “por cabeça”, não pelo valor do crédito, para a aprovação ordinária. 

9
 Conquanto a LFRE não defina exatamente o que seja a Assembleia-Geral de Credores, 

doutrinadores como JAIRO SADDI apanharam, de sua natureza, de suas funções e da análise 

sistemática da lei uma síntese, tal como a contida nas palavras do autor: “órgão colegiado deliberativo 

máximo daqueles que possuem crédito perante a empresa em recuperação judicial ou em processo 

de execução concursal de falência.” (Suspensão e Invalidação da Assembleia de Credores na Nova 

Lei de Falências. In: CASTRO, Rodrigo R. Monteiro de; ARAGÃO, Leandro Santos de (Coord.). 

Direito Societário e a Nova Lei de Falências e Recuperação de Empresas. São Paulo: Quartier 

Latin, 2006, p. 27). Para ECIO PERIN JR., a assembleia-geral “é um órgão com características 

derivadas do direito societário, cuja função na recuperação judicial e na falência é promover a 

manifestação democrática (pelo voto) da vontade e comunhão dos credores. Dessa forma, exerce 

função deliberante, conforme art. 35 da LFRE, observado o contraditório entre os membros 

participantes. [...] Podemos afirmar que se trata de órgão hierarquicamente superior, pois constitui, via 
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vez que representa, pelo mecanismo do voto, a expressão da vontade dos credores, 

ou, pelo menos, da maioria desses credores, a fim de que decida sobre situações 

fundamentais do processo, inclusive na estrutura da recuperação judicial vigente. 

Trata-se de órgão comum aos processos de falência e de recuperação 

judicial, embora com atribuições mais preponderantes no segundo caso. Na 

recuperação judicial, as atribuições da Assembleia-Geral de Credores são aquelas 

previstas no artigo 35 LFRE11. 

Como já anteriormente revelado, uma das principais atribuições deliberativas 

da Assembleia-Geral de Credores é a aprovação ou rejeição do plano de 

recuperação judicial, considerando-se que, na dicção estrita da lei, está o juiz 

vinculado ao que deliberar a Assembleia-Geral nesse tocante, respeitando-se a 

vontade dos credores. No anterior regime do DL 7.661/45, também existia a figura 

de uma assembleia deliberativa por parte dos credores, mas com funções bastante 

restritas, como aponta PAULO CEZAR ARAGÃO: “No Decreto, os arts. 122 e 123 

previam a instalação da assembleia para deliberar quanto à melhor forma de 

liquidação do ativo do devedor falido. Era pouco utilizado”.12 

                                                                                                                                                                                                        
de regra, o comitê de credores, escolhendo e substituindo seus membros (art. 35, I, b, e II, b); e 

nomeia o gestor judicial, na recuperação judicial (art. 35, I, e, c/c o art. 64). Contudo, vale ressaltar 

que a AGC não possui domínio hierárquico sobre o administrador judicial, que, conforme dissemos 

anteriormente, está subordinado exclusivamente ao juiz (Curso de Direito Falimentar e 

Recuperação de Empresas. São Paulo: Método, 2006, pp. 238-239). 

10
 Anota PAULO CEZAR ARAGÃO que, “De fato, a Assembleia Geral de Credores já foi idealizada por 

diversos juristas, dentre eles Cesare Vivante, que previu a instalação da Assembleia de Credores ao 

sugerir, no ano de 1898, uma reformulação do processo falimentar italiano para os pequenos 

estabelecimentos” (Curso de Direito Falimentar e Recuperação de Empresas. São Paulo: Método, 

2007, pp. 109-110). 

11
 “Art. 35. A assembleia-geral de credores terá por atribuições deliberar sobre: I – na recuperação 

judicial: a) aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação judicial apresentado pelo 

devedor; b) a constituição do Comitê de Credores, a escolha de seus membros e sua substituição; c) 

(VETADO); d) o pedido de desistência do devedor, nos termos do § 4º do art. 52 desta Lei; e) o nome 

do gestor judicial, quando do afastamento do devedor; f) qualquer outra matéria que possa afetar os 

interesses dos credores.” 

12
 “A Assembleia Geral de Credores na Lei de Recuperação e Falências”. In: SANTOS, Paulo 

Penalva; GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. (Coord.) A Nova Lei de Falências e de 

Recuperação de Empresas: Lei nº 11.101/05. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 111. 
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Nesse contexto de atribuições e funções, releva observar a intensificação de 

poderes nas mãos dos credores, promovida pela LFRE.13 

Num primeiro momento, pela fria leitura da nova sistemática legislativa, tem-

se a nítida impressão de que a deliberação da Assembleia-Geral, ao votar pela 

aceitação ou rejeição do plano de recuperação, seria plenamente soberana, desde 

que cumpridos os requisitos formais de instalação assemblear e aprovação pelo 

quórum legal, não existindo margem para análise judicial acerca do mérito dessa 

aprovação. Comunga dessa ideia ECIO PERIN JR., assim concluindo: 

 

Outrossim, muito embora não haja qualquer subordinação 
hierárquica também do juiz em relação à AGC, sua decisão deve ser 
considerada soberana, devendo o magistrado acatar o resultado da 
deliberação assemblear. Sendo assim, o juiz não poderá, em regra, 
atacar o conteúdo decisório da assembleia, mas apenas verificar se 
houve algum dos vícios de forma.14 

 

No direito brasileiro, como observa RICARDO NEGRÃO
15, a expressão 

“assembleia de credores” surge na Lei nº 2.024/1908, como reunião obrigatória 

prevista no processo falimentar, em que os credores deliberavam sobre diversos 

assuntos, até mesmo sobre a verificação e classificação de créditos (tarefa hoje 

exercida pelo administrador judicial) e outros aspectos da administração do 

processo. Na concordata, a assembleia poderia, depois de ouvir o relatório dos 

comissários, aceitar ou recusar a proposta do devedor. Tais atribuições 

permaneceram praticamente as mesmas na vigência da Lei nº 5.476/29, somente 

sofrendo profundas alterações com a vinda do DL 7.661/45, que reduziu as funções 
                                                                 
13

 Tal intensificação é notada por autores como JORGE LOBO, que assim coloca: “A assembleia geral 

de credores é um órgão colegiado deliberativo, convocado e instalado na forma da lei, que tem a 

função de examinar, debater e decidir as matérias de sua atribuição exclusiva, discriminadas no art. 

35, I e II, da LRE. A assembleia geral de credores é um órgão da ação de recuperação judicial e do 

processo de falência por que incumbido, por lei, de tomar as deliberações do interesse dos credores, 

às quais ficam subordinados os que votaram a favor, os que foram contrários à decisão da maioria, os 

que se abstiveram de participar e os ausentes (art. 59 da LRE)”. (Comentários à Lei de 

Recuperação de Empresas e Falência. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 86). 

14
 PERIN JR., Ecio. Curso de Direito Falimentar e Recuperação de Empresas. São Paulo: Método, 

2006, p. 239. 

15
 Manual de Direito Comercial e de Empresa – Recuperação de Empresas e Falência. Vol. 3. 

São Paulo: Saraiva, 2012, pp. 138-139. 
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da assembleia, como já mencionado. Por fim, o autor anota que, durante os 

sessenta anos de vigência do Decreto, o órgão teve pouco ou quase nenhum uso. 

Historicamente, como observa GEORGES RIPERT, a deliberação coletiva por 

parte dos credores, tomada por maioria, é instituição bastante antiga, encontrando 

origens na França do século XVIII.16 

Todavia, em que pese a antiguidade da instituição assemblear como 

mecanismo de deliberação pelos credores, e que, de certa forma, acabou sempre 

existente, a assembleia recebeu críticas em virtude de sua própria natureza, como 

aponta JORGE LOBO: 

 

A assembleia geral de credores sempre foi um órgão contestado, em 
virtude: a) da inconcussa autotutela, inspirada no Direito Romano, 
dos próprios direitos e interesses; b) das dificuldades práticas de 
reunir expressivo número de credores, sobretudo quanto têm 
domicílio e sede fora do juízo da falência e da concordata; c) da 
incapacidade dos credores de exercer uma eficiente verificação dos 
atos dos administradores da falida e da concordatária e até mesmo 
do cumprimento, pelo síndico e pelo comissário, de suas relevantes 
funções e atribuições; e) das vultosas despesas de convocação, 
instalação e realização; f) dos pífios resultados dos conclaves etc.17 

 

Embora de atribuições relevantes, a instalação da Assembleia-Geral de 

Credores não é sempre obrigatória e o processo de recuperação judicial poderá 

tramitar inteiramente sem a realização de uma assembleia, embora isso acabe 

ocorrendo na minoria das vezes. Na recuperação judicial (atribuições do inciso I do 

artigo 35 da LFRE), a Assembleia será convocada para deliberar sobre a aprovação, 

rejeição ou modificação do plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor, 

                                                                 
16

 “La idea de que se ala mayoría de los acreedores la que decida sobre la suerte del deudor, es 

antigua. Se la encuentra en los usos de las ferias para el salvoconducto  a conceder al deudor. En las 

ferias de Lyon y de Champagne, los acreedores del fallido podían, por mayoría y bajo el control de la 

justicia, firmar un convenio que era obligatorio incluso para los que se oponían. En las ciudades 

italianas de la Edad Media, se encuentra también el concordato de la mayoría. Los comercialistas lo 

defienden fundándolo en la idea del interés común. La ordenanza de 1673 (tít. XI, arts. 5º a 7º) e la 

declaración de 13 de septiembre de 1739, lo reglamentan. Se trata, pues, de uma institución muy 

Antigua.” (Tratado Elemental de Derecho Comercial, v. IV. Tradução de Felipe de Solá Cañizares. 

Buenos Aires: Tipográfica Editora, 1954, pp. 408-409). 

17
 Comentários..., p. 84. 
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somente em caso de haver, no prazo legal de trinta dias a contar da publicação do 

edital de conhecimento do plano, a apresentação de alguma objeção, por escrito, ao 

juiz da causa. Também é atribuição da Assembleia-Geral deliberar sobre a 

constituição do Comitê de Credores (órgão de existência facultativa), a escolha de 

seus membros e sua substituição. 

Uma vez deferido o processamento do pedido de recuperação judicial, por 

despacho fundamentado (artigo 52), e de modo análogo ao que dispõe o artigo 267, 

§ 4º, do Código de Processo Civil, a homologação judicial do pedido de desistência 

da ação, com extinção processual (artigo 267, VIII, do Código de Processo Civil) 

estará condicionada à aceitação, por maioria simples, dos credores na Assembleia-

Geral. 

Caso o devedor (em se tratando de pessoa jurídica, seus administradores) 

seja afastado da condução do negócio empresarial, seja pela ocorrência de uma das 

hipóteses legais18, inclusive por estar tal circunstância prevista no plano de 

recuperação (artigo 64, VI, da LFRE), a nomeação do gestor judicial será feita por 

indicação dos credores, igualmente reunidos em Assembleia-Geral para assim 

deliberar. 

Por fim, de modo bastante aberto, a LFRE prevê que qualquer outra matéria 

que possa afetar o interesse dos credores, será objeto de deliberação deste órgão. 

Na falência, as funções específicas da Assembleia se resumem a duas: a 

constituição do Comitê de Credores, tal como na recuperação judicial, e a 

                                                                 
18

 As hipóteses legais estão enumeradas no artigo 64 da LFRE: “I – houver sido condenado em 

sentença penal transitada em julgado por crime cometido em recuperação judicial ou falência 

anteriores ou por crime contra o patrimônio, a economia popular ou a ordem econômica previstos na 

legislação vigente; II – houver indícios veementes de ter cometido crime previsto nesta Lei; III – 

houver agido com dolo, simulação ou fraude contra os interesses de seus credores; IV – houver 

praticado qualquer das seguintes condutas: a) efetuar gastos pessoais manifestamente excessivos 

em relação a sua situação patrimonial; b) efetuar despesas injustificáveis por sua natureza ou vulto, 

em relação ao capital ou gênero do negócio, ao movimento das operações e a outras circunstâncias 

análogas; c) descapitalizar injustificadamente a empresa ou realizar operações prejudiciais ao seu 

funcionamento regular; d) simular ou omitir créditos ao apresentar a relação de que trata o inciso III 

do caput do art. 51 desta Lei, sem relevante razão de direito ou amparo de decisão judicial; V – 

negar-se a prestar informações solicitadas pelo administrador judicial ou pelos demais membros do 

Comitê; VI – tiver seu afastamento previsto no plano de recuperação judicial.” 
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deliberação sobre a adoção de outras modalidades de realização do ativo da massa 

falida (artigo 145 da LFRE).19 

As alíneas “c” do inciso I e “a” do inciso II, que dispunham sobre a 

possibilidade da Assembleia-Geral destituir o administrador judicial (nomeado pelo 

juiz) por deliberação dos credores, foram vetadas do texto final da LFRE, com 

absoluto sentido, uma vez que a nomeação de administrador judicial depende da 

confiança do Juízo em que se processa a recuperação ou falência. De todo modo, 

continua facultado aos legitimados (credores individuais, Comitê de Credores, 

devedor e Ministério Público) requerer a destituição do Administrador Judicial na 

ocorrência de hipótese legal para tanto20. 

A convocação da Assembleia-Geral se dará sempre por edital, determinado 

pelo Juízo onde tramita o processo, com a publicação de antecedência mínima de 

quinze dias em jornais de grande circulação, tanto na localidade sede da devedora 

quanto na de suas filiais (artigo 36 da LFRE). 

O edital deve prever o local e duas datas e horários distintos de instalação da 

Assembleia-Geral (caso a primeira não atinja o quórum mínimo de instalação), com 

intervalo mínimo de cinco dias entre as duas, o que será objeto de deliberação 

(ordem do dia) e, no caso de deliberação sobre o plano de recuperação judicial, a 

indicação do local onde os credores poderão ter acesso e obter cópia do plano. Uma 

cópia do aviso de convocação também será afixada na sede e nas filiais do devedor. 

Além das hipóteses legais de convocação já explicitadas, credores que 

representem pelo menos 25% do total de créditos de qualquer das classes 

submetidas ao plano poderão requerer ao juiz que determine a convocação da 

                                                                 
19

 As modalidades previstas pela LFRE são formas de alienação judicial, podendo se dar por leilão, 

contendo lances abertos orais; propostas fechadas, ou uma espécie mista chamada “pregão”, dividida 

em duas fases, a primeira colhendo-se propostas fechadas, e a segunda em leilão aberto em que 

participam apenas os proponentes que ofertaram ao menos noventa por cento da maior proposta (art. 

142 da LFRE). 

20
 O Administrador Judicial será destituído pelo juiz quanto este “verificar desobediência aos preceitos 

desta Lei, descumprimento de deveres, omissão, negligência ou prática de ato lesivo às atividades do 

devedor ou a terceiros” (art. 31 da LFRE). Cumpre observar que quando se tratar de Administrador 

pessoa jurídica, sua representação se dará, necessariamente, por pessoa física previamente 

identificada no processo (art. 21, parágrafo único). 
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Assembleia. Igualmente, conforme se observa do artigo 36, § 3º, combinado com o 

artigo 27, I, letra “e”, da LFRE, o Comitê de Credores poderá igualmente requerer a 

convocação da Assembleia-Geral de Credores. Na recuperação judicial, as 

despesas de convocação e instalação da Assembleia-Geral serão custeadas pelo 

devedor, exceto tenha sido a Assembleia-Geral convocada a pedido de uma classe 

de credores, ou pelo Comitê de Credores. Nesses casos a LFRE é omissa em 

relação a quem deverá custear tais despesas, presumindo-se, todavia, que sejam 

suportadas pelos credores. 

A presidência da Assembleia, diferentemente do que sucede na legislação 

falimentar de outros países, é de responsabilidade do administrador judicial21, exceto 

em caso de incompatibilidade, sendo o principal caso a Assembleia que deliberará 

sobre o pedido de sua destituição22. Quando houver impedimento, será presidente o 

credor presente que ostentar o maior crédito, independentemente da classe em que 

estiver inserido.23 

O quórum para instalação em primeira convocação deve contar com a 

presença de titulares de mais da metade dos créditos de cada classe sujeita à 

recuperação, computados pelo valor24, aferido no último quadro de credores25. É 

                                                                 
21

 No processo civil brasileiro, são poucas as circunstâncias em que o juiz se desloca fisicamente 

para conduzir ou presidir atos fora do gabinete ou sala de audiências, tais, como exemplos, a 

inspeção judicial prevista pelo artigo 440 do CPC, pouco utilizada, e a inquirição de testemunhas que 

exerçam determinados cargos atribuídos de privilégios, elencados no artigo 411 do CPC. 

22
 O texto original do projeto continha a possibilidade de substituição e indicação do administrador 

judicial substituto por decisão da Assembleia de Credores (alínea “c” do inciso I, artigo 35). Tal artigo 

foi vetado quando da sanção da LFRE, sob a justificativa de que se trata de auxiliar de confiança do 

juízo, e, portanto, necessária decisão judicial neste sentido. Veja-se o trecho final das razões de veto: 

“Há, portanto, no texto legal, um equívoco que merece ser sanado, elidindo-se a possibilidade de a lei 

vir a atribuir competências idênticas à assembleia-geral de credores e ao juiz da recuperação judicial 

ou da falência, o que ensejaria a inaplicabilidade do dispositivo, com inequívocos prejuízos para a 

sociedade, que almeja a celeridade do processo, e para o próprio Governo Federal, que tem adotado 

ações que possibilitem alcançar esse desiderato. Finalmente, impõe-se registrar que o veto afastará, 

de plano, a possibilidade de que seja nomeada para o encargo pessoa que não seja da confiança do 

juízo” (disponível em www.planalto.gov.br). 

23
 A sistemática de conferir destaque ao credor que ostenta o maior crédito é herança legislativa, 

principalmente, do DL 7.661/45, que apontava a preferência do maior credor para exercer a função de 

Comissário da concordata (função análoga à do administrador judicial na atual recuperação judicial). 

24
 Em se tratando de Assembleia para votação do plano, se afigura suficiente, na classe trabalhista, a 

maioria simples por cabeça. 
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exigida a presença física do credor, de seu representante legal ou de mandatário 

com poderes específicos, que neste caso deverá entregar cópia da procuração ao 

administrador judicial, ou indicar em que folhas dos autos do processo ela está 

localizada, em até vinte e quatro horas antes da Assembleia. Os presentes 

assinarão uma lista que é encerrada antes do início dos trabalhos, não sendo 

admitidos retardatários. 

Na classe dos créditos oriundos de contratos de trabalho, e aqueles 

decorrentes de indenizações por acidentes do trabalho, aqueles que não 

comparecerem pessoalmente também poderão ser representados por mandatário, 

ou ainda representados pelo sindicato ao qual são associados, desde que o 

representante do sindicato apresente a lista de associados até dez dias antes da 

Assembleia-Geral. No caso de trabalhador vinculado a mais de um sindicato, deverá 

aquele esclarecer qual o representa, em até vinte e quatro horas antes da instalação 

da Assembleia-Geral, caso contrário não haverá representação hábil; desde que 

haja concorrência no interesse de representação, ou seja, multiplicidade de 

sindicatos. 

A pessoa jurídica será representada por quem detenha poderes legais de 

representação, com a devida prova (contrato social, estatuto social, ou equivalente 

termo de designação), podendo esta ser apresentada somente no momento de 

instalação da Assembleia, uma vez que se trata de representação legal e não 

constituição de representante para o ato. 

Advogados poderão representar o credor, desde que com mandato específico 

para tal fim, ou seja, na mesma condição de quem não seja advogado. A procuração 

ad judicia, ou geral para o foro, não se afigura suficiente nem compatível com a 

natureza da representação em Assembleia, devendo constar os poderes de 

representação específicos para Assembleia (cláusula ad negotia). 

                                                                                                                                                                                                        
25

 Entendido como a relação de créditos arrolados e habilitados que não tenham sido excluídos 

definitivamente por sentença, ainda que impugnados por quem de direito. 
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Aqueles que tenham recebido o crédito mediante cessão (Código Civil, artigo 

286) deverão pleitear, junto ao administrador judicial, a retificação da qualificação 

constante no quadro de credores, a fim de que possam exercer o direito de voto. 

Os trabalhos assembleares (ordem do dia, discussões, registros, apartes, 

deliberações) serão registrados em ata que contenha a relação de todos os 

presentes, que ao final será assinada pelo presidente, o devedor e dois membros de 

cada classe votante, sendo entregue ao juiz no prazo de 48 horas. 

Poderão participar e votar na Assembleia, de acordo com a art. 39 da LFRE, 

todos aqueles arrolados no quadro-geral de credores, na segunda lista de credores 

apresentada pelo administrador judicial (artigo 7º, § 2º), na primeira lista de credores 

(artigo 7º, § 1º), acrescidas daquelas que tenham apresentado habilitação antes da 

Assembleia ou que tenham créditos ou alterados por decisão judicial, inclusive as 

que tenham pedido reserva de crédito (artigo 6º, § 3º). 

São três as classes de credores que compõem a Assembleia-Geral: I – 

titulares de créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes 

do trabalho; II – titulares de créditos com garantia real; III – titulares de créditos 

quirografários, com privilégio especial, com privilégio geral ou subordinados (artigo 

41 da LFRE). 

O voto será sempre proporcional ao crédito, exceto quanto se tratar de 

deliberação atinente ao plano de recuperação, que possui regras específicas quanto 

ao quórum de aprovação. Como, na recuperação judicial, os créditos em moeda 

estrangeira preservam essa qualidade (artigo 50, § 2º), estes serão convertidos em 

moeda nacional pelo câmbio da véspera da data de realização da Assembleia, 

obtido pelo câmbio de fechamento do dia anterior à Assembleia, conforme publicado 

pelo Banco Central do Brasil. 

Os credores excetuados do processo de recuperação (artigo 49)26 não terão 

direito a voto e não serão computados para fins de quórum. Embora a lei silencie a 

                                                                 
26

 Este polêmico artigo traz a identificação de diversas espécies de contratos e garantias cujos 

créditos não estão sujeitos à recuperação judicial, ou seja, que não podem ser incluídos pelo devedor 

no plano de recuperação, mantendo-se os contratos firmados com as obrigações originalmente 

estipuladas. Amplamente conhecida como “trava bancária”, por se tratar, na maioria das situações, de 
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respeito, entendemos que eventuais interessados, sem direito a voto, que queiram 

observar os trabalhos da Assembleia sem manifestar-se (tais como os credores não 

admitidos à recuperação judicial) poderão fazê-lo, sendo esse fato registrado em ata. 

Tal interpretação, a nosso ver, é a mesma que redunda na possibilidade de outros 

participantes do processo de recuperação judicial (afora os credores) 

acompanharem a Assembleia, segundo magistério de JORGE LOBO
27, pois as 

deliberações podem conter impossibilidades legais, tal como a eliminação de direitos 

que porventura sejam garantidos pela LFRE. 

Observe-se que as deliberações não serão invalidadas por questões atinentes 

à existência, quantificação ou classificação de créditos. Há doutrina, como a de 

JAIRO SADDI, que aponta problemática em tal dispositivo28, uma vez que um plano 

pode ser aprovado ou rejeitado por situação fraudulenta, ainda mais considerando 

que pode se demorar a finalizar o quadro e o que dispõe o artigo 39 da LFRE. 

Em respeito à regra geral, é reservado o direito de terceiros de boa-fé em 

caso de invalidação da Assembleia, bem como a responsabilidade civil daqueles que 

houverem causado prejuízo em decorrência de atos praticados com dolo ou culpa. 

                                                                                                                                                                                                        
negócios fiduciários (alienação fiduciária em garantia, cessão fiduciária de créditos etc.), 

arrendamento mercantil e adiantamento de contrato de câmbio, envolvendo operações bancárias 

(artigo 49, § 2º, da LFRE). Com o tema ainda sob intensa discussão, recente decisão do Superior 

Tribunal de Justiça, sob a relatoria da Ministra ISABEL GALLOTTI, confirmou a prevalência do texto legal 

(REsp 1263500/ES, julgado em fevereiro de 2013). 

27
 “O juiz e o órgão do Ministério Público têm a prerrogativa de comparecer e assistir aos trabalhos da 

Assembleia-Geral, sem, entretanto, interferir ou influenciar nos debates e na votação, e o devedor e 

seus administradores, se convidados pelos credores ou convocados pelo juízo, devem estar 

presentes para prestar esclarecimentos, sobrelevando notar, todavia, que, se a Assembleia-Geral for 

deliberar sobre o plano de recuperação, para modificá-lo, é indispensável a concordância do devedor 

(art. 56, § 3º)” (Comentários..., p. 37). 

28
 “O previsto sobre a suspensão e a invalidação da Assembleia de Credores sob o aspecto de órgão 

deliberativo é inconstitucional. Apesar da necessidade de se viabilizarem os novos institutos da Nova 

Lei de Falências, fazê-lo sob o prisma do cerceamento de direitos é inadmissível num Estado de 

Direito. A supremacia da celeridade em detrimento da segurança jurídica é incompatível quando 

estão em jogo as garantias individuais. [...] Em tese, todas as matérias de deliberação da Assembleia 

de Credores podem ser suspensas ou invalidadas. Contudo, somente aquelas que afetam 

substancialmente o direito de algum credor é que devem ser objeto da tutela jurisdicional” (SADDI, 

Jairo. “Suspensão e Invalidação da Assembleia de Credores na Nova Lei de Falências”. In: CASTRO, 

Rodrigo R. Monteiro de; ARAGÃO, Leandro Santos de (Coord.). Direito Societário e a Nova Lei de 

Falências e Recuperação de Empresas. São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 39) 
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Há um esclarecimento no parágrafo 1º, do art. 41 da LFRE, já que na falência 

o privilégio dos credores trabalhistas é limitado em termos de valor29. Na 

recuperação judicial, não há qualquer limitação e o valor de seus créditos é 

computado integralmente no voto. Entretanto, os credores que detenham garantias 

reais exercem o voto na classe prevista no inciso II até o limite do valor do bem 

gravado e, se houver crédito excedente, essa quantia corresponderá a voto na 

classe III, dos quirografários.30 

O quórum para aprovação de deliberações assembleares é o de maioria 

simples do valor do crédito correspondente aos credores presentes em assembleia. 

Na verdade, a regra geral acaba por ser a menos utilizada, pois no caso de 

deliberação sobre o plano ou a composição do Comitê de Credores, há de ser 

observado o quórum especial respectivo. No caso do Comitê de Credores, a eleição 

dos representantes fica adstrita aos votantes de cada classe que irão os eleger 

(artigo 44 da LFRE). 

Em relação à aprovação do plano de recuperação judicial apresentado pelo 

devedor, o quórum especial é obtido, em primeiro lugar, pela obtenção de aprovação 

em todas as classes submetidas à recuperação judicial (podendo existir uma, duas 

ou três – artigo 41). Os credores com garantia real31 (classe II) e os quirografários32 

(classe III) aprovarão o plano em suas respectivas classes se somarem dois 

requisitos: a aprovação pela maioria dos créditos presentes e, cumulativamente, pela 

maioria simples dos credores presentes (por cabeça). 

                                                                 
29

 O privilégio se aplica somente ao limite de 150 salários mínimos por credor. O excedente se 

qualifica como crédito quirografário. Para os créditos decorrentes de acidentes do trabalho não há 

limitação (artigo 83, I, da LFRE). 

30
 Por uma questão lógica, o voto é uniforme entre uma classe e outra, naquilo que eventualmente 

exceder ao valor da garantia. 

31
 As garantias reais são aquelas previstas pelos artigos 1.419 a 1.510 do Código Civil: penhor, 

hipoteca e anticrese. A propriedade fiduciária está expressamente excluída da recuperação judicial 

em face do que dispõe o artigo 49, §3º, da LFRE. 

32
 Créditos comuns de relações obrigacionais não decorrentes de contrato de trabalho, e sem 

garantia real. 
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Na classe de credores decorrentes de contratos de trabalho (classe I), e 

aqueles decorrentes de indenizações por acidentes do trabalho, o voto não é 

computado pelo valor dos créditos33 e a aprovação se dá simplesmente com a 

maioria “por cabeça”, ou seja, maioria simples dos credores presentes. 

Encontra-se uma regra na LFRE que estipula que o credor cujo crédito não 

sofrer modificação no plano de recuperação não terá direito a voto nem será 

computado para fins que quórum de deliberação. No entanto, tal restrição não 

impossibilita outros modos de manifestação no processo, como assevera JORGE 

LOBO: 

 

Estão impedidos de votar os credores não atingidos diretamente pelo 
plano de recuperação, o que pode abarcar classes inteiras, não 
obstante o plano, embora sem “alterar o valor ou as condições 
originais de pagamento” de seus créditos, conforme dispõe o art. 45, 
§ 3º, possa afetar ou pôr em risco os direitos e interesses do credor, 
quando, por exemplo, estabelecer a alienação de estabelecimento ou 
a venda parcial de bens (art. 50, VII e XI). 

O credor, que se sentir prejudicado, por considerar que a diminuição 
de bens do ativo do devedor desfalca as garantias gerais, embora 
não possa votar na assembleia geral, está legitimado a “manifestar 
ao juiz sua objeção ao plano” (art. 55, caput).34 

 

No caso de empate, prevalece a decisão tomada pelo maior número de 

credores, restando como última solução, na persistência do empate, recorrer-se à 

tutela jurisdicional.35 

A Assembleia poderá ser suspensa ou adiada, a pedido de qualquer 

interessado (credor, devedor, Ministério Público, Administrador Judicial, Comitê) por 

deliberação dos credores, obedecida a regra geral sobre o quórum de deliberação 

(maioria simples dos presentes). A LFRE não prevê a situação em específico, 

ficando submetido o caso à alínea “f” do artigo 35, I. Parece-nos razoável que tais 

                                                                 
33

 A intenção do legislador foi a de eliminar a possibilidade de “elitização” do voto nessa classe, dada 

a possibilidade de intensa disparidade e concentração de poder de voto, em virtude de uma grande 

diferença de renda entre os empregados. 

34
 Cf. LOBO, Jorge. Comentários..., p. 103. 

35
 Ob. cit., p. 100. 
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suspensões ou adiamentos não possam exceder ao limite da razoabilidade, servindo 

contrariamente aos propósitos do processo de recuperação judicial.36 

Com relação à invalidação da Assembleia-Geral, o artigo 39, § 2º, da LFRE, 

prevê que as deliberações da Assembleia-Geral não serão invalidadas em razão de 

posterior decisão judicial acerca da existência, quantificação ou classificação de 

créditos, mas não exclui outras possibilidades de invalidação, conforme § 3º do 

mesmo artigo, que prevê a proteção aos terceiros de boa-fé em caso de invalidação, 

além da responsabilidade civil dos credores que deliberarem em dolo ou culpa. 

Mais polêmico, o artigo 40 da LFRE veda o deferimento de qualquer 

provimento liminar, cautelar ou antecipatório dos efeitos da tutela, para a suspensão 

ou adiamento da Assembleia-Geral de credores, em razão de pendência sobre 

existência, quantificação ou qualificação de créditos. Aponta JULIO KAHAN MANDEL, 

com propriedade, que tal dispositivo não poderia se sobrepor à regra geral de tutela 

da legislação ordinária37 e critica o fato de as assembleias não serem invalidadas 

mesmo com a modificação de crédito, o que pode gerar situações injustas, mesmo 

com a realização de outra assembleia; o que provocou na doutrina entendimentos 

divergentes sobre a constitucionalidade do dispositivo, dado o conflito com que o 

dispõe o artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, podendo-se citar FABIO 

ULHÔA COELHO como um dos que não observam tal incompatibilidade.38 

                                                                 
36

 Relevante questão surge diante da possibilidade de, durante o intervalo do adiamento ou 

suspensão, houver modificação do quadro de credores? Entendemos que deverá ser observado o 

novo quadro, conforme sistemática legal. Em verdade, se o assunto em pauta não chegou a ser 

votado, não há verdadeira suspensão, mas nova designação da mesma assembleia. Todavia, 

entendemos pela desnecessidade de nova publicação do edital. 

37
 “O legislador buscou evitar as conhecidas ‘guerras de liminares’, tão comuns em brigas societárias, 

que por muitas vezes adiam as assembleias extraordinárias. Mas acredito que a lei de falências não 

terá a força de impor ao Tribunal a proibição de concessão de liminares se a parte provar motivo justo 

e os essenciais direito líquido e certo e perigo de dano, conforme previsão da legislação ordinária” 

(Nova Lei de Falências e Recuperação de Empresas anotada. São Paulo: Saraiva, 2005, pp. 88-

89). 

38
 “Temia-se que uma norma proibitiva de determinado ato judicial pudesse acabar tendo a eficácia 

limitada ou reduzida, tendo em vista do supremo valor da ordem democrática de proteção, pelo 

Judiciário, contra qualquer forma de lesão a direitos. Mas sendo essa proteção, de enraizamento 

constitucional, plenamente compatível com as medidas destinadas a garantir a celeridade do 

processo, em proveito de todos, não há porque negar plena efetividade à norma que as abriga” 

(Comentários à Lei de Falências e de Recuperação de Empresas. 8ª edição. São Paulo: Saraiva, 

2011, p. 160). 
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Na opinião de NOVAES FRANÇA, há três distintas espécies de vícios que podem 

acometer uma assembleia, que podem eventualmente invalidá-la: a) vícios da 

própria assembleia, tais como irregularidade de convocação ou até a ausência 

desta, e irregularidade de instalação (tal como o não atendimento do quórum 

mínimo), caso em que qualquer deliberação que tenha sido tomada nesse contexto 

se torna automaticamente inválida; b) vícios das deliberações, que não prejudicam 

as demais deliberações válidas e c) vícios do voto, que pode invalidar a decisão 

tomada por maioria, se o voto viciado tiver sido relevante para a obtenção dessa 

maioria.39 

Na hipótese de vício de voto, a acometer um dos participantes da assembleia, 

NOVAES FRANÇA cita exemplo do direito societário cuja analogia pode ser 

perfeitamente aplicada à assembleia que delibera sobre o plano de recuperação 

judicial, uma vez que a situação econômica e contábil do devedor deve ser 

minuciosamente exposta no plano, sob pena de se induzir o participante em erro: 

 

No tocante ao erro e ao dolo, sua disciplina também se acha no 
Código Civil (arts. 86 a 97), devendo-se destacar ser comum a 
hipótese de voto do acionista viciado por erro acerca da situação 
econômico-financeira da companhia, constante de balanço irregular, 
ou mesmo em virtude de dolo dos administradores no que se refere a 
essa situação (sobretudo ante o que dispõe o art. 134, § 3º, da Lei 
6.404).40 

 

Questão distinta se refere ao abuso de voto, equiparado ao dolo, cujo 

exemplo trazido se encontra na obra de JORGE LOBO: 

 

Anote-se, por oportuno, que, ao votar na assembleia geral, o credor 
não poder perpetrar o famigerado abuso de minoria e agir para 
atender, exclusivamente, ao seu próprio interesse, pois, convocado a 
deliberar sobre o plano de recuperação ou as alterações a ele 
propostas, o credor deve ponderar os princípios, que orientam a 
LRE, e os fins, por ela colimados, conforme exposto nos comentários 
ao art. 47, itens 8 a 10, infra.41 

                                                                 
39

 Invalidade das Deliberações de Assembleia das S.A. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 191. 

40
 Ob. cit., p. 115. 

41
 Comentários…, p. 86. 
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Tal entendimento resultou na edição do Enunciado nº 45 da Jornada de 

Direito Comercial promovida pelo Conselho da Justiça Federal em 201242: “O 

magistrado pode desconsiderar o voto de credores ou a manifestação de vontade do 

devedor, em razão de abuso de direito”. 

As hipóteses de invalidação da Assembleia, portanto, podem se dar pela 

ocorrência de vícios extrínsecos ou de forma, tal como a irregularidade de 

convocação ou a não observância do quórum legal para aquela deliberação em 

específico; ou poderão ser vícios intrínsecos ou de conteúdo, que dizem respeito ao 

exercício do direito de voto por parte dos credores na aceitação desse negócio 

jurídico. 

Viu-se, portanto, a importância da Assembleia-Geral de Credores na LFRE, 

em especial na recuperação judicial, cujo poder deliberativo está, em tese, atrelado 

ao deferimento da recuperação judicial em si, e a concentração desse poder 

(econômico) nas mãos dos credores foi, de um lado, a tônica da reformulação do 

direito recuperacional brasileiro, mas de outro, deu início a uma séria discussão 

sobre o papel do Poder Judiciário frente a tais deliberações. 

 

1.2. CONTEÚDO E CARACTERÍSTICAS DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE 

EMPRESAS 

 

Constitui o plano de recuperação um documento apresentado somente pelo 

devedor no processo de recuperação judicial, cujo processamento tenha sido 

deferido pelo juiz da causa (artigo 52 da LFRE), no prazo de sessenta dias contados 

a partir da publicação do edital contendo a decisão de deferimento da recuperação. 

O plano é essencialmente a articulação de uma proposta negocial em direção aos 

credores incluídos na recuperação judicial, devendo conter a definição sobre o 

tratamento dado a esses créditos (forma pela qual serão pagos total ou 

                                                                 
42

 A íntegra dos Enunciados está disponível no sítio do Conselho: http://www.cjf.jus.br/cjf/CEJ-

Coedi/jornadas-cej/LIVRETO%20-%20I%20JORNADA%20DE%20DIREITO%20COMERCIAL.pdf. 

Acesso em 15/03/2014. 

http://www.cjf.jus.br/cjf/CEJ-Coedi/jornadas-cej/LIVRETO%20-%20I%20JORNADA%20DE%20DIREITO%20COMERCIAL.pdf
http://www.cjf.jus.br/cjf/CEJ-Coedi/jornadas-cej/LIVRETO%20-%20I%20JORNADA%20DE%20DIREITO%20COMERCIAL.pdf
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parcialmente) e informações contábeis e econômicas a respeito da empresa em 

crise e proposta de reorganização. 

O plano de recuperação definido pelo artigo 53 da LFRE de certa forma 

retorna aos contornos próprios da concordata existente no regime legislativo anterior 

ao DL 7.661/45 (Lei 2.024/1908), onde se verificava a existência do poder 

deliberativo dos credores quanto ao estabelecimento de novas obrigações para o 

devedor empresário em crise. Trata-se, como apontado por EDUARDO SECCHI 

MUNHOZ, de uma nova posição de um histórico “movimento pendular” do direito 

falimentar em que, a cada passo, varia para mais ou para menos o poder conferido 

aos credores nos processos de crise empresarial.43 

Em vista de algumas similitudes, notadamente a característica essencial da 

existência de uma proposta do devedor eventualmente colocada em análise 

assemblear pelos credores, o presente trabalho poderá se aproveitar de alguns 

ensinamentos doutrinários proferidos na vigência desse panorama normativo no 

início do século XX44; além, é claro, das mais recentes opiniões sobre o tema. 

Consequência que é do artigo 47 da LFRE45, ou seja, do princípio da 

preservação da empresa e manutenção da fonte produtora, o plano de recuperação 

                                                                 
43

 Cf. MUNHOZ, Eduardo Secchi. Anotações sobre os limites do poder jurisdicional na apreciação do 

plano de recuperação judicial. Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais 36 

(Abr./2007), p. 184. 

44
 Acerca do panorama histórico da concordata, cf. DOMINGUES, Alessandra de Azevedo. “Da 

concordata à recuperação: investigando a recuperação extrajudicial”. In: LUCCA. Newton de; 

DOMINGUES, Alessandra de Azevedo; ANTONIO, Nilva M. Leonardi (Coord.). Direito 

Recuperacional II: Aspectos Teóricos e Práticos. São Paulo: Quartier Latin, 2012. Segundo a 

autora, “No sistema da Lei nº 2.024, a concordata não existiria se não houvesse a homologação, 

elemento essencial para sua formação, necessária e indispensável à sua existência. No entanto, na 

esteira dos ensinamentos de Soares de Faria, não decorria da homologação a força obrigatória da 

concordata, porém, só partir da homologação a concordata passava a produzir seus efeitos. A força 

obrigatória emergia, na verdade, da própria convenção, da aceitação dos credores à proposta 

formulada pelo devedor, isso porque o legislador manteve o caráter contratual da concordata 

presente nos diplomas legais anteriores, existindo o elemento contratual independentemente da 

homologação. Portanto, em qualquer dos seus formatos, continuava a ser um contrato entre devedor 

e credores.” (p. 96). 

45
  “Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise 

econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos 

trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua 

função social e o estímulo à atividade econômica.” 
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se destina, primordialmente, a demonstrar os meios de solução planejados e 

propostos pelo devedor para a superação da crise econômico-financeira pela qual 

passa a atividade empresária.46 

A lei brasileira procurou de alguma forma incorporar os princípios listados pelo 

Banco Mundial no documento intitulado “Princípios e Diretrizes para a Eficácia dos 

Sistemas de Insolvência e de Execução de Dívidas” (Principles and Guidelines for 

Effective Insolvency and Creditor Rights Systems) publicado em 2001 e fruto de um 

trabalho internacional multidisciplinar para produzir elementos e características 

comuns para um sistema eficaz de resolução de insolvências e execução de dívidas. 

Seu objetivo foi o de “estabelecer uma orientação, com base nas experiências 

internacionais, para o desenho das leis de insolvência e proteção a credores e foi 

desenvolvido com a expectativa de que possa ser usado como referência e subsídio 

para auxiliar na reforma dos procedimentos adotados pelos diferentes países.”47 

Com relação ao plano de recuperação judicial e modo de sua aprovação, o 

princípio listado pelo documento é o de número 2048, que congrega diretrizes 

básicas presentes na grande maioria dos países, inclusive no Brasil após a 

promulgação da LFRE. Quanto à formulação do plano, principalmente, foi seguida a 

diretriz do Banco Mundial quanto à lei não estabelecer especificamente a natureza 

do plano, reservando-se a prover requisitos básicos e mecanismos para evitar 

eventuais abusos. 

                                                                 
46

 A LFRE apresenta, em seu artigo 50, rol exemplificativo das propostas mais comuns em dezesseis 

incisos, desde a concessão de prazos e condições especiais de pagamento, até operações 

societárias e financeiras mais complexas, bem como o trespasse ou arrendamento do próprio 

estabelecimento empresarial. 

47
 LUNDBERG, Eduardo Luís; COSTA, Ana Carla Abrão. “A Reforma do Sistema Legal de 

Insolvências no Brasil Face às Melhores Práticas e Princípios Internacionais”. Revista de Direito 

Bancário e do Mercado de Capitais 28:323 (Abr./2005). 

48
 “Princípio 20 – Plano de recuperação: formulação, natureza e votação. A lei não deve estabelecer a 

natureza de um plano de recuperação, mas apenas estabelecer alguns requisitos básicos e evitar 

eventuais abusos. A lei deve prever as classes de credores com direito a voto. O direito de voto deve 

respeitar o montante dos créditos. Uma maioria mínima deve ser exigida para a aprovação de um 

plano de recuperação. Disposições especiais devem limitar o direito de voto dos credores ligados à 

empresa devedora. A decisão da maioria deve prevalecer para todos os credores.” (WORLD BANK. 

Principles for effective insolvency systems, 2001). 
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Os artigos 53 e 54 da LFRE tratam do plano de recuperação, sendo que o 

artigo 53 elenca os principais requisitos de conteúdo do documento: a) a descrição 

pormenorizada dos meios de recuperação empregados (artigo 50); b) a 

demonstração da viabilidade econômica; e c) a apresentação de laudo econômico-

financeiro e de avaliação de bens e ativos do devedor, subscrito por profissional ou 

empresa habilitada.49 Por sua característica de documento a ser submetido ao poder 

deliberativo dos credores, eventualmente reunidos em Assembleia e sempre sujeito 

à homologação judicial, o plano “[...] encontra sua natureza mais próxima do acordo 

de vontades. As partes reconhecem que a adoção de tudo quanto esteja contido no 

plano servirá como meio propício ao soerguimento pretendido”.50 

Em regra, as origens da crise econômico-financeira do devedor já devem ser 

sumariamente expostas ao juiz na petição inicial do pedido de recuperação judicial 

(art. 51, I, da LFRE51) e mais profundamente analisadas no plano de recuperação. 

Tal crise se caracteriza como sendo, primordialmente, uma deficiência de seu fluxo 

de caixa, isto é, quando a empresa perde a capacidade de cumprir suas obrigações 

financeiras, faltando-lhe recursos líquidos para pagamento de seus passivos. 

Esse conceito de crise é, todavia, apenas financeiro e não tanto econômico. A 

questão é que, no direito falimentar brasileiro, a verificação da insolvência para a 

declaração da quebra se dá principalmente pela forma “presumida” (art. 94, I e II, da 

LFRE), significando que não importa a “solvabilidade” da empresa (ou a equivalência 

entre ativo e passivo), mas o descumprimento objetivo e documentado (pelo protesto 

e certidão respectivamente) de obrigação líquida e exigível, representada por título 

executivo judicial ou extrajudicial. 

Diferentemente desse contexto, uma empresa pode se encontrar em grave 

crise ainda que não venha a descumprir, pelo menos por algum momento, suas 

                                                                 
49

 Em geral, economista, contador ou empresa de auditoria especializada. A existência ou não de 

habilitação legal para subscrever referido laudo deve partir da análise das normas que regem as 

específicas profissões. 

50
 CAMPOS FILHO, Moacyr Lobato de. Falência e Recuperação. Belo Horizonte: Del Rey, 2007, p. 

116. 

51
 “Art. 51. A petição inicial de recuperação judicial será instruída com: I – a exposição das causas 

concretas da situação patrimonial do devedor e das razões da crise econômico-financeira;” 
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obrigações financeiras. Assim, em termos econômicos, o que ocorre é que a média 

de custos operacionais acaba por superar sua média de faturamento, ou seja, 

enquanto potencialmente o retorno sobre o investimento no negócio teria 

ultrapassado o retorno em relação a outros investimentos disponíveis, os resultados 

reais do negócio ficaram aquém das expectativas.52 

Ainda que o inadimplemento das obrigações possa ser iminente, não 

necessariamente uma situação de crise representa a imediata extinção da empresa 

(falência) de forma voluntária ou involuntária. Muitas empresas operam com retorno 

“negativo”, porém por conta de outros fatores (recursos em caixa, outros ativos, 

investimentos etc.) não descumprem suas obrigações, de forma que para a LFRE 

não importa sua perspectiva em termos falimentares para legitimar a propositura do 

pedido de recuperação judicial (na forma “preventiva”). 

Isso porque, a recuperação judicial não contém necessariamente os mesmos 

elementos da falência. A crise pode ter contornos mais complexos e atingir 

perspectivas de médio e longo prazo, e deve ser exposta no plano de recuperação a 

fim de tornar a empresa novamente lucrativa. 

Logo, não funcionando só como proposta, o plano de recuperação há de 

identificar as causas da situação de crise, que podem ou não ter decorrido de erros 

na condução dos negócios empresariais53 e apontar os mecanismos de superação 

dessa crise.54 A importância desse conteúdo informativo e explicativo está fincada 

                                                                 
52

 KING, David R. Feasibility in Chapter X Reorganizations. Villanova Law Review 20:302 (1975). 

53
 Nem sempre a situação de crise empresarial decorre de falhas na condução dos negócios. Numa 

economia cada vez mais complexa, situações de crise generalizada podem afetar até mesmo as 

empresas saudáveis. Em tal sentido, tem-se como recente exemplo o ocorrido em 2008 a partir da 

crise do sistema financeiro norte-americano, cuja consequência mais importante, no Brasil, foi a 

retração dos investimentos estrangeiros e a restrição ao crédito. 

54
 NUNES, Marcelo Guedes; BARRETO, Marco Aurélio Freire. Alguns Apontamentos sobre 

Comunhão de Credores e Viabilidade Econômica. In: CASTRO, Rodrigo R. Monteiro de; ARAGÃO, 

Leandro Santos de (Coord.). Direito Societário e a Nova Lei de Falências e Recuperação de 

Empresas. São Paulo: Quartier Latin, 2006, pp. 322-323. 
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na necessidade redução da assimetria de informações entre devedor e credores, 

fator que será estudado de forma mais aprofundada adiante neste trabalho.55 

É claro que o plano de recuperação pode concretamente se mostrar falível, 

pode efetivamente não surtir o resultado esperado, sendo cabível a avaliação dos 

credores – que tendem a atuar no mesmo mercado e conhecer de forma mais 

adequada a real e concreta perspectiva do plano. No entanto, deve ele ser 

convincente no sentido de trazer remédios eficazes para a solução da crise, com o 

menor sacrifício possível aos credores. 

Esse delicado equilíbrio entre as necessidades da recuperação e a 

preservação do interesse dos credores é o que dará a tônica para o plano de 

recuperação judicial. Todavia, algumas premissas devem ser observadas. A primeira 

delas se refere à veracidade das informações contidas no plano, sujeito este à 

apreciação dos credores, do administrador judicial e, por fim, do juízo, pois a 

avaliação depende “de uma adequada avaliação de seus demonstrativos financeiros 

correntes, (ii) de suas projeções de resultados, incluindo a projeção de fluxo de caixa 

que reflita o plano de pagamento de seus credores, e (iii) das ações corretivas 

propostas para os fatores geradores da crise financeira”. 56 

                                                                 
55

 Conforme aponta CARLOS ROBERTO CLARO: “Um plano de reorganização minimamente razoável não 

deve ser elaborado de forma açodada, sem comprometimento com a realidade; competindo ao 

devedor em crise se acercar de profissionais capazes e habilitados para que efetue um levantamento 

completo na escrituração contábil e fiscal da empresa em crise; verificar a situação de cada um dos 

credores, nas várias classes e principalmente apontar qual seria o melhor caminho a tomar para fins 

de estancar a crise. Impende destacar que o diagnóstico da crise empresarial deve ser transparente, 

sério e principalmente ético, pois dele tomarão ciência os credores, que terão o direito até mesmo de 

juntar plano alternativo de tentativa de soerguimento.” (Recuperação Judicial: Sustentabilidade e 

Função Social da Empresa. São Paulo: LTr, 2009, p. 157). 

56
 NUNES, Marcelo Guedes; BARRETO, Marco Aurélio Freire. “Alguns Apontamentos sobre 

Comunhão de Credores e Viabilidade Econômica”. In: CASTRO, Rodrigo R. Monteiro de; ARAGÃO, 

Leandro Santos de (Coord.). Direito Societário e a Nova Lei de Falências e Recuperação de 

Empresas. São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 325. Os autores ainda advertem que “O Poder 

Judiciário e os credores devem exigir quer os fatores geradores da crise financeira sejam tratados 

com transparência pelos propositores do plano de recuperação. Evitar que tais fatores sejam tratados 

de forma clara e direta comprometerá a possibilidade de sucesso do plano de recuperação, evitando-

se a melhor solução para a recuperação da empresa. Por outro lado, os elaboradores do plano de 

recuperação não devem ceder a todas as exigências dos credores, que têm o objetivo maior de 

receber seus créditos, mas às vezes impondo formas e custos muito pesados para a empresa em 

recuperação. O objetivo final, para todas as partes, tem que ser construir um modelo de recuperação 

que viabilize definitivamente a sobrevivência da empresa, tornando-a lucrativa, capaz de crescer e 
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Outro ponto se refere à consistência do plano – fator que vem sendo debatido 

pela doutrina –, trazendo-se à discussão a necessidade de uma demonstração de 

viabilidade57 em direção aos credores, bem como ao juiz e ao administrador judicial. 

Essa demonstração de consistência, segundo FÁBIO ULHÔA COELHO, é premissa 

fundamental para se cogitar em sucesso do plano: 

 

A consistência do plano de recuperação judicial é essencial para o 
sucesso da reorganização da empresa em crise. Só se justifica o 
sacrifício imediato de interesses dos credores e, em larga medida, da 
sociedade brasileira como um todo, derivado da recuperação judicial, 
se o Plano aprovado pela Assembleia dos Credores for consistente. 
Se ele vai funcionar ou não, é outro problema. Depende de uma série 
de outros fatores não inteiramente controláveis pelo devedor e seus 
credores. Um Plano consistente pode não dar certo, essa não é a 
questão. O fato é que um plano inconsistente certamente não dará 
certo.58 

 

Trabalharemos a questão da consistência mais adiante, de forma 

compartimentada e com a utilização de outros termos. Desde já, todavia, é 

interessante visualizar a perniciosa possibilidade de que os credores estejam 

inclinados a aprovar qualquer plano que se apresente, mesmo inconsistente, dado o 

desinteresse na formulação de outras propostas e a perspectiva de falência, cujos 

                                                                                                                                                                                                        
gerar resultados positivos para seus acionistas, empregados, credores e para a sociedade brasileira” 

(ob. cit., p. 324). 

57
 No direito recuperacional norte-americano, como se verá adiante, impõe-se a necessidade de 

demonstração que o plano seja “feasible”, ou factível, algo que vem sendo debatido igualmente no 

direito italiano, com o uso da expressão “fattibilità”, conforme também se estudará adiante. 

Preferiremos utilizar o termo viabilidade para facilitar a compreensão dos institutos e sua possível 

aplicação no Direito brasileiro. 

58
 Comentários..., p. 235. Prossegue o autor em sua crítica, apontando que: “Diante desse quadro, 

fica fácil perceber que se o devedor submeter à Assembleia dos credores um blá-blá-blá, como 

provavelmente ninguém terá plano alternativo a oferecer, a tendência será a aprovação de um plano 

vazio de conteúdo. Devemos nos preocupar com esse tópico. Mesmo nos países com muito mais 

experiência em recuperação judicial de empresas, nos quais a medida também depende da 

demonstração da viabilidade econômica do devedor, como nos Estados Unidos, os juízes tergiversam 

com o rigor da lei e beneficiam devedores inviáveis, em prejuízo dos credores. Pela lei brasileira, os 

juízes, em tese, não poderiam deixar de homologar os planos aprovados pela Assembleia de 

Credores, quando alcançado o quórum qualificado da lei. Mas, como a aprovação de panos 

inconsistentes levará à desmoralização do instituto, entendo que, sendo o instrumento aprovado um 

blá-blá-blá inconteste, o juiz pode deixar de homologá-lo e incumbir o administrador judicial, por 

exemplo, de procurar construir com o devedor e os credores mais interessados um plano alternativo” 

(ob. cit, p. 236). 



39 

 

efeitos deletérios, principalmente em relação aos credores quirografários, seriam 

obviamente mais gravosos que o insucesso do plano inconsistente.59 

Tal pensamento é compartilhado por autores como MANOEL JUSTINO BEZERRA 

FILHO
60 e NELSON MARCONDES MACHADO de uma forma geral. Para o último, é 

importante que o projeto de recuperação aponte para o futuro, como forma de 

manutenção da fonte de riquezas, ou seja, na tônica da função social da empresa 

“enquanto produtora de empregos, impostos e recursos de toda natureza, sempre 

com foco no interesse da coletividade e do país”, empregando combinações de 

medidas que permitam a reestruturação do devedor, inclusive de natureza 

societária.61 

Com base nas críticas formuladas por autores e juízes brasileiros em relação 

à questão, este trabalho procurará alimentar a discussão utilizando-se da 

experiência obtida com as pela doutrina e jurisprudência estrangeiras, propondo ao 

final sistematizar a análise judicial da propositura do pedido de recuperação, bem 

como do subsequente plano apresentado pelo devedor. Antes, porém, e para que se 

compreendam as razões existentes para impor limites a essa análise, estudaremos a 

natureza jurídica do plano de recuperação judicial. 

 

1.3. A NATUREZA JURÍDICA DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

 

É frequente o debate acerca da natureza jurídica do plano de recuperação 

judicial (tal como existia intensa discussão em face da proposta de concordata 

antecedente ao DL 7.661/45) por se tratar de documento com características 

“contratuais”, porém imposto aos credores eventualmente dissidentes, com 
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 COELHO. Comentários..., p. 173. 

60
 Lei de Recuperação de Empresas e Falência: Lei n 11.101/2005: comentada artigo por artigo. 

7ª ed. São Paulo: RT, 2011, p. 159. 

61
 A Assembleia Geral de Credores e seus conflitos com a Assembleia Geral de Acionistas. In: 

CASTRO, Rodrigo R. Monteiro de; ARAGÃO, Leandro Santos de (Coord.). Direito Societário e a 

Nova Lei de Falências e Recuperação de Empresas. São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 154. 
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capacidade de modificar obrigações pactuadas anteriormente e de forma diversa, 

concebido no bojo de um processo judicial e sujeito à homologação pelo juiz.  

Essa mistura de elementos trouxe consigo igual diversidade de 

interpretações, com importantes reflexos práticos. 

Antes de se adentrar em cada uma delas, importa dizer que, segundo a lei 

brasileira, a homologação do plano de recuperação judicial (que decorre da 

sentença concessiva da recuperação – artigo 58 da LFRE) implica em novação das 

obrigações anteriores à propositura da recuperação judicial.62 Essa novação, 

entretanto, não tem exatamente as mesmas características daquela prevista pelo 

artigo 360 do Código Civil.63 Em realidade, o núcleo conceitual é o mesmo, 

consistindo a diferença na criação de uma novel figura jurídica, uma espécie de 

novação especial ou condicionada. 

A nomenclatura utilizada pode gerar confusão terminológica64, pois o artigo 

61, § 2º, prevê que, em caso de convolação da recuperação judicial em falência (ou 

seja, insucesso do plano de recuperação judicial nos dois anos subsequentes à 

sentença concessiva da recuperação) os credores terão reconstituídos seus direitos 

exatamente como foram estipulados nos contratos originais.65 A novação objetiva do 

Código Civil pressupõe a extinção da obrigação original, segundo preciso magistério 
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 “Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e 

obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto 

no § 1
o
 do art. 50 desta Lei”. Na vigência do DL 7.661/45, a concessão da concordata não produzia 

novação (artigo 148). 

63
 Na recuperação judicial pode ocorrer a novação objetiva (art. 360, I, do Código Civil) que 

representa nova obrigação em substituição à anterior, que se extingue, com manutenção das 

mesmas partes na condição de credor e devedor, ou novação subjetiva passiva (art. 360, II, do 

Código Civil), hipótese menos comum em que se substitui o devedor da obrigação (cf. GOMES, 

Orlando. Obrigações. 9ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1994, pp. 138-139). 

64
 ORLANDO GOMES admite a existência de novação condicional (Obrigações, p. 137), porém, ao 

contrário da LFRE, enquanto não estabelecida a condição a novação inexiste (condição suspensiva), 

enquanto que na recuperação judicial a novação persiste enquanto não houver causa de resolução 

(condição resolutiva) (cf. CALÇAS, Manoel de Queiroz Pereira. Novação recuperacional. Revista do 

Advogado 105 (set. 2009): 115-128). 

65
 “Art. 61. [...] § 2

o
 Decretada a falência, os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias 

nas condições originalmente contratadas, deduzidos os valores eventualmente pagos e ressalvados 

os atos validamente praticados no âmbito da recuperação judicial.” 
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de ORLANDO GOMES
66, e uma vez extinta, não se reconstitui (excetuadas as 

hipóteses de invalidade do negócio jurídico que contenha a novação). Em síntese do 

tema, MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS expõe: 

 

De se concluir, pois, que a novação prevista como efeito da 
concessão da recuperação judicial, no que concerne ao devedor em 
recuperação, tem natureza jurídica similar, mas não idêntica à da 
novação regulada pelo Código Civil, que lhe atribui o efeito extintivo 
das obrigações anteriores da empresa recuperanda, ficando, no 
entanto, subordinada à condição resolutiva consistente no 
cumprimento do plano pelo devedor no prazo de dois anos contado 
da concessão da recuperação.67 

 

Em realidade, a caracterização subjetiva do animus novandi decorre apenas 

de imposição legal, e traduz-se em situação de efeito confirmatório, ou seja, 

somente quando cumprida a estipulação do plano de recuperação, tem-se 

efetivamente a extinção das obrigações originárias. 

Portanto, pelo conteúdo essencialmente negocial/obrigacional do plano de 

recuperação, que se denota pela existência dessa especial novação, submergiram 

fortemente as chamadas teorias contratualistas, que veem na recuperação judicial a 

existência de um contrato, ou efetivo acordo de vontades.68 

Entendemos que, no caso de inexistência de objeção ao plano de 

recuperação tal identificação com a teoria contratual não traz maiores problemas de 

compreensão, permitindo-se inclusive admitir o silêncio dos credores como 

aquiescência tácita. No entanto, como a “vontade” expressa pelos credores em 

Assembleia pode não ser unânime, ou seja, com expressa rejeição de uma minoria 

ao plano apresentado, algumas correntes contratualistas tentam explicar de que 
                                                                 
66

 Obrigações, p. 138. 

67
 CALÇAS. Ob. cit., p. 120. 

68
 Segundo SERGIO CAMPINHO, “[...] trata-se de um contrato judicial, com feição novativa, realizável 

através de um plano de recuperação, obedecidas, por parte do devedor, determinadas condições de 

ordens objetiva e subjetiva para sua implantação. [...] A perspectiva de acordo vem resgatada pela 

Lei 11.101/2005, restabelecendo a tradição do Direito Brasileiro, consentânea, de resto, com todo o 

Direito contemporâneo, mas sob nova denominação de recuperação judicial.” (Falência e 

Recuperação de Empresa: o Novo Regime da Insolvência Empresarial. Rio de Janeiro: Renovar, 

2009, pp. 12-13 e 123). 
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forma a natureza jurídica do plano continua sendo a de um contrato, considerando 

que a vontade individual passaria a ser “absorvida” pela vontade coletiva da massa 

de credores, analogamente às deliberações assembleares de sociedades 

anônimas.69 

Assim, as teorias contratualistas se subdividiram em espécies. Na teoria da 

vontade forçada, pressupõe-se a submissão da minoria dissidente à vontade da 

maioria; já na teoria da vontade presumida, com a obtenção do quórum para 

aprovação da deliberação assemblear, a sistemática legal impõe-se ter como 

presumida a aderência dos demais; há ainda a teoria da representação legal da 

minoria pela maioria, que supõe a outorga de mandato à maioria dos credores que 

aprovam a deliberação70. Por fim, a teoria do contrato misto é assim explicada por 

PAULO SÉRGIO RESTIFFE: 

 

A teoria do contrato misto (contrato e sentença) explica-se no sentido 
de não bastar o vínculo entre os credores que alcança dos 
dissidentes, sendo necessária a homologação judicial. Há, em 
verdade, obrigação consentida, isto é, contrato, entre os aderentes e 
imposição judicial, por sentença, em relação aos demais, isto é, à 
minoria ou aos dissidentes. É de notar-se a obrigatoriedade poder 
decorrer, em vez de imposição judicial, por força de lei; teoria, da 
imposição legal, defendida por Lohr e Bonelli, conforme referido por 
Waldemar Ferreira e José da Silva Pacheco.71 

 

Explica WALDEMAR FERREIRA que a concordata, surgida no direito italiano, 

teria consagrado a obrigação da minoria em se submeter à vontade da maioria72, e o 

autor também considera na concordata a existência da vontade contratual, obtida 

pela manifestação majoritária da massa de credores, à qual se imprime 

obrigatoriedade por meio da sentença homologatória. Para o autor, as vontades 
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 Cf. LACERDA, J. C. Sampaio de. Manual de Direito Falimentar. 2ª ed. Rio de Janeiro: Freitas 

Bastos, 1961, p. 271. 

70
 Cf. DOMINGOS, Carlos Eduardo Quadros. As Fases da Recuperação Judicial. Curitiba: J. M. 

Livraria Jurídica, 2009, pp. 63-67; e RESTIFFE, Paulo Sérgio. Recuperação de Empresas: de 

acordo com a lei 11.101, de 09-02-2005. Barueri: Manole, 2008, pp. 36-38. 

71
 Ob. cit., p. 39. 

72
 Tratado de Direito Comercial, 15º volume – O Estatuto da Falência e da Concordata. São 

Paulo: Saraiva, 1966, p. 258. 
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individuais se transfundem na vontade coletiva e resta celebrado um contrato 

coletivo sujeito à homologação e de força obrigatória a todos os credores, aderentes 

ou dissidentes, presentes ou ausentes, habilitados ou não73. Finalmente, ratifica ser 

inequívoca a existência de um conteúdo contratual, ainda que pela força impositiva 

da decisão judicial.74 

GEORGES RIPERT também considera a existência de um contrato coletivo 

(chamado “convênio coletivo”) e aponta, no caso em particular, ser a única hipótese 

do direito privado em que um credor possa ser expropriado em nome do interesse 

coletivo.75 

De outro lado, por se tratar de processo com ato sujeito à homologação 

judicial, surgiram por meio de diversas vozes as teorias processualistas, sofrendo 

uma primeira subdivisão com a teoria da decisão judicial, que assume em razão da 

homologação judicial da decisão assemblear, a existência de imposição do Estado-

                                                                 
73

 Ob. cit., p. 265. 

74
 “Apresentava-se a concordata como expressão de entendimento ou de acordo entre o comerciante 

e seus credores; e, como tal, de iniludível natureza contratual. Judicialmente se processava. 

Judicialmente se homologava. Só em Juízo, nos termos e pela forma da lei, era admissível, antes ou 

depois da falência, mas sempre, e necessariamente, no Juízo desta. 

Contrato realmente não celebravam aquele e estes. Celebravam-no indiscutivelmente, se e quando 

unanimemente aceita. 

Quando, todavia, um ou mais credores se lhe opunham, impugnando a proposta do devedor, e, 

vencidos estes, a sentença que a homologava, se lhes impunha, obrigando-os a submeterem-se ao 

deliberado pela maioria, ainda assim não se desvanecia o conteúdo contratual.” (Ob. cit., pp. 262-

263). 

75
 “El concordato es un contrato celebrado entre el deudor e sus acreedores con homologación de la 

justicia y por el cual el fallido se obliga a pagar a sus acreedores, en todo o en parte, inmediatamente 

o a plazos, con la condición de que será liberado respecto a ellos y que la quiebra será clausurada. 

Este contrato es celebrado por los acreedores que deliberan en junta general, con arreglo a 

condiciones especiales en cuanto a la mayoría. Es obligatorio para los acreedores ausentes o que se 

oponen. Tiene, por lo tanto, carácter de convenio colectivo. Es, quizá, el único caso en que el derecho 

privado admite que un acreedor sea expropiado de una parte de su derecho en el interés general. 

Este concordato lleva el nombre de mayoritario o simple, por oposición al llamado concordato 

amistoso.” (Tratado Elemental de Derecho Comercial, v. IV. Tradução de Felipe de Solá Cañizares. 

Buenos Aires: Tipográfica Editora, 1954, p. 408). 
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Juiz face à minoria dissidente, que então se submete a tal autoridade, prevista em 

lei76.  

Noutra subdivisão, a teoria do contrato processual (ou legal) também se funda 

na importância da homologação judicial, porém considerando que esta ainda daria 

feitio contratual (civil) ao plano de recuperação judicial77. Nas palavras de SAMPAIO 

DE LACERDA, a “[...] Teoria contratual legal (LORH) que considera a concordata com 

duplo caráter: o contratual para os aderentes e o legal para os credores ausentes e 

dissidentes, isto porque o acordo só se torna obrigatório depois de homologado pelo 

juiz.”78 

Por fim, os adeptos da teoria da obrigação legal afastam-se completamente 

da teoria contratual, tomando por completo a concepção de favor legal, afirmando 

que é dever do magistrado a concessão da recuperação judicial quando preenchidos 

os requisitos legais79, dentre os quais a decisão dos credores se perfaz como 

apenas elemento constitutivo.80 

Ao arrematar as razões de sua discordância em relação às teorias 

contratualistas, JORGE LOBO obtempera: 

 

[...] o instituto da recuperação judicial da empresa não é um contrato, 
porque o contrato só obriga àqueles que a ele aderirem, tácita ou 
expressamente, o que não ocorre na recuperação judicial, porque 
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 Para PAULO SÉRGIO RESTIFFE, “A teoria do contrato misto (contrato e sentença) explica-se no 

sentido de não bastar o vínculo entre os credores que alcança dos dissidentes, sendo necessária a 

homologação judicial. Há, em verdade, obrigação consentida, isto é, contrato, entre os aderentes e 

imposição judicial, por sentença, em relação aos demais, isto é, à minoria ou aos dissidentes. É de 

notar-se a obrigatoriedade poder decorrer, em vez de imposição judicial, por força de lei; teoria, da 

imposição legal, defendida por Lohr e Bonelli, conforme referido por Waldemar Ferreira e José da 

Silva Pacheco” (ob. cit., p. 39). 

77
 DOMINGOS, ob. cit., pp. 67-72; RESTIFFE, ob. cit., pp. 38-40. 

78
 Manual de Direito Falimentar. 2ª ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1961, p. 271. 

79
 DOMINGOS, ob. cit., p. 72. 

80
 JORGE LOBO distancia-se da teoria contratualista, por entender que a recuperação judicial é um 

favor legal, ou garantia jurídica de saneamento da crise econômico-financeira e manter a atividade 

empresarial, com todas as suas funções sociais. Tal favor se inicia, no deferimento do processamento 

da recuperação, com a suspensão automática de todas as ações e execuções (art. 6º, caput e § 4º da 

LFRE) contra o devedor pelo prazo de cento e oitenta dias. (Comentários...), p. 105. 
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ela: 1º) suspende o curso de todas as ações e execuções em face do 
devedor, independe da vontade dos credores; 2º) obriga a todos os 
credores a ela sujeitos, inclusive os credores ausentes, os que se 
abstiveram de votar e os dissidentes, vencidos na assembleia geral 
de credores; 3º) nova os créditos anteriores ao ajuizamento da ação, 
com sacrifício do direito dos credores, embora, eventualmente, sob 
protestos; 4º) mesmo não havendo unanimidade na votação, por 
classes, o juiz pode homologar o plano impondo-o á classe 
dissidente, se preenchidos os requisitos do art. 58 §§ 1.o e 2.o, da 
LRE, etc.81 

 

De um modo geral, relata NOVAES FRANÇA que a doutrina inclina-se para o 

entendimento de que as assembleias são atos coletivos (ou atos colegiais) 

diferentes dos contratos, pois nestes as partes somente se vinculam nos termos de 

suas respectivas declarações, enquanto que as deliberações assembleares vinculam 

a todos, ainda que dissidentes ou ausentes.82 

A jurisprudência italiana, cujas decisões serão adiante objeto de estudo mais 

aprofundado, tem entendido pela impossibilidade de reduzir o instituto a uma mera 

formação de um contrato privado. Isso porque lhe falta esse elemento fundamental 

que é a concordância plena de todos aqueles sobre os quais o plano de recuperação 

surtirá seus efeitos. O assentimento das partes, na teoria dos contratos em geral, 

constitui sua regra fundamental (i.e. a Grundnorm aplicável do instituto). 

O plano de recuperação judicial aprovado em Assembleia por maioria, 

diferentemente, não exprime o consenso. É o que a Corte de Cassação italiana 

chamou de pura autonomia negocial no caso dos credores favoráveis à proposta, e 

de heteronomia legal para os demais credores, sobre a base de um consenso tão 

somente majoritário.83 

Ainda, diante da existência do instituto do cram down84 em legislações mais 

recentes, a exemplo da brasileira, há autores que apontam a existência de uma 
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 Comentários..., p. 122. 

82
 Invalidade..., p. 41. 

83
 Cassazione Civile, I Sezione, 15/09/2011, n. 18864. 

84
 Conforme se estudará adiante, trata-se (no Brasil) da possibilidade legal de superação do veto de 

uma classe de credores, em relação à votação do plano em Assembleia, com a homologação do 
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natureza dicotômica, pois poderia ter a recuperação judicial tanto natureza contratual 

(no caso da aprovação por todas as classes) ou contratual-mandamental, no caso do 

cram down.85 

MIRANDA VALVERDE apresenta a teoria de SCHULTZE, a partir de ensinamentos 

de POTHIER e BÉDARRIDE, finalmente endossada por ROCCO, que repele qualquer 

natureza contratual da então concordata e apresenta sua verdadeira face jurídica 

processual, na qual a expressão de vontade dos credores é apenas elemento 

integrativo.86 

No caso específico da recuperação judicial, dada a característica processual 

dessa vinculação – que dependerá da manifestação positiva do juiz com a decisão 

homologatória – tem-se evidentemente uma natureza extremamente complexa, 

ainda mais se considerado que o não cumprimento das obrigações assumidas 

poderá ocasionar o decreto de falência do devedor.87 

                                                                                                                                                                                                        
plano rejeitado pelo quórum legal (que seria a aprovação por todas as classes). Equivale a 

mecanismo de imposição judicial do plano em relação a toda uma classe dissidente, desde que 

atendidas algumas premissas legais (artigo 58, §§ 1º e 2º da LFRE). 

85
 DOMINGOS, Carlos Eduardo Quadros. As Fases..., pp. 72-75. 

86
 “A teoria de SCHULTZE [...] parte da afirmação de que, com a insolvência ou com a impossibilidade 

de pagar, em que está o devedor, surge para os credores uma ação (pretensão) de concurso, cujo fim 

é garantir a satisfação exclusiva e comum dos seus direitos sobre o patrimônio do devedor. A 

concordata é um meio destinado à extinção daquela ação, e, por conseguinte, ao encerramento do 

concurso. É uma demanda que se inicia com a proposta do devedor e prossegue, segundo as 

prescrições processuais, até a sentença, que rejeita ou homologa o pedido do devedor. Partes na 

causa são, de um lado, o devedor, e do outro, todos os credores, aceitantes ou dissidentes da 

concordata, conhecidos e desconhecidos. O conjunto dos credores constitui, como litisconsortes, uma 

só parte na causa, pois se trata de ação de concurso, que não pode ser decidida senão de um modo 

único e com força obrigatória para todos os credores. A vontade da maioria dos credores, quando 

devidamente manifestada, não é senão um dos elementos para o juiz conhecer da causa. E da 

sentença nela proferida, homologando o pedido do devedor, é que decorre a força obrigatória da 

concordata. Essa teoria, verdadeiramente simples e genial, no parecer elegante de Rocco, 

corresponde, nas suas grandes linhas, à construção processual da concordata, que já apresentava 

no nosso direito as características de uma demanda, que se abre com a proposta do devedor, 

percorre os atos e termos do processo, sofre as contestações dos interessados e finaliza com a 

sentença do juiz, que põe fim ao processo.” (Comentários à Lei de Falências, vol. II. 3ª ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 1962, pp. 326-327). 

87
 CAMPOS FILHO, Moacyr Lobato de. Falência e Recuperação. Belo Horizonte: Del Rey, 2007, p. 

117. 
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Nossa aderência a uma específica corrente interpretativa dependerá, ainda, 

de antecedente análise sobre a natureza da recuperação judicial, a fim de aclarar se 

teria ela contornos preponderantemente privados, públicos ou se, ao final, revela um 

necessário equilíbrio entre ambos. 

 

1.4. EQUILÍBRIO ENTRE OS CARACTERES PUBLICÍSTICO E PRIVATÍSTICO DO 

DIREITO RECUPERACIONAL 

 

Antes da promulgação da LFRE, JORGE LOBO já anotava o caráter publicístico 

do direito concursal, permeado por normas de direito público, relegando a plano 

secundário o traço privatístico sempre presente na formulação das regras atinentes 

ao denominado direito concursal. Assim, revelado o manifesto interesse público no 

processo de insolvência da empresa, são postos em destaque, entre outros, os 

preceitos constitucionais em matéria de princípios gerais da atividade e da 

organização econômica, da função social da propriedade e da empresa, 

fortalecendo, ainda, poderes e atribuições do juiz, com a diminuição de poderes e 

atribuições das Assembleias de Credores.88  

Na Itália, onde é perene a discussão acerca dos limites de atuação do Poder 

Judiciário na homologação da proposta de concordata, os temas da “fuga à 

jurisdição” e do equilíbrio entre os caracteres privatístico e publicístico não 

escaparam da análise de diversos autores italianos, tal como GIUSEPPE BERSANI, 

para quem o poder de controle do Judiciário somente se legitimará se preservado o 

caráter publicístico do processo de reorganização empresarial.89 

                                                                 
88

 Comentários..., p. 137. 

89
 “In tale caso il Tribunale, pur in presenza del voto favorevole della maggioranza dei crediti, potrà 

rifiutare l’omologazione? La risposta tale quesito è direttamente collegata al problema già affrontato il 

commesso al ruolo che deve essere in generale riservato agli organi della procedura; in altre parole 

tale potere di controllo potrà configurarsi solo se si ritenga che nella nuova disciplina dei concordato 

sia sopravvissuto un interesse pubblicistico per effetto del quale il Tribunale si affianca ai creditori che 

cerca di tutelare in presenza di scelte che possano danneggiarli; un generale potere di controllo sarà – 

al contrario - inconfigurabile nel caso in cui si aderisca alla soluzione ‘privatistica’ o di ‘fuga dalla 

giurisdizione’, che pare aver ispirato il ‘nuovo concordato’ e più in generale la nuova disciplina del 
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Em verdade, toda a forma concebida para o exercício da “autonomia privada” 

no processo de recuperação judicial revela uma expressão coletiva, de interesse 

comum, e por isso não há como afastar o caráter publicístico do processo, 

especialmente pela redação dada ao artigo 47 da LFRE. Embora de feição privada e 

negocial, a proposta formulada pelo devedor e aprovada por maioria encontra sua 

legitimidade impositiva tanto no ato deliberativo (de escolha pela recuperação em 

lugar da liquidação) quanto no ato processual de confirmação ultimado pelo juiz. 

Por isso, o “movimento pendular” que resultou na acentuação da 

característica privatística da recuperação judicial não deverá afastar 

peremptoriamente a intervenção do juiz, que retém o “papel central a fim de conferir 

eficácia vinculante à proposta aceita, sintoma do insuprível papel de garantia dos 

múltiplos interesses em jogo, mesmo daqueles supraindividuais”.90 

Todavia, importa já notar que o caráter publicístico permeia a recuperação 

judicial e, portanto, esta com absoluta certeza envolve interesses maiores do que 

aqueles particulares do devedor. Em primeiro lugar, nem toda falência é um mal, 

nem toda recuperação judicial deve ser concedida a qualquer custo, pois a 

permanência da atividade pode se revelar contrária aos interesses da sociedade e 

do sistema econômico, afetando preceitos já inseridos na Ordem Econômica 

constitucional brasileira.91 

Essa tônica de patamar constitucional é bastante relevante para interpretar os 

objetivos da LFRE. A Ordem Econômica na Constituição prevê, tanto quanto 

possível, a harmonização de institutos de direito privado e de interesse público (p. 

                                                                                                                                                                                                        
fallimento.” (BERSANI, Giuseppe. Il concordato preventivo. Giudizio di fattibilità del Tribunale. 

Formazione delle “classi dei creditori”. Transazione fiscale. Milão: Giuffrè, 2012, p. 476). 

90
 GRAZIANO, Nicola. “Brevi riflessioni interpretative a Cassazione, Sezione Unite Civili, del 23 

gennaio 2013 n. 1521”. Il Caso (s/n), março/2013, nossa tradução. 

91
 Como exemplifica ANDRÉ ESTEVEZ: “Pode-se supor que a recuperação judicial concedida tende a 

ser benéfica aos trabalhadores, fornecedores, consumidores e demais envolvidos, interna ou 

externamente, na atividade empresária. Contudo, pode ocorrer que circunstâncias peculiares do caso 

imponham, por exemplo, prejuízos a novos consumidores face à manutenção ruinosa de determinada 

empresa, a qual pactua novos contratos – durante a recuperação – e não os adimple. Mesmo que 

haja possibilidade de circunstância contrária, é razoável supor que, em regra, não haja perda da 

coletividade pela manutenção de determinada empresa.” (Estudos de Direito Falimentar. Sapucaia 

do Sul: Notadez/Map, 2011, 87). 
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ex., a proteção à propriedade privada versus a função social da propriedade, ou a 

liberdade de iniciativa em contraposição aos preceitos da livre concorrência). É a 

busca da eficiência econômica inserida como norma programática e sujeita a 

diversos preceitos normativos. Dentre os componentes dessa eficiência está a 

empresa, como principal agente econômico capitalista, e o caráter publicístico com 

que é tratada pelo próprio texto constitucional.92 

Na mesma linha de raciocínio, FÁBIO ULHÔA COELHO anota que as empresas 

irrecuperáveis devem ser retiradas do mercado, para o bem da economia como um 

todo e para que os recursos alocados naquela atividade em ruínas possam ser 

realocados, com a manutenção não da empresa, mas da capacidade de o sistema 

econômico produzir riqueza: 

 

Algumas empresas, porque são tecnologicamente atrasadas, 
descapitalizadas ou possuem organização administrativa precária, 
devem mesmo ser encerradas. Para o bem da economia como um 
todo, os recursos – materiais, financeiros e humanos – empregados 
nessa atividade devem ser realocados para que tenham otimizada a 
capacidade de produzir riqueza. Assim, a recuperação da empresa 
não deve ser vista como um valor jurídico a ser buscado a qualquer 
custo. Pelo contrário, as más empresas devem falir para que as boas 
não se prejudiquem. Quando o aparato estatal é utilizado para 
garantir a permanência de empresas insolventes inviáveis, opera-se 
uma inversão inaceitável: o risco da atividade empresarial transfere-
se do empresário para seus credores.93 

 

A questão do dogma da função social da empresa é relevante; todavia, a 

função social de uma empresa será atingida quando esta for eficiente, e dessa 

eficiência é que decorre a capacidade de ser lucrativa, ou seja, para que atinja a 

finalidade da livre iniciativa no capitalismo. Para RACHEL SZTAJN, não deve o Estado 
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 Nessa linha: “(a) o direito da empresa em crise deve superar o dualismo pendular entre interesses 

do devedor e dos credores, reconhecendo a função social da empresa e, em consequência, os 

demais interesses afetados pela atividade empresarial; (b) a finalidade do modelo jurídico da empresa 

em crise deve ser a de buscar a organização eficiente dos interesses, enfocando-se os seus efeitos 

ex ante e ex post, de modo a constituir um instrumento eficaz e efetivo para o desenvolvimento 

econômico e social do país.” (MUNHOZ, Eduardo Secchi. Anotações sobre os limites do poder 

jurisdicional na apreciação do plano de recuperação judicial. Revista de Direito Bancário e do 

Mercado de Capitais 36 (Abr./2007), p. 184). 

93
 COELHO, Fábio Ulhôa. Comentários à Lei de Falências e de Recuperação de Empresas. 8ª 

edição. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 173. 



50 

 

assumir papel assistencialista, sem se preocupar com a obtenção dos melhores 

resultados pelos agentes econômicos, o que prejudicaria o sistema econômico como 

um todo.94 

Assim, esse direito à percepção do lucro está inserido na perspectiva 

publicística do direito recuperacional, e a homologação dos planos de recuperação 

não deve receber tratamento unicamente privatístico, como simples ato notarial de 

chancela de um contrato particular. Não se trata, a homologação na recuperação 

judicial, da mesma situação de homologação de acordos entre partes de um 

processo comum, pois não há apenas interesses privados envolvidos, mas deve ser 

igualmente observada a tutela do interesse público.95  

A função jurisdicional deve ser vista nesse contexto publicístico do processo 

que legitima, portanto, um controle não só de legalidade formal, mas também em 

alguns casos sobre o mérito do plano de recuperação, conferindo-se ao juiz a 

possibilidade de verificar a viabilidade jurídica da proposta, desde que coligidos 

elementos substanciais de prova no processo, não só aqueles legalmente 

obrigatórios (como o laudo econômico-financeiro não vinculativo para o juiz), mas 

todo e qualquer meio à disposição das partes e dos poderes instrutórios do 

magistrado. 
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 SZTAJN, Rachel. Comentários aos artigos 47 a 54. In: PITOMBO, Antonio Sérgio A. de Moraes; 

SOUZA JUNIOR, Francisco Satiro. (Coord.) Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e 

Falência. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 233. CARLOS ROBERTO CLARO apregoa 

que a manutenção de empresa no mercado pode trazer consequências catastróficas: "A par das 

considerações a respeito da preservação do mercado, cabe aqui analisar um outro aspecto deveras 

importante, que diz justamente com o afastamento das empresas irrecuperáveis, por assim dizer. 

Aquele que não reúne as mínimas condições de prosseguir de forma regular com as atividades às 

quais livremente optou, deve ser retirado imediatamente do mercado competitivo, sob pena de afronta 

direta ao princípio de proteção do crédito público; de afronta ao princípio da preservação de todas as 

empresas que estão neste mesmo mercado. A própria sociedade brasileira como um todo, e em 

última instância, pagaria a conta pela continuidade de atividade de uma empresa (ou empresário, ou 

sociedade simples), e que poderia ser mal sucedida, sem que esta empresa tivesse a mínima 

condição de praticar atos tendentes ao progresso econômico do país, contaminando de forma 

bastante efetiva as demais corporações que estão no mercado competitivo” (Recuperação..., p. 178). 

95
 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. 361. 
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Tendo em vista essa natureza pública e social, comandada sempre pelos 

princípios já incorporados pelo artigo 47 da LFRE, a decisão do juiz pela 

homologação do plano aprovado deve levar em consideração os reflexos sociais e 

econômicos da preservação da atividade empresária, convencido que foi o 

magistrado pela viabilidade jurídica da manutenção do agente naquele específico 

mercado.96 

Em suma e como conclusão sobre o tema, transpomos a primeira barreira em 

relação a redefinir e reinterpretar os poderes da Assembleia-Geral de Credores na 

LFRE, temperando os estritos comandos legais de cumprimento judicial das 

deliberações proferidas por este órgão do processo. 

 

1.5. NOSSA ANUÊNCIA À CONCEPÇÃO PROCESSUAL 

 

Concordamos, portanto, que a classificação da teoria contratual se 

enfraquece, uma vez que não é aplicável, in casu, a totalidade de regras atinentes 

ao regime jurídico dos contratos. Não havendo real e efetivo acordo de vontades, 

quando da existência de minoria dissidente, a teoria contratual revela sua 

artificialidade, sendo mais adequada a aplicação de uma teoria processual, 

principalmente pela necessidade de ser a deliberação da Assembleia homologada 

judicialmente97, na linha da interpretação processual que MIRANDA VALVERDE dava à 

concordata.98 

É verdade que o acordo entre o devedor e a maioria dos credores tem 

preponderância negocial e conteúdo deliberativo, constituindo expressão de um 

                                                                 
96

 “Ademais, deve sempre se considerar que o regime da comunhão de interesses dos credores 

adotado pela Lei de Recuperação e Falências, com que a vontade da maioria prevaleça sobre a 

minoria, sempre visando ao bem maior do interesse coletivo da preservação da empresa em 

detrimento do direito individual de crédito envolvido na falência ou na recuperação.” VASCONCELOS, 

Ronaldo. Direito Processual Falimentar. São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 126. 

97
 RESTIFFE, Paulo Sérgio. Recuperação de Empresas: de acordo com a lei 11.101, de 09-02-

2005. Barueri: Manole, 2008, pp. 37 e 48. 

98
 Comentários..., p. 327. 
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interesse comum desses mesmos credores em relação a preferir a reorganização da 

empresa em lugar de sua liquidação (falência), e esse fator é o que legitimaria a 

imposição da vontade da maioria em face da minoria. 

Todavia, diferentemente da falência, o perfil publicístico da recuperação 

judicial advém de sua inserção num procedimento concursal sujeito a etapas 

deliberativas de natureza negocial, desde a apresentação da proposta, as objeções, 

a convocação, instalação e resultado da Assembleia, todas precedentes ao juízo de 

homologação judicial.99 

Na síntese conceitual de PAULO SÉRGIO RESTIFFE, a recuperação judicial “[...] 

É pretensão posta em juízo, conotando, portanto, sua natureza jurídico-processual 

de ação, e não sua concepção negocial, seja contratual, seja processual”, 

decorrente que é de uma ação de natureza privatística empresarial, cujo objetivo é a 

superação da crise econômico-financeira do devedor (pelo ajustamento de suas 

obrigações com vistas à sua extinção), cabendo ao Estado a prestação jurisdicional 

que tutele adequadamente essa pretensão.100 

De fato, sendo um processo sujeito à atuação do juiz e prolação de sentença, 

não pode subsistir o argumento de que a homologação do resultado da Assembleia 

de Credores se furte da observância de preceitos inscritos tanto da LFRE como em 

todo o ordenamento ligado ao Direito Econômico.101 

Ao examinar o anteprojeto da LFRE, JORGE LOBO anteviu que a limitação da 

participação do juiz ao mero papel homologatório das deliberações da Assembleia 

de Credores seria amesquinhar a função do Poder Judiciário, atentando que a 
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 Cf. RADDUSA, Benedetto Paternò. Concordato preventivo: il controllo giudiziale sulla fattibilità del 

piano. Il Caso 281/2012 (jan. 2012). 

100
 Recuperação..., p. 47. 

101
 “Cabe, neste ponto do raciocínio, não perder de vista que a recuperação judicial, como o próprio 

nome deixa claro, é um processo que se desenvolve perante a jurisdição estatal. É, portanto, 

presidido por um juiz de direito, ao qual compete tomar todas as decisões e prolatar sentença. Os 

credores, portanto, devem ter suas deliberações assembleares submetidas ao juiz. Ainda quando se 

trate de decisão homologatória, a deliberação poderá ser homologada ou não.” (TOLEDO, Paulo 

Fernando Campos Salles de. O plano de recuperação e o controle judicial da legalidade. Revista de 

Direito Bancário e do Mercado de Capitais 60 (Abr./2013), p. 307). 
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homologação judicial comporta confirmação de outro ato, para lhe dar força 

obrigatória e eficácia legal102. 

O autor lembra que o livre convencimento do magistrado deve ser formado de 

acordo com as provas dos autos, e suas decisões estão sujeitas a recurso, de modo 

que a atividade jurisdicional deve se dar com total liberdade e competência, sem 

passividade, seja quando houver violação direta a determinada norma inserida na 

LFRE, mas também quando a deliberação coletiva dos credores for incompatível 

com os interesses gerais que governam a recuperação de empresas103. Por fim, o 

autor aponta que ao juiz incumbe exercer controle de mérito sobre o plano e sobre a 

decisão da Assembleia-Geral de Credores, especialmente quando “a) a deliberação 

for por maioria e os dissidentes hajam deduzido objeções e votos divergentes; b) a 

deliberação for contrária à aprovação do plano e o devedor haja apresentado defesa 

e postulado anulação do conclave por fraude à lei, abuso de direito, preterição de 

formalidade essencial etc.”104 

De outro lado, RICARDO NEGRÃO ressalta o papel do poder jurisdicional na 

análise do processo de recuperação judicial e os elementos de prova nele contidos, 

em que o juiz nunca figura como mero expectador, mas bem ao contrário, dispõe 

tanto da prerrogativa de participar ativamente da instrução do processo quanto, 

como destinatário final do conjunto probatório produzido, livremente apreciá-lo.105 
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 Direito Concursal: direito concursal contemporâneo, acordo pré-concursal, concordata 

preventiva, concordata suspensiva, estudos de direito concursal. Rio de Janeiro: Forense, 1996, 

p. 225. 

103
 LOBO, Jorge. Comentários aos artigos 35 a 69. In: TOLEDO, Paulo F.C. Salles de; ABRÃO, 

Carlos Henrique (Coords.). Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência. São 

Paulo: Saraiva, 2005, p. 152. 

104
 Ob. cit., p. 154. 

105
 “O Brasil tem uma consciência jurídica própria e é provido de escolas de magistratura que se 

formaram ao longo de séculos e deve buscar na sua experiência histórica as respostas para as 

dificuldades da nova lei, conduzindo-se pelo espírito da função social preconizado na Constituição 

Federal e nos nortes firmados no art. 47 [...]. O magistrado, no direito brasileiro, não é mero 

expectador, mas age segundo princípios processuais próprios, entre os quais o da livre apreciação da 

prova, previsto no art. 131 do Código de Processo Civil: ‘O juiz apreciará livremente a prova, 

atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes; 

mas deverá indicar, na sentença, os motivos que formaram seu convencimento’”. (NEGRÃO, Ricardo. 

Manual de Direito Comercial e de Empresa – Recuperação de Empresas e Falência. Vol. 3. São 

Paulo: Saraiva, 2012, p. 219). 
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Assim, na recuperação judicial, como em todo processo contencioso de 

jurisdição estatal, o livre convencimento do juiz é parte integrante da prestação 

jurisdicional, pois a sentença que homologa o plano de recuperação encerra 

importante fase do processo de recuperação, iniciado com a análise dos motivos 

para a interposição do pedido (que receberá sua própria decisão de admissão 

sujeita a recurso – artigo 52 da LFRE), análise primária do plano de recuperação 

judicial, das objeções, da regularidade da instalação da Assembleia-Geral de 

Credores e o resultado do conclave.106 

Todos esses elementos devem ser analisados em consonância com a 

natureza da recuperação judicial; como vimos um equilíbrio entre características 

privadas e públicas, uma espécie de negócio jurídico sem consenso absoluto e que 

só produz efeitos com a última palavra do juiz. Em resumo, uma solução processual 

governada, acima de tudo, pelos princípios e finalidades do direito concursal. 

 
  

                                                                 
106

 Segundo ALBERTO NÚÑEZ-LAGOS, com referência à Ley Concursal espanhola (LC), “El aspecto 

procesal del convenio viene establecido por la necesidad de aprobación del convenio por el juez del 

concurso (artículos 130 y 131 LC para el convenio ordinario y artículo 109 LC para el convenio 

anticipado), cuya resolución adoptará la forma de sentencia”. (El convenio del concurso: contenido 

y procedimiento. Disponível em: 

http://www.uria.com/documentos/publicaciones/1104/documento/03Alberto.pdf?id=2018. Acesso em 

18/04/2014). 

http://www.uria.com/documentos/publicaciones/1104/documento/03Alberto.pdf?id=2018


55 

 

2. ATUAÇÃO JURISDICIONAL EM RELAÇÃO À APROVAÇÃO DO PLANO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL PELOS CREDORES NOS ESTADOS UNIDOS DA 

AMÉRICA E NA ITÁLIA 

 

Antes de se examinar as características específicas da homologação do plano 

de recuperação judicial no direito brasileiro, e uma vez que tal ordenamento colhe 

semelhanças da legislação recuperacional de países que adotaram, 

precedentemente, sistemática análoga, este trabalho investigará o tratamento dado 

à homologação do plano de recuperação judicial em dois países, Estados Unidos da 

América e Itália. 

Num primeiro momento, a escolha de ambos os países se justifica pelo 

tratamento legislativo com duas características básicas comuns à LFRE: (i) a 

existência de decisão da maioria dos credores (assembleia ou equivalente) sujeita a 

homologação por parte do juiz que preside o processo, e (ii) a regra de se manter o 

devedor em recuperação na condução dos negócios empresariais (exceto em casos 

excepcionais). 

A bem da verdade, relembrando que as origens da concordata remontam aos 

escritos de direito comercial no século XVIII, como relata MIRANDA VALVERDE, as 

linhas gerais remotamente traçadas, além dos já citados requisitos (aprovação por 

voto majoritário dos credores e manutenção do credor à frente do negócio 

empresarial) também servirão de enquadramento das demais legislações aqui 

estudadas107. Tais linhas gerais, descritas pelo citado autor em relação ao 

surgimento da concordata, serão neste trabalho as características comuns aos 

ordenamentos estrangeiros estudados: 

a) A concordata forçada (recuperação, reorganização ou concordata por meio 

de acordo, convenção ou convênio conforme a nomenclatura de cada país108) ou por 

                                                                 
107

 VALVERDE, Trajano de Miranda. Comentários à Lei de Falências, vol. II. 3ª ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 1962, pp. 317-318. 

108
 A nomenclatura dada ao que equivale à nossa recuperação de empresas não recebe tradução 

literal nos países adiante estudados. De toda forma, trata-se de institutos equivalentes e sua 
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maioria, não pode, em regra, ser estipulada com efeitos obrigatórios para a minoria, 

se todos os credores não forem convocados e a deliberação não tenha sido tomada 

em assembleia regular; 

b) A obrigatoriedade do acordo depende da homologação do juiz; todavia, a 

deliberação da maioria dos credores tem liberdade em relação à aceitação da 

proposição do devedor, podendo livremente aceitar modificação das suas 

obrigações originais (dilações, remissões, dação em pagamento etc.); 

Por fim, nos países estudados a recuperação judicial ainda pode ser anulada, 

depois de homologada pelo juiz, no caso de dolo ou fraude do devedor, e rescindida, 

caso o devedor não cumpra as condições estipuladas na proposição aceita pelos 

credores. 

Adicionalmente, a escolha de tais países se deve aos diferentes tratamentos 

conferidos sobre do poder decisório do juiz em sede de homologação do plano de 

recuperação judicial, encontrando dessemelhanças observáveis e nitidamente 

comparáveis. Porém, de uma forma geral, a premissa de escolha também leva em 

consideração o fato de serem países cujas leis falimentares concedem maior poder 

aos credores em relação ao destino do devedor em crise, ou seja, o poder 

deliberativo é em tese e respeitadas determinadas condições, também decisivo em 

relação ao processo.109 

Com relação aos Estados Unidos, cuja lei falimentar conta com mais de três 

décadas de vigência ao tempo desta pesquisa, trata-se de riquíssima fonte de 

pesquisa a respeito do tema enfrentado por este trabalho, com sólida construção 

jurisprudencial originada a partir da interpretação de sua minuciosa lei federal. 

                                                                                                                                                                                                        
nomenclatura será preservada, embora, anote-se, desde logo se reconheça se tratar do mesmo 

instituto: recuperação, reorganização ou concordata. 

109
 Como exemplo de país que escapa das premissas deste trabalho se encontra a França, cuja 

legislação confere poder relativamente menor aos credores, ou seja, diverge da padronização 

mundial encontrada mais frequentemente e recomendada pelo BANCO MUNDIAL conforme expresso no 

documento em seu Princípio 27: “[...]A lei deve garantir que o juízo ou qualquer tribunal desempenhe 

um papel mais geral, não invasivo e de supervisão nos processos de reabilitação. O juízo, tribunal ou 

autoridade supervisora devem ser obrigados a respeitar as decisões dos credores quanto à 

aprovação de um plano de recuperação ou a liquidação da empresa devedora.” Principles and 

Guidelines for Effective Insolvency and Creditor Rights Systems, 2001. 
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A Itália, diferentemente, conta com uma lei falimentar recém-reformada 

(reforma esta ocorrida próxima à promulgação da LFRE no Brasil), porém 

discussões doutrinárias e jurisprudenciais, bem como outras modificações 

legislativas ainda mais contemporâneas têm focado insistentemente no papel do 

juízo de homologação do plano de recuperação judicial aprovado pelo voto da 

maioria dos credores. 

Por fim, justifica-se a escolha desses dois países para possibilitar o 

aprofundamento nas teorias e soluções apresentadas, e que mais se aproximam da 

problemática deste trabalho. Em resumo, o direito falimentar norte-americano teve 

longo período de aperfeiçoamento, apresentando conceitos prevalentes em diversos 

outros países; e na Itália, é recente e riquíssima a discussão que se enfrenta neste 

trabalho, revelando-se frutífera uma pesquisa nesse sentido110. De todo modo, 

pontualmente serão trazidos elementos de pesquisa resultantes da análise do direito 

recuperacional de outros países, como p.ex. o México e a Espanha. 

Note-se que não se pretende realizar um estudo de direito comparado; em 

lugar disso, a investigação no direito estrangeiro se aterá à discussão relevante à 

propositura de solução para a problemática apontada neste trabalho e que resultará 

em proposta interpretativa para o papel do juiz no direito brasileiro. 

 

2.1. JUÍZO DE HOMOLOGAÇÃO DA APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 

 

Tal como observa CARLOS HENRIQUE ABRÃO, nos Estados Unidos da América, 

por conta da tradição do common law e do julgamento por precedentes judiciais, o 

magistrado possui elevado poder, o que não sucede no direito concursal 

                                                                 
110

 Algumas fontes estrangeiras citadas tiveram o texto original mantido em razão da preferência pela 

fidelidade de sentido presente no texto original, constando tradução livre ao rodapé. 
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brasileiro111, embora deva ser observado que sistemática norte-americana de 

controle judicial, ainda que outorgue poder ao magistrado, concede à atuação 

jurisdicional um espaço bem delimitado pela extensa lei falimentar daquele país. É 

em tal sentido a importância do estudo da recuperação judicial norte-americana, que 

se distancia, por exemplo, do direito francês, onde, segundo EDUARDO SECCHI 

MUNHOZ, o juiz se substitui na vontade das partes envolvidas no processo, partindo-

se da premissa de que a autoridade judicial é o melhor intérprete do interesse 

público.112 

A atual legislação falimentar norte-americana (conhecida como Bankruptcy 

Code) é do ano de 1978 (vigente a partir de 1º de outubro de 1979), tendo recebido 

diversas alterações ao longo de sua vigência, tal como o Bankruptcy Abuse 

Prevention and Consumer Protection Act de 2005113, e vem dividida em Capítulos 

(Chapters) relativos às diversas espécies de procedimentos de falência, liquidação e 

recuperação empresarial.  

Em resumo, o Capítulo 7 trata da liquidação (Liquidation), o Capítulo 9 do 

ajustamento de dívidas de uma Municipalidade (Adjustment of Debts of a 

Municipality), o Capítulo 11 da reorganização empresarial (Reorganization), o 

Capítulo 12 do ajuste de dívidas de pequenos produtores rurais ou pesqueiros 

(Adjustments of Debts of a Family Farmer or Family Fisherman with Regular Annual 

Income), o Capítulo 13 trata do ajustamento das dívidas de um indivíduo ou 

particular (Adjustment of Debts of an Individual), e, por fim, o Capítulo 15, adicionado 

em 2005, passou a regular, dentre outros, aspectos da insolvência internacional 

(cross-border insolvency).114 

                                                                 
111

 O papel do Judiciário na Lei 11.101/05. In: CASTRO, Rodrigo R. Monteiro de; ARAGÃO, Leandro 

Santos de (Coord.). Direito Societário e a Nova Lei de Falências e Recuperação de Empresas. 

São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 166. 

112
 Comentários aos artigos 55 a 69. In: PITOMBO, Antonio Sérgio A. de Moraes; SOUZA JUNIOR, 

Francisco Satiro. (Coord.) Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência. 2ª ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 287. 

113
 Que adicionou o Capítulo 15 (Ancillary and Other Cross-Border Cases) ao Bankruptcy Code, que 

trata da chamada insolvência internacional, relativa a empresas estrangeiras com dívidas no território 

norte-americano. 

114
 No ano de 2013 uma empresa brasileira, a Centrais Elétricas do Pará – CELPA, que possuía 

títulos de dívida distribuídos nos Estados Unidos e ajuizou pedido de recuperação judicial no Brasil 
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De uma forma geral e simples, comparando-se diretamente com a legislação 

brasileira, o Capítulo 7 corresponderia ao processo de falência do empresário ou da 

sociedade empresária (liquidation), e o Capítulo 11 ao processo de recuperação 

judicial do empresário ou sociedade empresária (reorganization). 

Tal como no direito brasileiro, em regra o devedor em regime de recuperação 

judicial pelo Capítulo 11 permanece na administração dos negócios empresariais, 

cabendo a nomeação de gestor judicial somente em alguns casos específicos.115 

Algumas restrições à administração são aplicáveis, segundo o § 363 do Bankruptcy 

Code, sem semelhança com a LFRE. Especificamente, quaisquer vendas de ativos 

(que não constituam a execução de negócios habituais do devedor), assunção de 

dívidas, concessão de garantias, fechamento de unidades e modificação de 

contratos somente poderão ocorrer com prévia autorização judicial. 

A propositura do pedido de reorganização com base no Capítulo 11 importa 

na suspensão automática da exigibilidade das dívidas do devedor (conhecido como 

automatic stay (§ 362 do Bankruptcy Code))116. As reformas ocorridas em 2005 

                                                                                                                                                                                                        
em 2012, foi uma das primeiras empresas brasileiras a se utilizar das previsões do Capítulo 15 da lei 

norte-americana, ao solicitar a extensão dos benefícios previstos pela lei brasileira em relação aos 

credores por dívidas contraídas em território americano. Seu pedido foi deferido por uma corte federal 

de Nova Iorque. (Cf. http://globalinsolvency.com/headlines/centrais-eletricas-do-para-sa-files-for-

bankruptcy-in-ny, acesso em 09/01/2014). 

115
 A expressão em inglês é debtor in possession, sendo o gestor judicial denominado bankruptcy 

trustee. O § 1104 do Banckruptcy Code prevê sua nomeação em caso de fraude, desonestidade, 

incompetência ou grave falha de administração, por parte do devedor. Segundo RICARDO NEGRÃO, 

“Bankruptcy trustee é o particular escolhido pelo juízo, em geral advogado especializado, com a 

natureza jurídica de representante da massa, que tem por dever demandar e ser demandado em 

nome da massa concursal. [...] Na reorganização de empresas (Capítulo 11) é rara a presença do 

bankruptcy trustee, e sua nomeação, com vistas a assumir a administração da atividade, depende de 

decisão judicial fundamentada que aponte a existência de ‘interesse de credores, de qualquer 

portador de valores mobiliários, e de outros interesses da massa’. Isto ocorre porque, em geral, o 

devedor – empresário ou sociedade empresária – permanece à testa dos negócios” (Manual de 

Direito Comercial e de Empresa – Recuperação de Empresas e Falência. Vol. 3. São Paulo: 

Saraiva, 2012, p. 86). 

116
 Na LFRE, há disposição correspondente no artigo 6º, § 4º, todavia com duas diferenças: a 

concessão do automatic stay (suspensão das ações e execuções contra o devedor) somente se dará 

com o despacho que deferir o processamento da recuperação judicial (artigo 52 da LFRE) e seu 

período é limitado, em regra, a improrrogáveis 180 dias. Este período tem sido renovado por recente 

jurisprudência, uma vez que o automatic stay brasileiro poderá eventualmente expirar antes de 

ocorrida a assembleia de aprovação do plano (o período de 180 dias deveria, em tese, ser suficiente 

para todo o procedimento até a eventual homologação do plano ou decretação da falência). Isso, 

http://globalinsolvency.com/headlines/centrais-eletricas-do-para-sa-files-for-bankruptcy-in-ny
http://globalinsolvency.com/headlines/centrais-eletricas-do-para-sa-files-for-bankruptcy-in-ny


60 

 

limitaram a duração do automatic stay em situações de pedidos de reorganização 

reiterados pelo mesmo devedor. Assim, o devedor que já tenha proposto a 

reorganização pelo Capítulo 11 no ano anterior (e tenha tido o processo extinto) tem 

direito a uma suspensão de apenas trinta dias, e aqueles com dois ou mais pedidos 

em anos anteriores (também com processos extintos) não receberão a suspensão 

automática, o que não os impede, todavia, de requerer específica proteção judicial 

para determinados credores, individualmente. 

No Capítulo 11, o prazo para apresentação do plano de reorganização é de 

120 dias a partir da propositura do pedido, sendo prorrogável esse prazo para até 

dezoito meses ou, em situações especiais, sendo possível até mesmo encurtá-lo. 

Tal período é chamado “período de exclusividade”, significando que a legitimidade 

para apresentação do plano cabe exclusivamente ao devedor em recuperação e – 

algo que não encontra paralelo brasileiro – ao final do período, se não apresentado o 

plano, ou se apresentado, mas ainda não aprovado dentro do prazo máximo de 180 

dias a partir do pedido de recuperação (§ 1121)117, o Comitê de Credores e outros 

interessados podem apresentar também seus planos (que serão chamados 

“concorrentes” – competing plans). Também poderá ser apresentado plano 

concorrente, a qualquer tempo, caso tenha havido a designação de trustee pelo juiz. 

Todavia, os credores podem simplesmente não aceitar aquele apresentado 

pelo devedor e pleitear ao juiz a decretação de sua falência (Capítulo 7). 

De forma semelhante ao plano de recuperação da LFRE, o plano previsto 

pelo Capítulo 11 configura espécie de negócio jurídico a reger a liquidação das 

obrigações existentes até a propositura do pedido, sendo possível instrumentalizá-lo 

de diversas formas, desde a aplicação de deságio aos créditos, alargamento de 

prazos de pagamento, até soluções de natureza corporativo-societária, como a cisão 

ou a venda completa do estabelecimento comercial. 

                                                                                                                                                                                                        
desde que o devedor não tenha dado causa ao atraso do processo de recuperação judicial. Há 

julgado do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido (AgRg no CC 111614/DF, Relatora Min. NANCY 

ANDRIGHI, 2ª Seção, DJ 10/11/2010). 

117
 Prazo que também poderá ser alongado ou encurtado por decisão judicial. 
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Somente na hipótese de uma classe de credores sofrer modificação em suas 

obrigações originais, estará ela apta a deliberar sobre a aceitação do plano. Não se 

requer aprovação por maioria de classes, como ocorre com a LFRE, mas ao menos 

uma classe de credores deverá aprovar o plano para que este possa, 

eventualmente, receber a homologação judicial. 

A seção 1126(c) do Bankruptcy Code determina que uma classe de credores 

(como exposto, cujas obrigações tenham sido modificadas pelo plano) terá aceitado 

o plano de reorganização se houver a aprovação pelo menos dois terços dos 

credores em respeito ao valor de seus créditos, concomitantemente com a 

aprovação de mais da metade dos credores votantes, por cabeça.  

Todavia, qualquer interessado poderá apresentar objeção à homologação do 

plano; apresentada essa objeção, o juiz deverá realizar uma audiência para a 

confirmação da homologação. 

No Bankruptcy Code, a homologação do plano aprovado pelos credores 

segue a Seção 1129 do Capítulo 11 (Confirmation of Plan).118 Assim, o Bankruptcy 

Code denomina a homologação judicial de confirmação, e tal será concedida se 

atendidos uma série de requisitos elencados pela lei.  

A homologação de um plano de reorganização apresentado no âmbito do 

Capítulo 11 somente poderá ocorrer quando verificado, pelo juiz, que tanto o plano 

como seu proponente tenham observado as premissas da lei e que o plano tenha 

sido proposto de boa-fé (good faith), ainda que não tenham sido apresentadas 

objeções pelos credores ou interessados. Além destes, relevam para este trabalho 

também outros requisitos adiante estudados: a viabilidade do plano (feasibility) e o 

atendimento ao melhor interesse dos credores (best interests of creditors), a 

                                                                 
118

 São estes os três primeiros requisitos gerais, sendo os demais específicos para algumas 

situações: “(a) O tribunal deve confirmar um plano somente se todos os seguintes requisitos forem 

cumpridos: (1) O plano atende a todas as disposições aplicáveis deste título. (2) O proponente do 

plano atende a todas as disposições aplicáveis deste título. (3) O plano foi proposto de boa-fé e não 

por quaisquer meios proibidos pela lei” (tradução livre). Texto original: “(a) The court shall confirm a 

plan only if all of the following requirements are met: (1) The plan complies with the applicable 

provisions of this title. (2) The proponent of the plan complies with the applicable provisions of this title. 

(3) The plan has been proposed in good faith and not by any means forbidden by law”. 
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condição de ser justo e equitativo (fair and equitable) e o respeito às preferencias 

legais dos credores (absolute priority rule). 

Semelhante ao que disciplina o 58, § 1º, da LFRE (e de onde possivelmente 

proveio a inspiração para a LFRE) há previsão de superação, por decisão judicial, do 

veto apresentado por uma das classes de credores (o chamado cram down)119. O 

cram down está implícito no Bankruptcy Code pelo fato de ser necessário, para que 

o juiz homologue o plano de reorganização, da aprovação de pelo menos uma 

classe; assim, se houver classe ou classes que não o tenham aprovado, em relação 

a estas pode se operar o instituto do cram down. Todavia, em tal situação, 

necessário ainda que não tenha ocorrido discriminação injusta entre credores (unfair 

discrimination), que o plano apresentado seja justo e equitativo (fair and equitable); 

neste último está contida a obrigação de ser respeitada a absolute priority rule. 

Examinemos cada um desses conceitos. Em primeiro lugar, a viabilidade do 

plano de reorganização é verificada concretamente, ou seja, se há capacidade na 

solução da crise empresarial, e que a projeção de ingresso de capital aponte para o 

cumprimento das obrigações propostas no plano, bem como de todas as despesas 

necessárias durante o decorrer do processo. Além disso, o juiz deve se assegurar de 

que o plano seja suficiente para o propósito de reorganização, e não remédio 

temporário que se sucederá da falência ou novo pedido de reorganização.  

Como espécie de cláusula geral já bem difundida também no direito brasileiro, 

em especial após a vigência do Código Civil de 2002, a boa-fé (good faith) no 

Capítulo 11 importa em que o plano apresentado tenha correspondido à real vontade 

de solução de crise, não servindo a propósitos escusos ou ilícitos, em desacordo 

com as premissas legais. Porém, na ausência de objeções, o Bankruptcy Code 

permite ao juiz presumir que o plano tenha sido proposto de boa-fé e de acordo com 

a lei. 

O “melhor interesse dos credores” (best interest of creditors) significa que os 

credores devem receber, na recuperação, ao menos o que em tese receberiam no 

                                                                 
119

 Uma tradução próxima poderia consistir na expressão “goela abaixo”, por significar a aceitação 

forçada contra uma ou mais classes dissidentes. 
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procedimento falimentar com a liquidação dos ativos da empresa (Capítulo 7). Tal 

requisito evitaria, em tese, a imposição de sacrifício maior do que o necessário aos 

credores, situação incompatível com o propósito de manutenção da atividade 

empresarial em crise. 

Com relação à hipótese de cram down, conforme já acima exposto, somam-

se dois requisitos, sendo o primeiro no sentido de proibir a “discriminação injusta” 

(unfair discrimination), ou seja, não pode o devedor distinguir injustamente credores 

da mesma classe, sem que haja concordância expressa destes. Quanto ao requisito, 

observa EDUARDO SECCHI MUNHOZ: 

 

O primeiro requisito – unfair discrimination – constitui um conceito 
aberto, dirigindo-se às relações horizontais, isto é, entre os credores 
sujeitos a condições semelhantes. Na lei norte-americana, o devedor 
não pode se separar em classes distintas e, em consequência, 
oferecer tratamento diferente a credores em situação equivalente. 
Vale dizer, o plano de recuperação não pode implicar em tratamento 
diferenciado entre credores sujeitos às mesmas condições (mesma 
classe, na lei brasileira), norma, portanto, análoga à prevista no § 2º 
do art. 58 da lei brasileira (Comentários..., pp. 286-287). 

 

Quanto a ser justo e equitativo (fair and equitable), significa dizer que, ao 

menos, os credores com garantias receberão o equivalente ao valor de sua garantia, 

e os detentores de direitos sobre os bens do devedor (como os sócios das 

sociedades empresárias) não poderão conservar quaisquer bens a não ser que as 

obrigações do plano sejam totalmente saldadas, servindo, portanto, como forma de 

“alinhamento vertical” entre as classes de credores afetadas pelo plano de 

reorganização.120 Este é o contorno da chamada absolute priority rule, que 

determina de forma geral que uma classe de credores dissidente deva ser paga de 

forma integral e precedente a uma classe com privilégio inferior, caso contrário o juiz 

não poderá superar o veto ao plano proposto. 

Além de todos esses requisitos, com muita importância se revela o disclosure 

statement (§ 1125(a)(1)), que se trata de documento escrito apresentado pelo 

devedor antes da votação do plano de reorganização e deve conter informação 

                                                                 
120

 MUNHOZ, Eduardo Secchi. Comentários..., pp. 286-287. 
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precisa e adequada a respeito da situação da atividade empresarial em crise121, a 

fim de que os credores tenham condições de votar de forma consciente, reduzindo-

se a assimetria de informações de possível ocorrência no âmbito processo. No 

Brasil, há apenas a previsão de que o plano de recuperação deva conter a 

exposição da situação econômico-financeira do devedor e a demonstração da 

viabilidade de sua recuperação (artigo 53, II e III, da LFRE). 

A lei norte-americana ainda prevê que o disclosure statement seja aprovado 

pelo juiz, em audiência específica para tal fim. Somente após a aprovação deste 

documento pelo juiz é que podem ser manifestadas adesões ou rejeições ao plano 

de recuperação (§ 1125(b)). 

Quando aprovado o documento pelo juiz, ele deve ser enviado ao US 

trustee122, aos credores e detentores de garantias, juntamente com o plano de 

reorganização, a informação sobre o prazo em que se aceitará a adesão ou a 

rejeição ao plano. Adicionalmente, deve ser enviado aos credores com direito a voto 

o aviso com o prazo para apresentação de objeções, a data e horário designados 

para a audiência de confirmação do plano, a cédula de votação e, se o caso, a 

indicação para aceitação entre planos concorrentes. 
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 O Bankruptcy Code  especifica o que entende por “informação adequada” (§ 1125(b)):  

“[…] ‘adequate information’ means information of a kind, and in sufficient detail, as far as is reasonably 

practicable in light of the nature and history of the debtor and the condition of the debtor's books and 

records, including a discussion of the potential material Federal tax consequences of the plan to the 

debtor, any successor to the debtor, and a hypothetical investor typical of the holders of claims or 

interests in the case, that would enable such a hypothetical investor of the relevant class to make an 

informed judgment about the plan, but adequate  information need not include such information about 

any other possible or proposed plan and in determining whether a disclosure statement provides 

adequate information, the court shall consider the complexity of the case, the benefit of additional 

information to creditors and other parties in interest, and the cost of providing additional information”. 

Em tradução livre resumida, a “informação adequada” é aquela que assegura conhecimento aos 

interessados sobre o passado, o presente e o potencial futuro do devedor, considerando também o 

prognóstico contido no plano de recuperação. O tribunal avaliará se o disclosure statement é 

satisfatório de acordo com a complexidade do caso, dos benefícios que uma possível maior 

quantidade de informação possa trazer aos credores e, por fim, se o custo para fornecer informações 

adicionais no processo é equivalente à necessidade. 

122
 O United States (US) trustee, que não deve ser confundido com o já mencionado trustee (gestor 

nomeado excepcionalmente pelo juiz), é figura equivalente ao administrador judicial da lei brasileira, 

com funções de organização e fiscalização do processo de recuperação. 
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Embora haja um sistema de votação por classes similar ao observado na 

LFRE, existe notável diferença em relação à formação de tais classes, que não são 

fixas como no direito brasileiro (classes I, II e III). No direito norte-americano, o 

próprio plano de reorganização poderá separar um número indefinido de classes, 

desde que os créditos ali inseridos sejam “substancialmente similares” uns em 

relação aos outros. Ou seja, é possível, por exemplo, a divisão ou subdivisão dos 

credores quirografários (unsecured creditors) em classes distintas, de acordo com 

características próprias de seu crédito e de suas relações com o devedor, ou ainda a 

separação dos credores com garantias (secured creditors) de acordo com a natureza 

dessas mesmas garantias. 

Como visto, no direito norte-americano a homologação do plano de 

reorganização é ato judicial complexo e sujeito à verificação de uma série de 

requisitos que vão muito além do êxito na votação pelos credores. Mais ainda, em 

caso de oposição de uma ou mais classes de credores, tais requisitos se ampliam 

para abarcar aspectos de equidade e tratamento uniforme entre os credores. 

Bem se conclui, portanto, que não há qualquer espécie de “soberania” dos 

credores frente ao que dispõe o Banckruptcy Code, que regula a homologação 

judicial do plano de reorganização por critérios também abertos, como a existência 

de viabilidade do plano, bem como sua propositura pelo devedor de boa-fé. A 

atividade do juiz, assim, está inserida numa sistemática processual que nem mesmo 

de longe se resume à simples chancela da vontade dos credores, seja esta obtida 

por unanimidade ou por maioria. 

 

2.2. JUÍZO DE HOMOLOGAÇÃO DA APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL NA ITÁLIA 

 

No direito italiano, a chamada Legge Fallimentare (Regio Decreto 16 marzo 

1942, n. 267) recebeu importantes modificações nos anos de 2005 a 2007, que 

alteraram substancialmente a legislação falimentar daquele país, notadamente 
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influenciado pelas reformas legislativas já havidas na Europa (em especial na 

Alemanha) e pela lei falimentar norte-americana. 

Também foram significativas as alterações concernentes o procedimento de 

homologação da aprovação assemblear da proposta di concordato (expressão 

italiana equivalente ao plano de recuperação da LFRE), e, mais recentemente, em 

2012 (d.l. 22/2012 e Legge di conversione 7/2012, n. 134), foi eliminada a 

obrigatoriedade de apresentação da proposta de concordata (plano de recuperação) 

juntamente com o pedido inicial, além de novamente modificar algumas 

características do procedimento de votação e homologação judicial dessa proposta. 

Como exposto, essa última alteração da Legge Fallimentare (d.l. 22/2012) 

permitiu que o devedor apresentasse a proposta de concordata no prazo de 60 a 

120 dias (prorrogáveis por mais sessenta) a partir do ajuizamento do pedido, 

conforme deliberação judicial (artigo 161, § 6º, da Legge Fallimentare). Antes dessa 

inovação, a proposta deveria ser apresentada em conjunto com o pedido inicial, 

diferentemente do que ocorre em outros países, como nos Estados Unidos da 

América e no Brasil. Atualmente, também à semelhança da legislação de outros 

países, a lei italiana passou a conceder um período de suspensão da exigibilidade 

das obrigações do devedor (o automatic stay). 

Na lei italiana, o concordato preventivo (concordata preventiva, que preserva 

a nomenclatura idêntica à existente no Brasil antes do advento da LFRE) figura 

como instrumento de reorganização do devedor em crise, a fim de alcançar um 

acordo relativo às obrigações pendentes, cuja proposta estará contida na proposta di 

concordato, com a deliberação dos credores pelo voto, sujeito finalmente à 

homologação do juiz. Sua estrutura, portanto, encaixa-se nas premissas deste 

trabalho para o estudo do direito estrangeiro. 

Também de modo semelhante, o devedor em recuperação em regra se 

mantém na condução dos negócios (debtor in possession); todavia, na Itália (como 

no Brasil) sempre é apontado um comissário pelo juiz123. Em linhas gerais, o plano 

                                                                 
123

 Na antiga concordata brasileira (até a Lei 2.024/1908), também idêntica era essa denominação 

(comissário), com semelhantes funções. Na LFRE, o auxiliar do juízo, tanto na falência, como na 

recuperação judicial, passou a se chamar unicamente administrador judicial. 
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pode prever disposições comuns aos demais ordenamentos já vistos, tais como 

redução de dívidas e alongamento dos prazos de liquidação. Não há, no entanto, 

classes fixas determinadas por lei. Semelhantemente ao Bankruptcy Code, o 

devedor poderá, por decisão sua, realizar a separação dos credores em classes, de 

acordo com as características legais de seus créditos e uniformidade dos interesses 

econômicos (artigo 160, §1º, “c”). Na existência de classes diferentes, o plano 

poderá prever tratamento diferenciado entre os credores inseridos em classes 

diversas (artigo 160, §1º, “d”). 

O artigo 174 da Legge Fallimentare trata da votação do plano, que será 

considerado aprovado se não houver voto contrário de mais da metade dos credores 

com direito a voto. Obtido êxito nessa votação, o plano aprovado pela maioria dos 

credores votantes está sujeito à homologação do juízo competente (omologazione 

del concordato, artigo 180 da Legge Fallimentare).124 

Na Itália também figura o instituto do cram down, porém de forma diferente ao 

modelo norte-americano, pois segundo o artigo 177, a maioria (maggioranza) para 

aprovação da concordata se dá por maioria simples, e, se houver multiplicidade de 

classes de credores, também se for atingida a maioria de classes. Assim, sua 

redação se distingue da do Bankruptcy Code, em que se permite homologar 

judicialmente o plano de reorganização mesmo na existência de classe que não o 

tenha aprovado, não necessariamente havendo maioria de classes. 

                                                                 
124

 Estas são as regras gerais em relação à homologação pela Legge Fallimentare: 
 
“Art.180 Giudizio di omologazione. 
 
[...] Se non sono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarita' della procedura e l'esito della 

votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame. 

Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti 

di ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio. Nell'ipotesi di cui al secondo periodo del 

primo comma dell' articolo 177 se un creditore appartenente ad una classe dissenziente ovvero, 

nell'ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il venti per 

cento dei crediti ammessi al voto, contestano la convenienza della proposta, il tribunale puo' 

omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in 

misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili. [...] 

Il tribunale, se respinge il concordato, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, 

accertati i presupposti di cui gli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore, con separata sentenza, 

emessa contestualmente al decreto.” 
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Pela lei italiana, como previsto em seu artigo 180, caso não sejam 

apresentadas oposições o plano deve ser homologado pelo juiz, desde que 

verificadas a regularidade do procedimento e o êxito da votação (“Se non sono 

proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l'esito della 

votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame”). 

Todavia, se forem propostas oposições, o juiz assume poderes instrutórios, a 

requerimento da parte interessada, ou até mesmo de ofício (“Se sono state proposte 

opposizioni, il Tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di 

ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio”). 

Na existência de oposição formulada por um credor que pertença a uma 

classe dissidente (ou de credores que representem ao menos 20% do crédito, 

quando houver apenas uma classe), o que se chama de “objeção de conveniência”, 

o juiz poderá homologar a proposta, desde que esta contemple satisfação ao(s) 

credor(es) dissidente(s) não inferior as alternativas concretamente praticáveis.125 

Acerca dos requisitos para a objeção de conveniência, VALERIO SANGIOVANNI 

observa que “il legislatore pone dei chiari limiti soggettivi al diritto di chiedere al 

tribunale un giudizio di convenienza: questo potere spetta solo a chi sia: 1) creditore; 

2) appartenente a una classe dissenziente (art. 129, quinto comma l.fall.)”126. Aqui 

deve se somar, na reforma de 2012 da lei italiana, a possibilidade de, quando não 

houver divisão em classes, a objeção pela conveniência ser proposta pelo 

equivalente a 20% dos créditos detidos, concluindo o autor que “La legge non 

specifica ma pare del tutto ragionevole assumere che (non solo la classe 

appartenente, ma anche) il creditore debba essere dissenziente”127. 

                                                                 
125

 “Art. 180. [...] Nell'ipotesi di cui al secondo periodo del primo comma dell' articolo 177 se un 

creditore appartenente ad una classe dissenziente ovvero, nell'ipotesi di mancata formazione delle 

classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il venti per cento dei crediti ammessi al voto, 

contestano la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che 

il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative 

concretamente praticabili.” 

126
 Aspetti problematici del giudizio di omologazione del concordato fallimentare. Il Fallimento (mar. 

2010): 349-354, p. 353. 

127
 Loc. cit. 
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Assim, o tal juízo de conveniência é composto, segundo o mesmo autor, de 

duas passagens lógicas, a saber: 

 

A primeira passagem do juízo de conveniência consiste em avaliar se 
existem alternativas à proposta de concordata que sejam em grau de 
melhor satisfazer o credor opoente. [...] A segunda passagem do 
juízo de conveniência que o tribunal é chamado a conduzir é aquele 
de confrontar o nível de satisfação do crédito resultante da proposta 
de concordata com o nível de satisfação do crédito resultante das 
alternativas concretamente praticáveis.128 

 

No caso de julgar procedente a objeção conforme o critério acima exposto, 

apresentada por credor ou pelo Ministério Público, o tribunal decretará a falência do 

devedor, em sentença própria. Fato é que, mais recentemente, acirrou-se a 

discussão doutrinária e jurisprudencial na Itália acerca do papel do Poder Judiciário 

na homologação das propostas de concordata, pois a Legge Fallimentare nada 

dispõe acerca do juízo de viabilidade (diferentemente do Bankruptcy Code, em que 

existe requisito de que o plano seja viável, feasible), mas apenas da acima referida 

conveniência, que se trata de situação posta frente ao credor, em termos de 

satisfação de seu crédito (o best interest of creditors). 

Todavia, há previsão na Legge Fallimentare acerca da necessidade de 

demonstração da viabilidade no laudo apresentado pelo perito (denominado 

“relazione” e previsto no artigo 161, §3º, da Legge Fallimentare)129 e a possibilidade 

do comissário observar, depois da homologação, mudança nas condições dessa 

mesma viabilidade, podendo convocar os credores para nova votação (artigo 179, § 

2º)130; todavia, não se especifica qual seria o papel do magistrado em relação ao ato 

concreto de confirmar a existência desse requisito. 

                                                                 
128

 Ob. cit., p. 354 (tradução livre). 

129
 “3. Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere accompagnati dalla 

relazione di un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo 

comma, lett. d), che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo. Analoga 

relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano.” 

130
 “2. Quando il commissario giudiziario rileva, dopo l'approvazione del concordato, che sono mutate 

le condizioni di fattibilità del piano, ne dà avviso ai creditori, i quali possono costituirsi nel giudizio di 

omologazione fino all'udienza di cui all'articolo 180 per modificare il voto.” 
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SILVIA GIANI
131 analisou decisão da Cassazione Civile132, ainda anterior à 

pequena modificação legislativa ocorrida em 2012133, em que a Corte de Cassação 

italiana chega à conclusão de que a viabilidade da concordata é sempre passível de 

análise ex officio, mesmo na ausência de oposições formuladas pelos credores. 

Segundo a decisão, no juízo de homologação (artigo 180 da Legge Fallimentare), o 

magistrado deve, de ofício ou a requerimento dos interessados, analisar os 

pressupostos da concordata, inclusive os requisitos de admissibilidade previstos 

pelos artigos 160 e 161 daquela Lei. 

A análise da Corte de Cassação afasta a noção de que a proposta de 

concordata se trate tão somente de um contrato de direito privado, pois neste o 

consenso se funda no acordo entre todas as partes, ao passo que na concordata o 

consenso é majoritário, porém eficaz em relação aos dissidentes, ou seja, produz 

efeitos jurídicos em relação aos que não concordaram com a proposição, e que, 

todavia, deverão se submeter às mesmas condições da proposta, impedidos de 

prosseguir individualmente contra o devedor. Assim, “a extensão da eficácia a toda a 

massa de credores, incluídos os que aceitaram e os que não aceitaram, comporta a 

essencialidade da intervenção do juiz”.134 

A decisão expõe que o controle judicial da viabilidade (fattibilità) da 

concordata deve ser realizado desde a fase de admissão do pedido. Assim como na 

LFRE, a lei italiana determina que a petição inicial seja instruída com laudo 

econômico-financeiro (artigo 161, § 2º, “a” e “b” da Legge Fallimentare). A Corte de 

                                                                 
131

 Contenuto e limiti del giudizio di omologazione nel concordato preventivo. Il Caso 268/2011 (out. 

2011), pp. 2-3. 

132
 Seção I, 15/09/2011, n. 18864. A Corte Suprema de Cassação italiana, dividida em seções 

relativas à matéria em julgamento (neste caso, em matéria civil) tem a missão de assegurar “a exata 

observância e uniforme interpretação da lei, a unidade do direito objetivo nacional, o respeito aos 

limites das diversas jurisdições” (Lei de Organização Judiciária, art. 65). Sua característica 

fundamental é de unificar o entendimento da jurisprudência, a fim de promover a estabilização na 

interpretação legal entre os diversos tribunais italianos, de funcionamento semelhante ao Superior 

Tribunal de Justiça, no Brasil (cf. http://www.cortedicassazione.it/Cassazione/Cassazione.asp, acesso 

em 16/03/2013). 

133
 Mas, de qualquer forma, entendemos desimportante essa alteração na transcrição da autora 

citada. 

134
 GIANI, Ob. cit, p. 2 (tradução livre). 

http://www.cortedicassazione.it/Cassazione/Cassazione.asp
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Cassação italiana entendeu, todavia, que esse laudo não constitui prova legal da 

viabilidade da concordata, podendo o juiz determinar a apresentação de outras 

provas ou documentos para tal fim.  

Assim, a análise do juiz não seria apenas formal, mas substancial, com 

possibilidade de valorar o plano de recuperação apresentado, até mesmo de ofício. 

Tal valoração não se exauriria na homologação do plano, uma vez que pode ocorrer 

a revogação da concordata, conforme prevê o artigo 173 da Legge Fallimentare, 

caso se verifique a ausência dos pressupostos para a recuperação, a ocorrência de 

atos de fraude ou má-fé, e inclusive o desaparecimento da viabilidade da concordata 

já homologada. 

E, quanto à viabilidade da concordata, a possibilidade de análise de mérito 

por parte do juiz encontraria justificativa na manifesta inadequação do plano, na 

incorreta demonstração do passivo ou avaliação do ativo, e outras incorreções nas 

informações prestadas pelo devedor. Ao fim da transcrição, a conclusão da Corte de 

Cassação italiana é de que “a função do juiz, bem longe de ser notarial, permanece 

ainda essencial, não obstante não possua por objeto a conveniência econômica, 

expungida dos requisitos a valorar em sede de homologação”.135 

Em conclusão: 

 

A individuação do poder de controle do juiz vai hermeneuticamente 
reconstruída através do exame coordenado das três fases de 
verificação do procedimento (artigos 162, 173 e 180 da LF), 
mantendo a regra sobre a não reduzir o procedimento concursal a 
um contrato privatístico, em consideração à sua diferente eficácia; 
eficácia pelo procedimento de concordata, já definida por Carnelutti, 
“anômala e perigosa”, porque vincula não apenas aqueles que são 
parte do acordo, mas também sujeitos ausentes e discordantes. Em 
consideração dessa extensão da eficácia da concordata a toda a 
massa de credores, mesmo em relação àqueles que não o tenham 
aprovado, permanece essencial o papel do juiz, não reduzido à 
função de mera certificação notarial e não constrito a seguir a via 
traçada pela autonomia privada “no papel secundário de convidado 
de pedra”.136 

                                                                 
135

 GIANI, Ob. cit, p. 3 (tradução livre). 

136
 Ob. cit., p. 6 (tradução livre). 
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Ou seja, o juiz não poderá homologar o plano de recuperação, mesmo 

havendo aprovação pelo quórum legal de credores, se do relatório do comissário ou 

do levantamento feito por perícia técnica (relazione), ficar demonstrada a 

inviabilidade econômica da recuperação e, assim, a interpretação legal consiste na 

possibilidade de o juiz aferir a proposta também em seu mérito, em especial no que 

toca ao dever de informação aos credores, consistente na correção de suficiência 

dos dados inseridos e a viabilidade da proposta de concordata137. 

Analisando decisão do Tribunal de Roma a respeito do assunto, GIUSEPPE 

BERSANI aponta que “o juiz possui o dever de verificar a viabilidade do plano 

mediante um controle formal e substancial de coerência entre as premissas e as 

conclusões da proposta”. Embora não se admita uma análise de conveniência, 

puramente econômica, o juiz tem o papel de verificar se o ativo do devedor e as 

expectativas futuras são compatíveis com o percentual de satisfação oferecido aos 

credores e por eles eventualmente aceito. Essa análise decorre do exame de peças 

informativas, tal como o relatório do comissário judicial previsto pelo artigo 172 da 

Legge Fallimentare.138 

A conclusão é que, no direito italiano, em que se concede aos credores a 

possibilidade de apresentar objeções de conveniência, não haveria por parte do 

tribunal uma função meramente certificadora da regularidade do procedimento, que 

faria preclusa uma valoração da viabilidade (fattibilità) da concordata em sede de 

homologação da proposta já aprovada pelos credores. Bem ao contrário, conserva o 

juiz poderes para a investigação dessa viabilidade, que estudaremos de forma mais 

aprofundada adiante, podendo não proceder à homologação de uma proposta de 

concordata aprovada pelos credores e eventualmente decretar a falência do 

devedor. 

 

  

                                                                 
137

 BERSANI, Giuseppe. Il concordato preventivo. Giudizio di fattibilità del Tribunale. 

Formazione delle “classi dei creditori”. Transazione fiscale. Milão: Giuffrè, 2012, p. 457, tradução 

livre. 

138
 Ob. cit., p. 464. 
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3. REFLEXÕES ACERCA DOS MODELOS DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL 

ESTRANGEIROS E O MODELO BRASILEIRO 

 

Neste capítulo o objetivo será compreender o limite jurídico do poder dos 

credores no processo de recuperação judicial, inicialmente com a análise do modelo 

brasileiro para, em seguida, contrapor essa análise aos conceitos analisados frente à 

doutrina e jurisprudência estrangeiras selecionadas como úteis e relevantes para as 

conclusões alcançadas. 

 

3.1. A HOMOLOGAÇÃO DA APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL NO BRASIL E A SUPOSTA SOBERANIA DA ASSEMBLEIA-GERAL 

DE CREDORES 

 

No Brasil, conforme dispõe a LFRE, três são as possibilidades de 

homologação do plano de recuperação judicial. A primeira é na inexistência de 

objeções (art. 58, primeira parte) em que não se designa a Assembleia-Geral de 

Credores para deliberar sobre sua aceitação, cabendo ao juiz conceder a 

recuperação ao devedor. 

Na segunda hipótese, com a apresentação de objeção por algum credor, a 

homologação do plano depende da aprovação em assembleia-geral, regularmente 

convocada e instalada para tal fim. Segundo a LFRE, o plano proposto pelo devedor 

se considera aprovado quando todas as classes (presentes à assembleia) votarem 

favoravelmente. O quórum especial, já estudado no Capítulo 1.1 deste trabalho, está 

configurado no artigo 45 da LFRE. 

De forma semelhante às já estudadas leis norte-americana e italiana, como 

terceira hipótese o juiz poderá homologar o plano ainda que não tenha sido 

aprovado por todas as classes de credores, situação denominada de cram down. 

Todavia, o cram down brasileiro (artigo 58, §1º, da LFRE) foi desenhado de forma 

um tanto diferente dos ordenamentos estrangeiros citados. Assim é que, no Brasil, 
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somente uma classe poderá ter rejeitado o plano (significando que na existência de 

três classes – a quantidade máxima – duas terão que o aprovar), além de ser exigida 

a soma, no total, de mais da metade dos créditos presentes à assembleia (inciso I) e 

na classe que houver rejeição, uma aceitação mínima de um terço dos credores 

(inciso III).  

Prevê ainda o parágrafo 2º do artigo 58 que o cram down (a aprovação pelo 

juiz do plano de recuperação judicial que tenha sido rejeitado por uma classe de 

credores, mas aprovado por uma ou duas classes) somente poderá ser concedido 

se o plano não implicar tratamento diferenciado entre os credores da classe que o 

houver rejeitado. 

No mais, nada diz a LFRE, a não ser que, nas primeiras duas hipóteses (sem 

objeções e aprovação por todas as classes) o juiz deve homologar o plano e 

conceder a recuperação judicial, e na terceira (cram down) o juiz pode aprovar o 

plano. Pela lei, em tese, caberia alguma margem de discricionariedade somente na 

terceira hipótese; todavia, dada a ausência de qualquer parâmetro legal além do §2º 

do art. 58, parte da doutrina entende ser a concessão do cram down também um 

dever do juízo (e direito do devedor) caso alcançados todos os outros requisitos 

legais. 

Por isso, em relação à segunda hipótese se defende quanto a uma pretensa 

“soberania” da assembleia de credores que tenha alcançado a aprovação do plano 

por todas as classes, sujeito que ficaria o processo, e esse plano de recuperação, à 

mera chancela judicial que se limitaria a apreciar aspectos formais do conclave e 

deferir a recuperação judicial do devedor. 

Todavia, este trabalho se alinha em divergência com tal entendimento, em 

vista dos princípios que regem o direito recuperacional, em especial quanto à ampla 

atuação do poder jurisdicional nesta fase do processo. 

Em primeiro lugar, o termo “soberania” revela um conceito de direito público, 

que representa uma qualidade do poder do Estado, que se sublima como supremo, 

ou seja, não há outro poder que lhe seja superior ou tampouco idêntico, na mesma 

esfera de exercício desse poder. 
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Na recuperação judicial, a expressão “soberania” por vezes é utilizada para 

qualificar o exercício de poder da Assembleia-Geral de Credores, porém de forma 

equívoca. Ora, se a soberania se revela como autoridade que não pode ser limitada 

por nenhum outro poder, na sistemática processual isso se revela uma falácia, pois 

soberania somente existe se for integral e universal, sem qualquer restrição no 

âmbito de atuação do poder. O simples fato de existir a atuação do poder 

jurisdicional, inserido num processo e com uma sentença homologatória, retira a 

possibilidade de qualificação de soberana, pois não podemos conceber a existência 

de uma soberania relativa ou condicionada por outro poder.139 

Inicialmente, é de destacar que alguns autores sustentam que não haveria 

vinculação judicial às decisões tomadas pela Assembleia-Geral, expondo o que seria 

uma forma de “mitigação” desse seu poder dito soberano. FÁBIO ULHÔA COELHO, em 

tal seara, aponta: 

 

Pela lei brasileira, os juízes, em tese, não poderiam deixar de 
homologar os planos aprovados pela Assembleia de Credores, 
quando alcançado o quórum qualificado da lei. Mas, como a 
aprovação de panos inconsistentes levará à desmoralização do 
instituto, entendo que, sendo o instrumento aprovado um blá-blá-blá 
inconteste, o juiz pode deixar de homologá-lo e incumbir o 
administrador judicial, por exemplo, de procurar construir com o 
devedor e os credores mais interessados um plano alternativo.140 

 

Paralelamente, a jurisprudência tem recentemente enfrentado o tema e 

decidido, de certa forma, que cabe distinguir, caso a caso, acerca das circunstâncias 

                                                                 
139

 É em tal sentido que a jurisprudência nacional já se consolida. Como exemplo, cita-se trecho de 

voto proferido pelo desembargador MAIA DA CUNHA no acórdão do agravo de instrumento nº 0198440-

25.2012.8.26.0000 da 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, julgado em 11/12/2012: “A 

propósito da soberania da Assembleia Geral de Credores, tema que muito se tem discutido tanto 

neste Egrégio Tribunal de Justiça quanto no Colendo Superior Tribunal de Justiça, já ficou decidido 

que, tal como tantos outros, inclusive constitucionais, não é princípio absoluto. Se o plano aprovado 

pela AGC depende de homologação judicial é porque é de ordem pública, o que obriga o juiz a 

observar, mais do que apenas a sua legalidade e constitucionalidade, a ética, a boa fé, o respeito aos 

credores e a manifesta intenção de cumprir a meta de recuperação, sob pena de se transformar em 

instrumento ditatorial e deletério aos credores, infringindo todo o espírito formador da Lei nº 

11.101/2005.” 

140
 Comentários..., p. 236. 
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em que tomada a decisão dos credores, havendo possibilidade de mitigação da 

soberania legal dessas decisões141, como, aliás, aponta a doutrina do magistrado 

MANOEL JUSTINO BEZERRA FILHO: 

 

A assembleia geral, que no caso sob exame apenas será convocada 
se houver objeção, tem poderes para aprovar, alterar ou rejeitar o 
plano de recuperação. O juiz não está vinculado a tais decisões, 
mantendo evidentemente o exercício do poder jurisdicional; de 
qualquer forma, tratando-se de decisão tomada pela assembleia 
geral de credores, deverá ser seguida pelo juiz, que, caso decida de 
forma contrária, deverá fundamentar suficientemente sua decisão. A 
jurisprudência encaminha-se no sentido de afirmar que a decisão da 
AGC quanto à aceitação ou rejeição do plano é dotada de 
“soberania” e, portanto, deve ser acatada pelo juiz, como, aliás, já 
anotado no comentário n.º 1 do art. 35.142 

 

Interessante observar, historicamente, como na legislação francesa estudada 

(à época) por GEORGES RIPERT, já se observaria a intenção do legislador em não 

deixar totalmente às mãos dos credores o direito absoluto de aprovar a concordata, 

exigindo o elemento da aprovação pela justiça: 

 

El legislador no ha querido dejar a todos los acreedores el derecho 
absoluto de acordar el concordato, incluso bajo el control de juez-
comisario y el informe del síndico. Ha temido una conformidad 
demasiado fácil, dada por acreedores cansados. Se ha visto a 
célebres estafadores obtener de sus víctimas un concordato 

                                                                 
141

 Já no início da vigência da LFRE o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim se 

posicionava: “Agravo de instrumento. Plano de Recuperação Judicial rejeitado pela Assembleia-Geral. 

Pretensão deduzida por credor no sentido de ser decretada a falência da devedora, com base nos 

artigos 56, § 4º e 73, inciso III, ambos, da LRF. Soberania das deliberações da Assembleia-Geral de 

Credores. Decisão que concede prazo para a apresentação de plano alternativo a ser submetido aos 

credores. Na aplicação da lei, o Juiz deve atender aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências 

do bem comum (artigo 5º, LICC). O Juiz não é mero homologador das decisões assembleares, 

devendo examiná-las sob a óptica do princípio constitucional da função social da empresa que, por 

isso, deve ser preservada. A preservação da empresa é o maior princípio da Lei nº 11.101/2005, não 

se olvidando que os princípios têm peso e densidade, devendo ser mensurados. Violar um princípio é 

mais grave do que violar uma regra, mercê do que, havendo um princípio e uma regra, o Juiz deve 

dar prevalência ao princípio. Agravo desprovido.” (TJSP, Agravo de Instrumento nº 461.740-4/4-00, 

Câmara Especial de Falências e Recuperações Judiciais, julgado em 28/02/2007). 

142
 BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Lei de Recuperação de Empresas e Falência: Lei n 

11.101/2005: comentada artigo por artigo. 7ª ed. São Paulo: RT, 2011, p. 164. 
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entusiasta. En consecuencia, la ley exige la aprobación por la 
justicia.143 

  

Continua RIPERT apontando que a oposição do credor à concordata, na lei 

francesa estudada, deveria ser motivada144. O tribunal, ao homologar a concordata, 

deveria examinar três pontos: a) a regularidade das formas, especialmente quanto à 

votação do plano; b) a “honorabilidade” do devedor, caso em que o juiz pode 

denegar a homologação em caso de indignidade ou gastos exagerados; e c) valor 

das propostas realizadas, onde não será homologado se o devedor não houver 

prometido dividendo suficiente, ou tiver proposto prazos muito longos. 

Especialmente nas duas últimas questões, o juiz teria a última palavra para apreciar 

e decidir. 

Todavia, o mesmo autor observa que o papel do tribunal estaria circunscrito à 

homologação ou denegação dessa homologação, ou seja, o tribunal não teria a 

faculdade de modificar a proposta do devedor, pois ainda se trataria de um contrato 

entre partes capazes de estabelecer novas obrigações. 

No direito brasileiro, uma parte dos autores aderiu à tese de que assembleia 

de credores é última palavra em suas decisões, pelo menos em relação às 

condições da proposta apresentada pelo devedor e seu significado econômico frente 

às obrigações com pretensão a modificações (novação), bem como a própria 

capacidade de consecução concreta do plano (viabilidade), inexistindo margem 

discricionária do Judiciário acerca da apreciação de suas deliberações, pelo menos 

nesse viés não relativo às formalidades previstas pela LFRE ou às condições gerais 

de validade de todo negócio jurídico. Podemos citar, com esse entendimento, 

RACHEL STAJN
145

 e NOVAES FRANÇA
146. 
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 Tratado..., p. 416. 

144
 Loc. cit. 

145
 SZTAJN, Rachel. Da recuperação judicial. In: SOUZA JUNIOR, Francisco Satiro; PITOMBO, 

Antônio Sérgio A. de Moraes (Coord.). Comentários à Lei de recuperação de empresas e falência: 

Lei 11.101/2005. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. 

146
 FRANÇA, Erasmo Valladão A. e N. Da Assembléia-Geral de Credores. In: SOUZA JUNIOR, 

Francisco Satiro; PITOMBO, Antônio Sérgio A. de Moraes (Coord.). Comentários à Lei de 
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Em sentido oposto, anota JORGE LOBO que a atuação do magistrado vai além 

da análise dos aspectos formais do pedido e de do plano de recuperação judicial: 

 

O juízo da ação de recuperação judicial deve exercer, sempre, 
necessária e obrigatoriamente: 1º) o controle da legalidade formal, 
quando examinará questões, por exemplo, como: a) a legitimidade 
ativa (arts. 1º e 47); b) preenchimento dos requisitos do art. 48; c) 
atendimento das exigências sobre convocação, instalação e 
deliberação da assembleia geral de credores (arts. 36 a 45); d) 
observância das formalidades legais referentes à publicação de 
editais; e, outrossim, 2º) o controle da legalidade material ou 
substancial, em que verificará se houve, por exemplo: a) a fraude à 
lei ou abuso de direito, quer por parte do devedor, quer dos credores; 
b) acordos contrários à lei, à moral, aos bons costumes, à boa-fé 
objetiva, ao interesse público etc.147 

 

Pode-se entrever, naturalmente, que concepção da pura autonomia privada 

veio arraigada na própria construção da LFRE, com se observa das palavras do 

Senador RAMEZ TEBET, ao se referir o então projeto de lei (PLC nº 71, de 2003).148 

Embora aparentemente alinhado com postura de certo modo peremptória em 

relação à atuação do juiz frente aos dispositivos da LFRE, EDUARDO SECCHI MUNHOZ 

acaba por admitir a presença de uma “cláusula aberta” no art. 47 da LFRE149, fonte 

                                                                                                                                                                                                        
recuperação de empresas e falência: Lei 11.101/2005. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2007. 

147
 LOBO, Jorge. Comentários aos artigos 35 a 69. In: TOLEDO, Paulo F.C. Salles de; ABRÃO, 

Carlos Henrique (Coords.). Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência. São 

Paulo: Saraiva, 2005, p. 154. 

148
 “[...] Já o art. 46 prevê balizamentos para a decisão acerca da viabilidade do plano, o que pode 

gerar controvérsias referentes à liberdade dos credores para aprovar ou rejeitar o plano na 

assembleia geral, liberdade essa que não deve sofrer limitações, a fim de evitar que dispositivos com 

excessivo grau de subjetividade causem discussões judiciais que prejudiquem a segurança jurídica e 

a eficiência do processo”. Parecer nº 534... 

149
 Em linha com o afirmado no parágrafo anterior, a vedação formulada pelo autor se reservaria ao 

conteúdo econômico do plano de recuperação, este sim de livre e final apreciação pelos credores: 

“Não cabe ao juiz, portanto, nenhuma margem de discricionariedade a respeito da matéria ou, em 

palavras mais precisas, não há na lei, quanto a esse aspecto, conceitos abertos (chamados conceitos 

indeterminados) que confiram ao juiz margem ampla de interpretação para a emissão dos respectivos 

juízos de legalidade. Assim, uma vez preenchidos os requisitos da Lei, que nesse aspecto não adota 

nenhuma cláusula aberta ou conceito indeterminado, e aprovado o plano pelos credores, cumpre ao 

juiz conceder a recuperação; se, por outro lado, não se configurar tal hipótese, cabe ao juiz decretar a 

falência. A verificação no caso concreto, portanto, da viabilidade da recuperação do devedor e do 
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de legitimação para a atuação do juiz em respeito à sistemática da legislação 

falimentar e aos princípios que regem a recuperação judicial, sendo, porém, 

necessária uma solução procedimental para que o magistrado intervenha nos 

estritos limites da necessidade de preservação dos objetivos da LFRE no caso 

concreto, ficando de plano afastada uma função meramente homologatória.150 

De todo modo, há um difícil ponto de equilíbrio a ser encontrado, pois a 

prevalência apenas da vontade do magistrado afastaria a característica negocial que 

permeia a recuperação judicial e, de outro lado, se prevalecente o interesse 

exclusivo dos credores, quando eventualmente não sintonizados com os 

supracitados objetivos da LFRE, inevitáveis seriam os possíveis desvios, conforme 

aponta o autor: 

 

Se ao juiz não deve caber o papel de simples homologação formal 
dos acordos entabulados entre devedor e coletividade de credores, 
também não lhe deve ser reconhecido o poder de substituir-se, de 
forma ampla e desvinculada das regras procedimentais da lei, à 
vontade manifestada pela assembleia geral de credores. A primeira 
solução poderia conduzir a resultados indesejados, porque pautados 
apenas pelos interesses egoísticos e individualistas dos credores, ao 
passo que a segunda desvirtuaria completamente o sistema, 
tornando irrelevante o papel da assembleia de credores.151 

 

Outras relevantes vozes doutrinárias levantaram-se proclamando um 

entendimento mais consentâneo com a função do poder jurisdicional, não o 

relegando à mera função de chancelar e servir como mecanismo homologatório das 

deliberações assembleares na recuperação judicial, que em realidade possuiriam 

apenas poder deliberativo e não poder decisório. Entre estes, cita-se novamente 

MANOEL JUSTINO BEZERRA FILHO: 

 

                                                                                                                                                                                                        
atendimento aos objetivos alinhados pelo art. 47 não cabe ao juiz, mas deverá resultar do processo 

de negociação entre devedor e credores estritamente regulado pela Lei (structured bargaining).” 

(Comentários..., p. 287). 

150
 MUNHOZ, Eduardo Secchi. Anotações sobre os limites do poder jurisdicional na apreciação do 

plano de recuperação judicial. Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais 36 
(Abr./2007), p. 184. 

151
 Loc. cit. 
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Observe-se desde logo que o poder da assembleia geral não é 
decisório, não se substituindo ao poder jurisdicional. Evidentemente 
a assembleia, constituída por credores diretamente interessados no 
bom andamento da recuperação, deverá sempre levar ao juiz as 
melhores deliberações, que atendam de forma mais eficiente ao 
interesse das partes envolvidas na recuperação, tanto devedor 
quanto credores. No entanto, até pelo constante surgimento de 
interesses em conflito neste tipo de feito, sempre competirá ao poder 
jurisdicional a decisão, permanecendo com a assembleia o poder 
deliberativo, dependente da jurisdição para sua implementação nos 
autos do processo. Sem embargo, sempre que chamada à 
manifestação, a jurisprudência tem entendido que a decisão da AGC 
deve ser acatada pela jurisdição152. 

 

O termo norte-americano structured bargaining se caracteriza pela reunião de 

todos os interessados (devedor e credores) num processo de negociação sobre as 

premissas de recuperação da empresa e quais termos o devedor propõe e projeta o 

futuro de sua atividade econômica. Há um estímulo ao comportamento cooperativo, 

embora permaneça ínsito o caráter competitivo (oriundo da relação obrigacional 

originária) entre as partes negociantes. Todavia, atento aos melhores princípios da 

negociação cooperativa, o objetivo maior é encontrar sempre soluções de ganhos 

mútuos, preservando os interesses tanto do devedor (em perspectiva de 

recuperação) e dos credores (no que toca à minimização de seus prejuízos).153 

Além de promover a observância de regras procedimentais, o fundamental 

papel do magistrado também se revelará em relação a promover a expressão 

adequada do direito de voto nas Assembleias de Credores154. O resultado do 
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 Lei de Recuperação de Empresas e Falência: Lei n 11.101/2005: comentada artigo por 

artigo. 7ª ed. São Paulo: RT, 2011, pp. 115-116. 

153
 Cf. LANCELLOTTI, Renata Weingrill. Governança Corporativa na Recuperação Judicial. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2010, p. 111. 

154
 Bem por isso o relatório denominado Principles and Guidelines for Effective Insolvency and 

Creditor Rights Systems preparado pelo BANCO MUNDIAL traz em seu Princípio 17 a estrutura legal da 

reabilitação, afirmando “Para ser economicamente eficaz, a lei deve: – estabelecer mecanismos de 

reabilitação que viabilizem um rápido e fácil acesso ao processo, – garantir a proteção necessária de 

todos os envolvidos no processo, – promover um ambiente adequado para a negociação de um plano 

de recuperação, – viabilizar a obtenção, pelo exercício de voto, de maioria em favor de um plano (ou 

de outro curso de ação) que obrigue democraticamente todos os credores (garantindo a necessária 

proteção de minoritários e o respeito aos direitos das diferentes classes de credores) e – garantir a 

supervisão judicial e/ou outros controles que evitem manipulações ou fraudes”. 
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structured bargaining poderá ser prejudicado num ambiente em que exista abuso do 

direito de voto, como decorrência de um poder econômico colocado em prática de 

forma desalinhada com os interesses econômicos e sociais evidenciados no caso 

concreto. Cabe ao juiz administrar as regras do jogo e “atuar para que a 

classificação de créditos e o alcance das maiorias necessárias em cada uma das 

classes obedeçam a critérios legais e contribuam para a existência de ambiente 

institucional equilibrado de negociação entre as partes”.155 

Além da possibilidade do abuso de direito de voto, expressão do poder 

econômico nas relações horizontais, há a questão da preservação dos princípios 

implícitos na LFRE, tal com a preservação do mercado onde se encontra inserido o 

agente econômico em crise, dado que não há como se presumir que os credores 

tenham exercido seus votos conscientes da viabilidade jurídica da empresa em 

recuperação, não sendo de todo impossível que aprovem um plano de recuperação 

de improvável cumprimento ou ineficaz para a solução de crise, implicando em maior 

gravosidade (de tempo, recursos e impacto no mercado) ao mercado em que se 

encontra a atividade econômica que se propõe a recuperar-se.156 

Como é indispensável a participação dos credores na sistemática da LFRE, 

cumpre o juiz um importante papel não só de obstar o atingimento de resultados 

incompatíveis com o espírito da nova lei, mas também de promover um consenso 

informado, isto é, que o exercício de poder pelos credores se dê num ambiente em 

que disponham do máximo possível de informações claras e precisas sobre a 

atividade empresarial em crise e as perspectivas para seu futuro. 

Diante de tal panorama, adiante serão estudadas as possibilidades e limites 

de atuação do poder jurisdicional no processo de recuperação judicial, tanto na 

hipótese de aprovação do plano de recuperação por todas as classes de credores, 

quanto na ocorrência do cram down, apontando-se, possivelmente, o caminho para 
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 CEREZETTI. As classes de credores como técnica de organização de interesses. In: TOLEDO, 

Paulo Fernando Campos Salles de; SATIRO, Francisco. (Coord.). Direito das Empresas em Crise: 

Problemas e Soluções. São Paulo: Quartier Latin, 2012, p. 381. 

156
 Cf. FLORIANO NETO, Alex. Atuação do juiz na recuperação judicial. Belo Horizonte: Arraes 

Editores, 2012, p. 156. 
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uma hermenêutica mais apropriada aos princípios que regem o direito 

recuperacional. 

 

3.2. ACERCA DA ASSIMETRIA INFORMACIONAL: LIÇÕES DO DISCLOSURE 

NORTE-AMERICANO 

 

A assimetria informacional, de informações ou informação assimétrica são 

variações de um termo econômico que aponta para um fenômeno em que dois ou 

mais agentes econômicos estabelecem entre si uma transação econômica com uma 

das partes envolvidas detendo informações qualitativa e/ou quantitativamente 

superiores aos da outra parte. Trata-se de um fenômeno bastante estudado na 

teoria de formação dos contratos e nas formas de expressão da autonomia da 

vontade, tal como sucede em relação ao devedor e aos credores nos processos de 

recuperação judicial. 

No direito recuperacional, a questão da assimetria de informações é de suma 

importância, já que, como visto, o procedimento de aprovação do plano pelos 

credores se reveste de caráter eminentemente negocial – manifestação da 

autonomia vontade. Essa vontade, se acaso não bem informada e esclarecida, pode 

ser manifestada em desacordo com as premissas da recuperação judicial, tornando-

a, de certo modo, viciada. Num ambiente de extremada oposição como o da 

recuperação judicial, em que os credores já se encontram em perspectiva de 

prejuízo, na presença da assimetria informacional há um maior espaço para o 

exercício do comportamento oportunista por parte do devedor, que pode manipular 

os credores em seu benefício. 

Estudou-se previamente, em especial no direito norte-americano, a presença 

de um elemento legal de suma importância no processo de recuperação de 

empresas em crise daquele país. Trata-se da necessidade de apresentação de 

informações por meio de um documento denominado disclosure statement pelo 

Bankruptcy Code, previsto em seu §1125(a)(1), cujas linhas gerais já foram 

apresentadas em capítulo anterior. 
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Todavia, antes de tudo, importa relembrar os elementos do relatório 

denominado Principles and Guidelines for Effective Insolvency and Creditor Rights 

Systems preparado pelo Banco Mundial, que descreve seu “Princípio 25” a estrutura 

legal necessária para a eficiência da recuperação de empresas em crise e a criação 

de um “ambiente favorável” para estimular a participação dos agentes econômicos, 

inclusive a presença de “leis e normas que disponham sobre a divulgação ou acesso 

rápido, confiável e preciso às informações financeiras das empresas em 

dificuldades”. 

Além disso, prevê o “Princípio 19” do mesmo relatório: 

 

Princípio 19 – Informações: acesso e divulgação 

A lei deve obrigar o devedor a disponibilizar as informações 
relevantes, bem como a prover a avaliação e crítica independente 
dessas informações. Os diretores de uma empresa devedora devem 
ser obrigados a participar de reuniões com credores.157 

 

Essa orientação parece ter permeado a elaboração da LFRE, uma vez que o 

parecer do Senador RAMEZ TEBET se refere à garantia aos credores sobre o acesso 

à informação, inserindo como requisito obrigatório do plano, dentre outros, a 

apresentação de “laudo econômico-financeiro e de avaliação dos bens e ativos do 

devedor subscrito por contador ou empresa especializada” (art. 53, III).158 

Parece-nos claro, todavia, que um laudo de avaliação unilateral não constitui 

elemento informativo suficiente para o bom desenvolvimento da recuperação judicial. 

A doutrina brasileira tem compreendido a necessidade do plano de abordar outras 

questões importantes, como se tratasse verdadeiramente de um plano de negócios, 

ou seja, contendo a “síntese do que é a empresa; seu produto ou serviço; cenário 

externo e interno em que seu negócio se encontra; principais clientes; fornecedores; 

                                                                 
157

 WORLD BANK. Principles for Effective Insolvency and Creditor Rights Systems, 2001. 

158
 Também podemos observar a inserção de princípio semelhante no Projeto de Lei n. 1.572/2011 

(Código Comercial), em seu art. 597, o qual prevê que “a prevenção e solução da crise na atividade 

empresarial serão transparentes, preservadas as informações estratégicas cuja divulgação pode 

comprometer a competitividade da empresa.” 
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oportunidades; ameaças e riscos de seu negócio; mercado atendido; vantagens 

competitivas; equipe, a estrutura de governança da empresa etc.”159 

Isso porque dentro dos princípios gerais trazidos pelo artigo 47 da LFRE 

acerca da preservação da empresa (e do agente econômico, da fonte de empregos 

etc.) há que se encontrar uma correspondência com a efetiva prestação de 

informações, quer seja dirigidas aos credores, quer aos demais atores da 

recuperação judicial – juiz, administrador judicial, Comitê de Credores, Ministério 

Público etc.160 A ausência de informações ou a apresentação destas num aspecto 

puramente ligado às ofertas dirigidas aos credores – novação das dívidas – é 

insuficiente. Em realidade, o structured bargaining da recuperação judicial depende 

de informações mais abrangentes com vistas a reduzir os chamados “custos de 

transação”, ou seja, as perdas decorrentes da deficiência ou omissão dessas 

informações. Assim é que, no aspecto puramente “negocial” do plano, o devedor 

pode omitir ou suprimir informações essenciais para a avaliação do estado da 

empresa e suas perspectivas futuras.161 

Retomando-se o disclosure statement norte-americano, sabe-se que acerca 

de seu conteúdo o juiz deverá em determinado momento julgar se ele traz 

efetivamente a chamada “informação adequada”, conforme determina o Bankruptcy 

Code. 

As cortes federais de falência norte-americanas (bankruptcy courts), a partir 

dessa premissa legal, desenvolveram uma espécie de “lista” aplicável ao 

documento, contendo dezenove itens162 que abarcam desde elementos também 
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 LANCELLOTTI, Renata Weingrill. Governança Corporativa na Recuperação Judicial. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2010, p. 171. 

160
 Chega inclusive a ser tipificado pelo artigo 171 da LFRE o crime de “sonegar ou omitir informações 

ou prestar informações falsas no processo de falência, de recuperação judicial ou de recuperação 

extrajudicial, com o fim de induzir a erro o juiz, o Ministério Público, os credores, a assembleia-geral 

de credores, o Comitê ou o administrador judicial”. 

161
 LIPSON, Jonathan; DIVIRGILIO, Christopher M. “Controlling the Market for Information in 

Reorganization”. ABI Law Review 18: 647 (2010). 

162
 A lista completa dos dezenove pontos é a seguinte: (1) as circunstâncias causadoras do pedido de 

recuperação judicial (Chapter 11); (2) descrição completa dos ativos do devedor e sua avaliação; (3) o 

prognóstico quanto ao futuro do devedor; (4) a fonte das informações inseridas no disclosure 
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textualmente trazidos pela LFRE (como as informações contábeis e de patrimônio, 

além das circunstâncias que levaram à crise da empresa) até informações mais 

profundas e detalhadas dirigidas aos credores, principalmente quando se trate de 

companhia de capital aberto.163 

Um dos mais importantes pontos listados pela jurisprudência estadunidense 

se refere a “qualquer informação financeira, avaliações ou projeções que possam ser 

relevantes para que os credores julguem pela aceitação ou rejeição do plano”. Tais 

projeções, uma vez que preparadas pelo devedor, tendem naturalmente a ser 

otimistas em relação à viabilidade do plano de recuperação, portanto é importante 

que sejam respaldadas por informações e avaliações sólidas e dignas de crédito, já 

que o julgamento dos credores (seguido de seu voto) deverá se basear numa 

perspectiva de prosperidade da recuperação, evitando-se a falência ou a 

necessidade de alteração do plano proposto durante a recuperação judicial. 

No caso Consolidated Rock Products v. Dubois, a Suprema Corte dos 

Estados Unidos resume de forma mais concreta a definição de tais projeções, que 

deveriam se basear num julgamento informado que: “(1) englobasse todos os fatos 

relevantes sobre a capacidade futura e valor presente e (2) incluísse a natureza e 

condição das propriedades, histórico passado de ganhos, e todas as circunstâncias 

                                                                                                                                                                                                        
statement; (5) um aviso, que normalmente indica que não há outras fontes autorizadas de informação 

a respeito do devedor, além do que está contido no plano de recuperação; (6) a condição e o 

desempenho do devedor enquanto em recuperação; (7) informação sobre as demandas contra o 

devedor; (8) uma análise hipotética da liquidação (falência) do devedor e o pagamento estimado aos 

credores nessa situação; (9) descrição dos métodos contábeis e de avaliação utilizados para produzir 

o documento; (10) informações sobre a futura administração do devedor, incluindo pagamentos a 

diretores, administradores e conselheiros; (11) um resumo do plano de recuperação; (12) uma 

estimativa de todas as despesas administrativas, incluindo honorários advocatícios e de contadores; 

(13) a possibilidade de recuperação de créditos em favor do devedor; (14) qualquer informação 

financeira, avaliações ou projeções que possam ser relevantes para que os credores julguem pela 

aceitação ou rejeição do plano; (15) informações relevantes sobre os riscos assumidos pelos 

credores e detentores de garantias; (16) o valor atual ou projetado que possa ser obtido por meio de 

transferências evitáveis; (17) a existência ou possibilidade futura de sucesso em contencioso não 

falimentar; (18) as consequências tributárias aplicáveis ao plano; (19) a relação do devedor com 

empresas afiliadas, coligadas, ou subsidiárias (tradução livre). 

163
 BETKER, Brian; FERRIS, Stephen P.; Lawless, Robert M. Warm with Sunny Skies: Disclosure 

Statement Forecasts (Jun/1999). Disponível em: http://ssrn.com/abstract=177508. Acesso em 

13/01/2014. 

http://ssrn.com/abstract=177508
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que indicassem se tal histórico seria um critério fiável sobre o desempenho 

futuro”164. Tais fatos e circunstâncias são bastante variáveis de caso a caso. 

Muitas vezes um plano pode vir a ser aprovado pelos credores diante de 

ameaças em relação a supostas perspectivas de não pagamento na hipótese de 

falência do devedor. Todavia, os credores em geral não têm informações suficientes 

para qualificar tal ameaça de vazia ou concreta; o resultado é que o medo do 

desconhecido dá ao devedor uma vantagem substancial durante a negociação para 

a aprovação do plano ou mesmo quando já iniciados os trabalhos da assembleia de 

credores. 

Entretanto, segundo EMANUELLE MAFFIOLETTI e SHEILA CEREZETTI, ocorre que 

“o pressuposto objetivo da ação de recuperação judicial consiste nas empresas 

viáveis, entendidas como aquelas que podem ser mantidas em operação após 

reestruturação”. Daí a importâncias das informações trazidas ao devedor, já que se 

trata “de um conceito metajurídico, cambiante, flexível”165, sendo que o julgamento 

informado dos credores somente poderá ocorrer num ambiente de máxima 

informação. 

Uma vez que na sistemática da LFRE inexiste documento idêntico ao 

disclosure statement, os credores encontram com únicas fontes de informação 

aquelas trazidas junto ao pedido inicial (artigo 51) e ao plano de recuperação (artigo 

53). De maior importância nesse contexto informativo, entendemos, torna-se o plano 

de recuperação, pois além das propostas dirigidas aos credores em relação ao 

tratamento futuro de seus créditos (elemento da novação recuperacional, como 

visto), do apontamento dos meios de recuperação, apresentação do laudo técnico e 

demonstração de viabilidade econômica (artigo 53) o plano deverá demonstrar 

efetivamente essa viabilidade, no sentido de caminhar para efetiva superação da 

crise empresarial, sem a necessidade de um novo plano ou que a proposta 

apresentada redunde em falência e liquidação da empresa. 
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 BETKER, ob. cit., tradução livre. 
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 MAFFIOLETTI, Emanuelle Urbano; CEREZETTI, Sheila Christina Neder. “Transparência e 

divulgação de informações nos casos de recuperação judicial de empresas”. In: LUCCA. Newton de; 

DOMINGUES, Alessandra de Azevedo; ANTONIO, Nilva M. Leonardi (Coord.). Direito 

Recuperacional II: Aspectos Teóricos e Práticos. São Paulo: Quartier Latin, 2012, p. 84. 
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Uma vez analisada a profundidade com que trata o direito norte-americano 

acerca desse contexto informativo, questiona-se se o atendimento aos requisitos 

mínimos da LFRE seria suficiente para a expressão do livre consentimento 

informado pelos credores. Da feição negocial da recuperação judicial prevalece a 

necessidade de que o exercício da autonomia privada se dê em termos da máxima e 

fidedigna obtenção de informações, sem as quais não se poderá falar em autonomia 

decisória desses credores e tampouco, como trata este trabalho, admitir-se-ia que 

tais decisões vinculassem definitivamente o magistrado. 

No direito italiano, embora a Legge Fallimentare não contenha a previsão de 

um documento assemelhado ao disclosure statement, a jurisprudência tem tratado o 

assunto de forma igualmente importante, como já afirmou a Corte de Cassação 

italiana: “A veracidade dos dados contábeis, com a exata representação do ativo e 

do passivo, e a fidelidade dos valores atribuídos aos bens constituem, de fato, o 

pressuposto para a aceitação dos credores”.166  

Parece-nos evidente que se a recuperação judicial instituída pela LFRE 

possui uma conotação negocial, não seria suficiente ao plano apenas abordar com 

quais e tais meios pretenderá ser a salvação da atividade empresária (artigo 50), 

senão porque todos esses meios representam o caminho e não o fim, ou seja, para 

os credores, nessa proposta de novação, importa demonstrar que aquele percentual 

de satisfação prometido será alcançado no prazo estabelecido, ao contrário o plano 

configuraria tão somente uma proposta aleatória, desprovida de base concreta.167 

Evidentemente que há, em qualquer empreendimento econômico, um fator 

ligado à sorte, todavia, a jurisprudência italiana tem se expressado no sentido de 

evitar a existência de um chamado “vício genético”168, a respeito da base da 

verdadeira situação patrimonial do devedor, cuja apreciação é vital por parte dos 

credores, independente de eventual avaliação que possa vir a realizar o magistrado 

em casos de “manifesta inadequação” do plano ou patente impossibilidade de 
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 Cassazione Civile, I Sezione, 15/09/2011, n. 18864, tradução livre. 

167
 Loc. cit. 

168
 Cassazione Civile, I Sezione, 25/10/2010, n. 21860. 
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recuperação do devedor em crise, sobretudo em casos de superavaliação dos ativos 

ou subavaliação do passivo. 

Por isso é que poderia a lei brasileira “ir além e prever expressamente que o 

Judiciário devesse atuar para assegurar a adequação e a suficiência das 

informações prestadas em tais documentos”169, já que o julgamento sobre a 

viabilidade econômica da empresa em recuperação cabe aos credores reunidos para 

deliberar acerca da aceitação ou rejeição da proposta que lhes é apresentada. 

Caberia ao juiz, dessa forma, observar o fluxo de informações trazido ao 

âmbito da recuperação judicial e zelar para o atingimento da máxima transparência 

em relação aos credores, podendo inclusive obstar ou anular o voto ou a deliberação 

que tenha ocorrido num ambiente de notória assimetria informacional, já que não se 

pode convalescer a expressão de vontade viciada, quer se analise pelo prisma 

negocial da recuperação, quer se tome pelo seu aspecto publicístico. 

Observa-se dos processos de recuperação judicial que o devedor, que em 

regra se preserva na administração dos negócios, tende a omitir ou subtrair 

informações relevantes no processo de recuperação judicial, em razão dos mais 

variados motivos – alguns aparentemente legítimos e outros claramente escusos – 

que no mais das vezes estão ligados ao segredo do negócio ou à proteção da 

confidencialidade de suas estratégias de mercado. Todavia, não se deve admitir que 

a plena informação termine isolada dos credores, já que estes é que estão a julgar 

pela continuidade ou encerramento das atividades do devedor. Tal situação na 

verdade se revela em verdadeiro contrassenso se acaso encontrada no âmbito da 

recuperação judicial. 

Essa máxima abertura de informações traslada sua importância também em 

relação a avaliar as verdadeiras intenções do devedor, ou seja, se estaria a utilizar 

legitimamente o processo de recuperação judicial (de boa-fé conforme se estudará 

em capítulo posterior) como forma de soerguimento da atividade em crise, fiel aos 

preceitos do artigo 47 da LFRE, e não para quaisquer outros fins como a protelação 

                                                                 
169

 MAFFIOLETTI, Ob. cit., p. 93. 



89 

 

da declaração da falência e a prática de fraudes durante o processo de recuperação 

judicial. 

Assim, seria evitável a aprovação de planos de recuperação inconsistentes ou 

nitidamente inviáveis, “apoiado em informações insuficientes, imprecisas ou falsas 

[...] o que implicaria perda de tempo, dinheiro e provável insucesso da 

recuperação.”170 

Pelo que dispõe o Bankruptcy Code, enquanto o disclosure statement  não for 

aprovado pelo juiz e distribuído aos credores e interessados, o devedor não poderá 

solicitar aceitações ou rejeições ao plano; caso venha a fazê-lo, antes da aprovação 

do statement, os votos obtidos poderão ser desqualificados, além da possibilidade 

de aplicação de outras sanções processuais.171 Entretanto, o modo como a LFRE 

trata do assunto é bastante diferente. A quantidade de informações exigidas pelo 

diploma brasileiro é bastante limitada172, ficando a possibilidade de obtenção de 

maiores informações pelos credores durante a negociação com o devedor. 

Uma vez concedida a recuperação judicial, o espectro de informações se 

encolhe ainda mais. A LFRE determina que o devedor apresente apenas informes 

mensais contábeis, sendo que o administrador judicial também possui a incumbência 

de apresentar relatório sobre as atividades do devedor, mas sem especificações 

sobre o conteúdo desse relatório. Nesse ponto, os credores ficam de certa forma 

isolados (em especial quando não formado o Comitê de Credores, que é o que 

sucede rotineiramente) e não recebem informações específicas sobre o 

desempenho da empresa e perspectivas concretas sobre seu futuro, bem 

diferentemente do tratamento dispensado aos credores norte-americanos. 

No presente contexto da recuperação judicial brasileira, o devedor permanece 

em posição confortável para reter informações relevantes que deveriam ser 
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 Ob. cit., p. 98. 

171
 ANAPOLSKI, Jeffrey M.; WOODS, Jessica F. Pitfalls in Brazilian Bankruptcy Law for International 

Bond Investors. Journal of Business & Technology Law 8:397 (2013). 
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 Sendo eles: (1) descrição pormenorizada dos meios de recuperação utilizados, (2) declaração de 

sua viabilidade econômica, e (3) relatório econômico-financeiro e de avaliação sobre os bens do 

devedor, subscrito por um profissional ou empresa especializada (artigo 53 da LFRE). 
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disponibilizadas aos credores e demais interessados. Sem acesso a informações 

completas, as decisões tomadas pelos credores se tornam frágeis e suscetíveis a 

manipulações por parte do devedor, sempre armado com a perspectiva tenebrosa da 

falência e do não pagamento das dívidas em caso de liquidação da empresa. 

Num cenário em que os devedores retenham exclusivo controle do fluxo de 

informações, a falta de detalhes financeiros e operacionais da empresa pode 

promover a desorganização entre os credores, não havendo mínima definição sobre 

o que se considera como informação adequada. Tendo-a recebido ou não durante o 

período de propositura do plano até a deliberação sobre sua aceitação ou rejeição, 

ao final os credores serão obrigados a decidir. Assim, os credores podem ser 

manipulados a aceitar um plano inconsistente ou incompatível com os propósitos da 

recuperação, em lugar de arriscar pelo “incerto” recebimento de seus créditos no 

processo falimentar.173 

No plano da legítima propositura do pedido de recuperação (e de volta à 

questão da boa-fé do devedor) o controle de informações por parte do devedor pode 

garantir a aprovação de plano sem qualquer compromisso com os propósitos da 

LFRE, mas destinado apenas a atingir outros resultados, como a prolongação da 

existência de um agente econômico que deveria o mais rapidamente entrar em 

processo de liquidação. Também nessa hipótese a omissão ou ausência de 

qualidade nas informações pode afastar os credores da possibilidade de determinar 

que o devedor tenha agido com tais propósitos. 

Em agravo de instrumento, oriundo do processo de recuperação judicial da 

empresa LEÃO & LEÃO LTDA.174, o desembargador relator RICARDO NEGRÃO 

reconheceu a importância da transparência no fluxo de informações: 

 

Observa-se que a afirmação de que a venda dos bens tem por 
objetivo “garantir a reestruturação das atividades, aumento da 
produção e geração de caixa, promovendo a superação da crise 
econômico-financeira” (fl. 81) não é suficientemente transparente a 
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 ANAPOLSKI, ob. cit. 

174
 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nº 2024063-07.2013.8.26.0000, julgado em 

17/03/2014. 
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permitir o pleno conhecimento e deliberação dos credores. 
Desconhece-se em que medida os recursos ingressarão no caixa da 
recuperanda e em que porcentagem serão disponibilizados à 
empresa e aos pagamentos dos créditos admitidos. Não se conhece 
sequer a expectativa de ingressos a esse título à falta de estimativa 
individual dos bens a serem vendidos e do valor dos ônus incidentes 
sobre esses bens. 

 

Conclui-se, dessa forma, pela necessidade de ampliação do contexto 

informacional previsto textualmente pela LFRE, de modo a dar sentido aos princípios 

inseridos em seu artigo 47, tornando (pela via da interpretação judicial) exigível a 

apresentação de informações mais precisas em relação ao devedor, sobre seu 

passado, presente e futuro, uma vez que o balanceamento entre o caráter de 

convenção privada da recuperação (para satisfação dos créditos) e sua feição 

pública (de preservação da empresa como agente econômico) demandam um 

ambiente de segurança e diminuição da assimetria informacional. 
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3.3. JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E VIABILIDADE DO PLANO DE RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL 

3.3.1. JUÍZO DE CONVENIÊNCIA 

 

O termo “conveniência” se revela afeto aos credores na medida de seus 

interesses em relação ao processo de recuperação judicial, isto é, possui sentido 

eminentemente econômico.  Corresponde, em linhas gerais, ao best interests of 

creditors da legislação norte-americana175 e à convenienza italiana, embora 

recebendo tratamentos diferentes em ambos os casos. Assim, numa simples 

acepção, a conveniência de um plano de recuperação está ligada ao fato deste 

oferecer aos credores, ao menos, o valor equivalente que estes, em tese, poderiam 

vir receber num processo de falência, com a liquidação dos ativos do devedor. 

Todavia, a LFRE nada diz a respeito da conveniência ou de similar conceito, 

nem mesmo da possibilidade de uma objeção de conveniência, tampouco quando 

trata do cram down, em seu artigo 58 e §§. Isso embora houvesse, no regime da 

concordata regida pela Lei nº 2.024/1908, a possibilidade de oposição por meio de 

embargos à concordata por parte de credores dissidentes (artigo 108, § 2º), desde 

que presentes à assembleia, tendo por fundamento o “maior sacrificio aos credores 

que a liquidação na fallencia, attendendo à proporção entre o valor do activo e a 

porcentagem oferecida” (texto original). 

Nessa linha, em análise do aspecto da convenienza no direito italiano, em 

julgamento proferido pelo Tribunal de Spezia a corte de segundo grau não 

homologou determinado plano de recuperação (proposta di concordato) aprovado 

pela maioria dos credores, uma vez tendo sido apresentada oposição em relação à 

conveniência da proposta, interposta por credor legitimado (credor com garantia real 

– hipoteca de segundo grau) atingido por oferta menor do que eventualmente 
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 “A regra do best-interest-of-creditors consiste em exigir o pagamento aos credores dissidentes, na 

recuperação judicial, de, no mínimo, o valor equivalente ao que receberiam com a liquidação dos 

bens do devedor no caso de falência. O credor minoritário estaria protegido, assim, pelo recebimento 

de um valor mínimo (o da liquidação) e pela garantia de que a recuperação não lhe seria, por esse 

motivo, prejudicial” (BATISTA et al, Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e 

Financeiro 143 (jul./set. 2006): 202-236, p. 229). 
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receberia com a liquidação dos ativos do devedor, ainda que descontadas as 

despesas do processo falimentar e a satisfação do credor hipotecário de primeiro 

grau. Assim concluiu o julgado: 

 

O Tribunal, portanto, na avaliação das razões de conveniência 
legitimamente apresentadas pelo credor opoente, julga correto dizer 
que uma liquidação na falência, apesar das reduções inevitáveis para 
fazer frente às despesas de mobilização e das custas judiciais, terá 
com a venda do imóvel em questão um valor que vai permitir (após a 
plena satisfação do credor garantido por hipoteca de primeiro grau) a 
satisfação do credor hipotecário de segundo grau (... S.p.a.) em 
medida substancialmente maior do que os 4% do crédito oferecido 
na proposta de concordata. Assim, a concordata proposta por Srl ... 
no processo de falência de ... S.p.a. não pode ser homologada.176 

 

A objeção de conveniência, a partir do quanto observado no direito italiano, 

pressuporia um requisito subjetivo que consiste na legitimidade do opositor, que 

deve ser um credor atingido pelo plano de recuperação. Ademais disso, há um 

requisito objetivo, consistente na demonstração, pelo credor legitimado, que seu 

crédito poderia ser mais satisfeito com a liquidação dos bens do devedor. 

Dessa forma, a manifestação judicial sobre o juízo de conveniência 

dependeria da provocação de um credor legitimado, não podendo jamais ser 

apreciada de ofício. A explicação se encontra no conteúdo negocial da proposta e na 

autonomia privada tutelada legalmente aos credores, em se tratando de critério de 

aceitação eminentemente econômico, ou seja, se os credores se expressam 

favoráveis (ainda que pelo silêncio) à proposta, o Poder Judiciário não poderá 

apreciar e julgar sua conveniência, de modo que, à míngua de outro motivo que 

impeça a homologação do plano, ele deve ser confirmado pelo juiz.177 
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 Tribunale di La Spezia, decr., 15/10/2009, tradução livre. 
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 SANGIOVANNI, Valerio. Aspetti problematici del giudizio di omologazione del concordato 

fallimentare. Il Fallimento (mar. 2010): 349-354, p. 353. 
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Como no Brasil não há uma sistemática legal a esse respeito178, uma solução 

de legitimidade para a objeção de conveniência poderia consistir na ocorrência em 

que determinado credor apresente objeção ao plano (no prazo de trinta dias da 

publicação do edital para conhecimento dos credores – artigo 55 da LFRE), e uma 

vez provocada a instalação de assembleia para votação do plano, vota por sua não 

aprovação ou sequer comparece ao conclave. 

Todavia, essa objeção há de ser fundamentada179 com argumentos relativos à 

conveniência do plano, isto é, com o argumento de que aquele credor (ou a classe à 

qual pertence) receberia melhor satisfação do crédito na falência do que com a 

proposta oferecida, ou seja, com a liquidação dos ativos do devedor, mesmo 

considerando os custos do processo falimentar e eventuais preferências legais que 

se sobreponham a tal crédito. Afinal, não está o credor dissidente obrigado a abrir 

mão de seu direito de propriedade, simplesmente por se ter vencido na aprovação 

do negócio processual da recuperação judicial. 

Embora a LFRE não preveja a existência de embargos à recuperação judicial 

(no conceito dos embargos à concordata dos diplomas legais anteriores, que a 

nosso ver seria o meio processual mais adequado a enfrentar a problemática) nada 

impede a utilização da sistemática apresentada nos parágrafos precedentes. A 

previsão da existência de objeção pelos credores abre a oportunidade da inserção 

de quaisquer argumentos para conhecimento do juízo, seja de ordem pública (que 

poderiam ser conhecidos de ofício), seja daqueles que possam apenas ser trazidos 

por credores legitimados180. À míngua de outro instrumento, a objeção ao plano de 
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 Tampouco existe, a exemplo do direito mexicano, a obrigatoriedade de que a “soma oferecida não 

resulte inferior às possibilidades do devedor”, como prevê a Ley de Quiebras e Suspension de Pagos 

daquele país, em seu artigo 420, inciso III. 

179
 Na objeção do credor, segundo RICARDO NEGRÃO, em linha com nossa proposta, “Há liberdade na 

fundamentação por parte do credor, que tanto pode arguir ausência dos requisitos legais como 

também de aspectos de mérito: inviabilidade técnica do plano, sacrifício dos credores superior à 

liquidação na falência, inexatidão dos laudos e pareceres técnicos, existência de fraude ou crime 

praticado anterior ou simultaneamente ao pedido etc.” (Manual de Direito Comercial e de Empresa 

– Recuperação de Empresas e Falência, p. 209). 

180
 Discordamos da posição de FÁBIO ULHÔA COELHO, para quem “não cabe ao juiz apreciar o 

conteúdo da objeção ou decidi-la. A competência para tanto é de outro órgão da recuperação judicial: 

a Assembleia de Credores” (Comentários à Lei de Falências e de Recuperação de Empresas, p. 

240), por dois motivos: primeiro, não se pode aceitar passividade do juiz em relação às matérias de 
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recuperação prevista no artigo 55 da LFRE poderá figurar de maneira análoga aos 

embargos à concordata (em capítulo adiante será apresentada a sistemática 

processual proposta).181 

De outro lado, a objeção (ou oposição) que não seja expressa, fundamentada 

e apresentada no prazo do artigo 55 da LFRE não deve figurar suficiente para que 

se proceda ao juízo de conveniência do plano de recuperação182. Assim, para 

demonstrar que a liquidação do devedor seria mais satisfatória, é imperativo 

apresentar a objeção de conveniência e formular voto dissidente na assembleia de 

credores, ou, em nosso entender, suficiente a abstenção no conclave, desde que 

existente a prévia objeção de conveniência. 

Ainda por outro viés, não se deve cogitar a possibilidade de classificar a 

manifestação contrária e fundamentada do devedor, na objeção de conveniência, 

como abusiva ou contrária aos interesses ditos “sociais” insculpidos no artigo 47 da 

LFRE. O interesse social não se confunde com aquele da coletividade de credores, 

que participam do processo de recuperação judicial; portanto, nem a objeção, nem o 

voto exercitados nesse contexto podem ser considerados abusivos, conforme revela 

MOACYR LOBATO DE CAMPOS FILHO: 

 

Em sã consciência, não se pode, aprioristicamente, censurar o titular 
de um crédito que vislumbre na liquidação falimentar maiores e 
melhores possibilidades de realização do seu crédito que no 

                                                                                                                                                                                                        
ordem pública e de mérito que eventualmente sejam trazidas na objeção, que, como visto, é a única 

oportunidade do credor apresentar nos autos da recuperação judicial tais argumentos; segundo, dita 

apreciação por parte da assembleia-geral de credores é irreal, visto que no maioria dos casos sequer 

tomam conhecimento das objeções, até mesmo considerando opinião do mesmo autor, que afirma 

não se exigir “que cada oposição seja posta em separado pela mesa da assembleia, posto que o 

resultado da votação do plano importará implícito acolhimento ou desacolhimento das razões 

suscitadas pelos opoentes” (ob. cit., p. 242). 

181
 Nesse ponto, igualmente discordamos de visão restritiva contida em entendimento jurisprudencial 

do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em acórdão relatado pelo desembargador LINO 

MACHADO, que entendeu caber “à Assembleia geral de Credores julgar eventuais oposições ao plano 

de recuperação judicial, o qual há de prevalecer se aquele órgão julgou melhor solução a concessão 

do benefício legal” (Agravo de Instrumento nº 577.569-4/4-00). 

182
 “O juiz pode indeferir objeção que não guarde pertinência com o pedido feito pelo devedor ou, 

ainda, se apresentado por quem não ostente a qualidade de credor sujeito ao plano de recuperação” 

(NEGRÃO, Ricardo. Manual de Direito Comercial e de Empresa – Recuperação de Empresas e 

Falência. Vol. 3. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 209). 
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ambiente da recuperação judicial. Assim, poderá ser considerado 
abusivo, o voto do credor que rejeite o plano de recuperação judicial 
porque a decretação judicial de falência poderá contemplar, de modo 
mais completo, seu crédito?183 

 

Ainda a respeito da sistemática vigente na Lei 2.024/1908, CARVALHO DE 

MENDONÇA apontava a importância da homologação judicial da então concordata 

(como já afirmado, com alguns traços semelhantes à atual recuperação judicial), em 

que o exame de aspectos de mérito da concordata (fazendo expressa referência à 

sua conveniência) não poderia se dar de ofício e, portanto, dependeria da 

provocação dos interessados (credores legitimados).184 

Em Portugal, por exemplo, o Código de Insolvências e Recuperação de 

Empresas (CIRE) contém previsão expressa a respeito do requisito do best interest 

of creditors. Naquele país, o CIRE dispõe que o juiz pode recusar a homologação, a 

requerimento do interessado, se “a sua situação ao abrigo do plano é 

previsivelmente menos favorável do que a que interviria na ausência de qualquer 

plano”.185  

                                                                 
183

 CAMPOS FILHO, Moacyr Lobato de. Falência e Recuperação. Belo Horizonte: Del Rey, 2007, p. 

145. 

184
 No texto original: “A concordata, para produzir efeitos jurídicos, deve ser judicialmente 

homologada. Justifica-se a exigência desta solenidade pela extensão daqueles efeitos, o principal dos 

quais é vincular a minoria ao voto da maioria dos credores. O concurso da justiça consagra essa 

derrogação do direito comum, e atesta que foram observadas as formalidades legais, estabelecidas 

para a formação desse convênio. Todas as legislações impõem a homologação judicial para o 

complemento e a perfeição da concordata. Em nosso sistema legislativo, tem o juiz grandes poderes 

para apreciar a concordata, examinando-a até sob o ponto de vista da sua conveniência. Nas 

questões de fato, que se prendem ao mérito da concordata, não lhe é permitido julgar senão por 

provocação dos interessados no processo da oposição [...]” (MENDONÇA, J. X. Carvalho de. Tratado 

de Direito Comercial Brasileiro, v. VIII. 5ª ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1955, pp. 391-392). 

185
 “Artigo 216.º Não homologação a solicitação dos interessados. 1 - O juiz recusa ainda a 

homologação se tal lhe for solicitado pelo devedor, caso este não seja o proponente e tiver 

manifestado nos autos a sua oposição, anteriormente à aprovação do plano de insolvência, ou por 

algum credor ou sócio, associado ou membro do devedor cuja oposição haja sido comunicada nos 

mesmos termos, contanto que o requerente demonstre em termos plausíveis, em alternativa, que: a) 

A sua situação ao abrigo do plano é previsivelmente menos favorável do que a que interviria na 

ausência de qualquer plano; b) O plano proporciona a algum credor um valor econômico superior ao 

montante nominal dos seus créditos sobre a insolvência, acrescido do valor das eventuais 

contribuições que ele deva prestar”.  (DL n.º 53/2004, de 18 de Março com as alterações do DL n.º 

200/2004, de 18 de Agosto; DL n.º 76-A/2006, de 29 de Março; DL n.º 282/2007, de 07 de Agosto e 

DL n.º 116/2008, de 04 de Julho e DL n.º 185/2009, de 12 de Agosto). 
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ANDRÉ FERNANDES ESTEVEZ relata que no direito brasileiro se implantou o 

princípio econômico denominado “Kaldor-Hicks”, segundo o qual se presumiria 

também um ganho coletivo na manutenção da atividade empresarial, embora nessa 

situação possam os credores ser prejudicados de uma forma geral. Todavia, mesmo 

diante do argumento da eficiência econômica (manutenção da fonte produtora) não 

existe a possibilidade de sacrifício irrestrito dos credores, ou seja, que a manutenção 

da atividade econômica em crise seja obtida a qualquer custo.186 

Embora veja implícito na LFRE o parâmetro do best interest of creditors, ou 

seja, de que a lei não possa impor aos credores a sujeição a uma recuperação mais 

gravosa que o processo de falência, PAULO FERNANDO CAMPOS SALLES DE TOLEDO 

entende que o critério de conveniência não poderia sequer ser suscitado pelos 

credores divergentes em relação à aprovação do plano, ao contrário do quanto aqui 

sustentado.187 

Para o autor, o structured bargaining passa somente pelo crivo do controle 

judicial de legalidade, sendo que a conveniência da proposta do devedor é de 

alvedrio exclusivo dos credores. Acaso obtido o quórum legal, não caberia em 

hipótese alguma ao juiz se imiscuir em relação à conveniência da proposta, quer 

seja de ofício, quer seja mediante provocação de credor objetante ao plano de 

recuperação judicial. Analisar o critério de conveniência seria defeso ao juiz, “uma 

vez que este situa-se na esfera dos direitos disponíveis das partes. Podem estas 

abrir mão, até integralmente, de seus direitos. A elas cabe dizer o que mais lhes 

parece conveniente”. Continua o autor, no sentido de preservação da autonomia 

privada e do conteúdo dito contratual do plano de recuperação, que o juiz não pode 

“substituir” a vontade das partes no processo, cabendo-lhe unicamente assegurar o 

controle da ordem jurídica. Para concluir, o autor fundamenta sua opinião indagando 

se uma parcela minoritária dos credores teria voto de qualidade para obstar a 

homologação de plano aceito pela maioria.188 

                                                                 
186

 ESTEVEZ, André Fernandes. Estudos de Direito Falimentar. Sapucaia do Sul: Notadez/Map, 

2011, p. 92. 

187
 TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de. O plano de recuperação e o controle judicial da 

legalidade. Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais 60 (Abr./2013), p. 307. 

188
 Ob. cit. 
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Todavia, não é assim enfrentada a questão exposta neste trabalho. Em 

termos do julgamento de conveniência da proposta, é verdade que o magistrado 

nunca deve, de ofício, substituir-se à vontade das partes. É claro, também, que os 

credores podem abrir mão até da totalidade de seus créditos, contanto que em 

relação a isso haja unanimidade, ou, em não existindo, nenhum dos credores 

dissidentes venha a apresentar sua objeção de conveniência. Ocorre que o credor 

dissidente, ainda que único e minoritário, não está obrigado a abrir mão de seu 

direito de propriedade por deliberação da maioria – este é o sentido do best interest 

of creditors que este trabalho defende existentes por interpretação da LFRE. 

Em conclusão, o juízo de conveniência pode (e deve) ser exercido pelo 

magistrado quando da existência de específicas objeções (objeção de 

conveniência), trazidas por credores legitimados (afetados pelo plano) no prazo 

previsto pelo artigo 55 da LFRE (trinta dias contados da publicação do edital de 

conhecimento do plano), e que tenham votado contrariamente à aprovação do plano, 

ou mesmo se abstido de votar a respeito na Assembleia-Geral de Credores instalada 

para esse fim. 

 

3.3.2. JUÍZO DE VIABILIDADE 

 

A viabilidade (ou factibilidade) do plano de recuperação judicial, por sua vez, 

corresponde ao critério de feasible da lei norte-americana e à fattibilità do direito 

italiano. Diferentemente da conveniência, afeta aos credores e de sentido puramente 

econômico, a viabilidade tem sentido prático-executivo, ligando-se à possibilidade 

em si do cumprimento do plano e da manutenção da empresa, no espírito expresso 

pela LFRE em seu artigo 47.  

No Bankruptcy Code norte-americano, a viabilidade (feasibility) está expressa 

como requisito para a homologação do plano de reorganização, no §1129(a)(11): “[o 

plano] is not likely to be followed by the liquidation, or the need for further financial 

reorganization, of the debtor.” 
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A interpretação judicial sobre tal requisito se encontra consolidada nos 

tribunais daquele país, em frequente case citado pela jurisprudência (Kane v. Johns-

Manville Corp., United States District Court, S.D. New York,1988), no qual se conclui 

que o plano não necessita garantir o sucesso, mas deve prover confiança razoável 

no sucesso: “The plan does not need to guarantee success, but it must present 

reasonable assurance of success. To provide such reasonable assurance, a plan 

must provide a realistic and workable framework for reorganization”. Nessa linha 

aponta o norte-americano STEPHEN H. CASE: 

 

Um standard frequentemente citado a respeito da viabilidade é se a 
apresentação factual do plano na audiência de confirmação 
estabelece uma “confiança razoável no sucesso”, embora “o sucesso 
não necessite ser garantido”. No contexto da seção 1129(a)(11), 
relativamente poucos casos articulam mais do que esse standard 
básico, exceto para afirmar que casos relativos ao Capítulo 11 
contém muitos elementos factuais e que as decisões das cortes de 
julgamento serão mantidas a menos que sejam “claramente 
equivocadas.”189 

 

Na Legge Fallimentare italiana não há uma previsão expressa de análise a 

respeito da viabilidade da proposta di concordato; todavia, embora ainda de forma 

controversa, a jurisprudência italiana tem se inclinado favoravelmente à plena 

possibilidade de análise do mérito do plano quanto à sua viabilidade, mesmo de 

ofício, conforme anota GIUSEPPE BERSANI: “La giurisprudenza di merito che ha 

affrontato il delicato argomento dopo il decreto correttivo, appare schierata nel senso 

di un pieno giudizio di fattibilità anche nella fase di omologazione nonostante il voto 

favorevole dei creditori”.190 

Determinadas situações de crise empresarial podem se encontrar em graus 

tão extremos, ou o plano apresentado pode se revelar tão distante da situação 

evidenciada nos autos, que não há como prever mínima possibilidade de sucesso na 

                                                                 
189

 CASE, Stephen H. Some Confirmed Chapter 11 Plans Fail. So What? Boston College Law 

Review 47 (dez./2005): 59-69, p. 60 (tradução livre). 

190
 Il concordato preventivo. Giudizio di fattibilità del Tribunale. Formazione delle “classi dei 

creditori”. Transazione fiscale. Milão: Giuffrè, 2012, p. 476. 
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tentativa de reorganização191, sendo mais salutar a liquidação da empresa inviável, 

como observa RACHEL SZTAJN.192 A autora leva em consideração o impacto da 

manutenção da atividade em todo o sistema econômico, e que tal avaliação deva ser 

realista, com respeito ao critério de eficiência e que o Poder Judiciário “não se deixe 

levar por motivações ideológicas assistencialistas em que a preservação de 

atividades inviáveis seja deferida para atender a alguns interesses de certa parcela 

da sociedade (civil).”193 

Provavelmente esse foi o espírito com que aprovado o Enunciado nº 7 da 

Jornada Paulista de Direito Comercial194, que assim propõe: “O devedor que alega 

não ter condições de pagar sequer as despesas mínimas de manutenção do 

estabelecimento empresarial, como as contas de gás, luz e água, vincendas após 

o ajuizamento do pedido, não tem direito à recuperação judicial, em razão da 

manifesta inviabilidade da empresa”. 

Com vistas ao artigo 47 da LFRE e seu conteúdo principiológico, GLAUCO 

MARTINS GUERRA disserta a respeito do princípio da preservação da empresa e do 

estímulo à atividade econômica, considerando que a recuperação judicial não 

poderá ser concedida a qualquer custo, eis que presentes os interesses de 

trabalhadores, credores e acionistas. A concessão da recuperação, segundo o autor, 

dependerá da demonstração de viabilidade econômica, pois se esta não se fizer 

                                                                 
191

 Para RICARDO NEGRÃO, “Mesmo os adeptos da proibição de o magistrado ingressar no exame da 

viabilidade econômica do plano haverão de concordar que, em certas situações, é possível, sem 

necessidade de demonstrar grandes conhecimentos técnicos, confrontar-se o julgador com 

deliberação de rejeição ou de aprovação com fundamentos totalmente divorciados da realidade 

processual” (A Eficiência do Processo Judicial na Recuperação de Empresa. São Paulo: Saraiva, 

2010, p. 135). 

192
 “Se a crise for transitória, de liquidez ou pequeno desequilíbrio patrimonial, evita-se destruir a 

atividade. Se, de outro lado, a crise for grave, sendo inviável a recomposição da organização, melhor 

tratar de desfazê-la o mais rapidamente possível evitando a propagação dos danos e enviando claros 

sinais de que não serão feitas concessões a empresários ou empresas cuja continuidade não se 

justifique no plano econômico” (SZTAJN, Rachel. Comentários aos artigos 47 a 54. In: PITOMBO, 

Antonio Sérgio A. de Moraes; SOUZA JUNIOR, Francisco Satiro. (Coord.) Comentários à Lei de 

Recuperação de Empresas e Falência. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 221). 

193
 Ob. cit., p. 222. 

194
 Promovida pelo Instituto dos Advogados de São Paulo em 2013. A lista completa dos enunciados 

pode ser visualizada em: http://www.iasp.org.br/2013/12/publicacao-dos-enunciados-no-doe-9-12-

2013-p-17/. Acesso em 15/03/2014. 

http://www.iasp.org.br/2013/12/publicacao-dos-enunciados-no-doe-9-12-2013-p-17/
http://www.iasp.org.br/2013/12/publicacao-dos-enunciados-no-doe-9-12-2013-p-17/
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presente aumentar-se-á o custo social com a manutenção indevida da fonte 

produtora, e por fim, “essa viabilidade econômica não pode se restringir 

exclusivamente à ‘preservação da empresa’ como um negócio viável. A lei diz que a 

recuperação judicial deve respeitar o ‘estímulo à atividade econômica’”.195 

Universalmente, as leis falimentares se destinam à proteção da atividade 

econômica, permeada por um interesse social atinente ao chamado going concern, 

ou identidade corporativa e integridade produtiva. Uma regra simples e inicial a 

respeito da viabilidade da empresa e de seu plano seria avaliá-la sob o prisma do 

going concern, ou seja, o método para determinar a questão da viabilidade é avaliar 

a empresa como um conjunto de valores e comparar com seu valor de liquidação 

(falência). Sempre mantido o interesse dos credores, se o valor de liquidação é 

maior, então a empresa deveria ser liquidada.196 

Em tal sentido, um plano pode ser considerado viável se der à nova empresa 

uma perspectiva razoável de sobrevivência, mas não só isso, se também há uma 

antecipação provável de que irá aferir lucro líquido para que o objetivo econômico da 

atividade empresarial seja atingido, e não que se tenha, no futuro, promover outra 

recuperação ou reorganização da atividade.197 

Já vimos que além dos interesses particulares dos credores, em toda 

legislação falimentar – LFRE inclusa – há um interesse público que deve ser 

protegido. O sistema econômico sempre sofre de alguma forma com a falência de 

                                                                 
195

 Direito Societário e a Nova Lei de Falências e Recuperação de Empresas, p. 258. Sobre o 

tema: “não basta simples e superficial análise dos enunciados dispostos na Lei n. 11.101/2005, para 

conferir o direito à tutela estatal, com a recuperação judicial da empresa. Caso ela preencha outros 

requisitos implícitos, e tenha observado durante todo o seu curso a principiologia inerente à atividade 

empresarial, aí sim, a par dos regramentos legais cumpridos, poder-se-á falar em possibilidade de 

tentar superação da crise (momentânea), com saneamento necessário e o reerguimento. Em não 

cumprindo todos esses requisitos e princípios, e em sendo deferido o processamento da recuperação, 

o procedimento já estará sendo instaurado desprovido dos alicerces básicos, o que significa, sem 

qualquer dúvida, insucesso da empreitada. O processo acabará por atolar a empresa numa série de 

obrigações e comprometimentos, tendentes ao não cumprimento, porque ao longo da existência 

funcional inexistiu a observância de detalhes importantes e tendentes à sobrevivência da entidade e 

manutenção regular no mercado competitivo” (CLARO, Carlos Roberto, Recuperação Judicial: 

Sustentabilidade e Função Social da Empresa. São Paulo: LTr, 2009, pp. 219-220). 

196
 KING, David R. Feasibility in Chapter X Reorganizations. Villanova Law Review 20:302 (1975). 

197
 Ob. cit. 
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uma empresa, seja pelo desaparecimento da fonte produtora (reduzindo-se um 

elemento de concorrência no mercado) seja pela redução na oferta de emprego, ou 

até mesmo no sentido puramente econômico da proteção dos investimentos 

universalmente realizados. Proteger a empresa inviável é fórmula para o 

agravamento dessas perdas, pois a não superação da crise tende a piorar o risco 

para o sistema econômico em todos esses níveis. 

Em artigo publicado no ano de 1999, enquanto ainda tramitava o Projeto de 

Lei que resultaria na LFRE, PAULO PENALVA SANTOS preocupou-se quanto à 

manutenção artificial de empresas, que em descompasso com a realidade 

econômica foram desaparecendo – incluindo os empregos “mantidos” – e cita lição 

de PAILLUSSEAU: “É evidente que a noção de viabilidade não se resume somente a 

uma apreciação financeira, mas é igualmente correto afirmar que uma empresa não 

pode ser considerada viável se não tem independência financeira de modo 

permanente, sem que tenha alcançado uma independência econômica.” 198 

Para sintetizar o entendimento, e em consonância com o quanto exposto 

nesta tese, o autor citado aponta que a empresa economicamente viável é somente 

aquela que pode remunerar adequadamente os capitais nela investidos. Se a 

empresa não é capaz de remunerar o capital investido, a principal fonte de 

financiamento desaparece, tornando-a inviável. Em alguns setores da economia com 

regulação especializada (a concessão de serviços públicos como bom exemplo) a 

manutenção artificial de empresas inviáveis (como companhias aéreas) em geral 

necessita do gasto de recursos públicos, o que levanta diversas críticas. Assim, 

conclui o autor que “a apreciação da viabilidade não deve ser limitar a uma análise 

meramente financeira da empresa”.199 

Para DAVID KING, “viabilidade é, acima de tudo, a exigência de que a empresa 

emergente possa vir a ser saudável. Não é necessário que o plano proposto garanta 

fabuloso sucesso financeiro, ou, nesse campo, que contemple a existência do 

devedor reorganizado para além da vida útil econômica de seus principais ativos”. O 

plano deve demonstrar um meio pelo qual o devedor recuperado vai evitar uma re-
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 O Novo Projeto de Recuperação da Empresa. Revista da EMERJ, v.2, n.7, 1999. 

199
 Ob. cit. 
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reorganização ou a necessidade de sua liquidação (falência). E assim conclui: “este 

é o significado de viabilidade – o devedor reorganizado deve ser capaz de emergir 

como uma entidade corporativa viável e não como um aleijado permanente do 

mundo dos negócios.”200 

Quase dez anos depois da principal reforma no direito falimentar italiano, 

ocorrida em 2005, a jurisprudência daquele país tem se expressado 

majoritariamente sobre estas premissas: i) a viabilidade do plano em regra não pode 

ser objeto de exame pelo juiz no momento da admissão do pedido inicial, exceto em 

casos raros nos quais se apresente a manifesta inviabilidade da atividade 

econômica201; b) a avaliação do comissário [administrador judicial] ou do perito sobre 

a viabilidade da empresa, por si só, não é suficiente para que o juiz rejeite a 

recuperação sob o argumento de sua inviabilidade, devendo-se oportunizar aos 

credores sua manifestação de vontade, plena e informada; c) o requisito da 

                                                                 
200

 Ob. cit. PAULO PENALVA SANTOS coloca importantes questões: “Este estudo não teria sentido senão 

num contexto global, considerando as reais perspectivas de rentabilidade da empresa. A viabilidade 

dependeria, em resumo da resposta às seguintes indagações formuladas pelo Professor Paillusseau: 

Qual a importância em relação aos concorrentes? Quanto valem seus produtos e serviços no 

mercado? Qual é a qualidade da sua organização de produção? Quais são os investimentos que 

devem ser feitos? Todas essas perguntas e outras mais é que permitem traçar ao menos um 

parâmetro para se saber se a empresa é ou não viável. Portanto, qualquer plano de recuperação 

econômico deve ter como prioridade identificar as condições econômicas e financeiras para se tornar 

viável, e, ainda verificar, de forma objetiva, se elas podem ser alcançadas” (ob. cit.). 

201
 No mesmo sentido do Enunciado de nº 7 da Jornada Paulista de Direito Comercial, há julgado da 

Corte de Cassação Italiana que resume de maneira didática a questão: 

“FALLIMENTO - CONCORDATO PREVENTIVO - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - REGIME 

CONSEGUENTE ALLA NUOVA LEGGE FALLIMENTARE - VIZI GENETICI DELLA PROPOSTA 

CONCORDATARIA - RADICALE E MANIFESTA INADEGUATEZZA DEL PIANO DI RISANAMENTO 

- POSSIBILITÀ DI ACCERTAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE - SUSSISTENZA  

In tema di omologazione del concordato preventivo, sebbene, nel regime conseguente all'entrata in 

vigore del d.lg. 169/2007, al giudice sia precluso il giudizio sulla convenienza economica della 

proposta, non per questo gli è affidata una mera funzione notarile di regolarità formale, per effetto 

della quale gli sarebbe preclusa la possibilità di intervenire a tutela dell'interesse pubblico a che il 

governo della crisi dell'impresa non sia piegato a utilizzazioni improprie, come nei casi di vizio 

genetico della proposta accertabile in via preventiva, e non sanabile dal consenso dei creditori, di 

radicale e manifesta inadeguatezza del piano per sopravvalutazione di cespiti patrimoniali o indebita 

pretermissione, o svalutazione, di voci di passivo, non rilevata ‘ab initio’ nella relazione del 

professionista” (Cassazione Civile, 15/09/2011, n. 188642). 
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viabilidade poderá ser avaliado pelo juiz no âmbito do juízo de homologação, apenas 

quando forem propostas objeções que acusem a falta desse requisito.202 

É possível ainda que surja a necessidade, devidamente comprovada, de se 

indagar novamente os credores em caso de uma mudança nas condições de 

viabilidade ocorridas após a votação do plano. Também nesse caso, a simples 

mudança nessa perspectiva (reportada pelo administrador ou perito) não deve, 

automaticamente, levar à invalidade do plano ou a convolação em falência, 

tampouco à convocação dos credores para nova assembleia, podendo 

simplesmente os credores que pretendam revogar o voto favorável concedido ao 

plano inicial que assim o façam, eventualmente fazendo com que deixe de existir o 

quórum necessário para aprovação do plano (proposto em condições fáticas 

pretéritas e diferenciadas). 

Ao comentar julgado da Corte de Cassação italiana sobre o controle da 

viabilidade na admissão do pedido de recuperação, BENEDETTO RADDUSA relata que 

o Tribunal afirmou a priori a natureza essencial da intervenção do juiz, o que acaba 

favorecendo uma abordagem avaliativa para o conteúdo substancial da proposta de 

reorganização.203 

De acordo com a decisão comentada, o exame do juiz a respeito da 

documentação obrigatória apresentada pelo devedor não pode ser reduzido a um 

mero check list para verificar a ausência de dados relevantes, uma vez que, segundo 

o julgado, “o exame das circunstâncias de fundo da crise e das propostas em 

conformidade com o regime legal implica em análise sobre o mérito”. Dessa forma, o 

juiz deve realizar uma análise do pedido e do plano de recuperação, certificando-se 

estar atingido um limite mínimo de adequação, apoiado sobre dados de natureza 

técnica (e eventualmente sobre os pareceres do administrador judicial e dos peritos 

contábeis). 
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 AMBROSINI, Stefano. Contenuti e fattiblità del piano di concordato preventivo alla luce della 

reforma del 2012. Il Caso 306/2012 (ago./2012). 

203
 RADDUSA, Benedetto Paternò. Concordato preventivo: il controllo giudiziale sulla fattibilità del 

piano. Il Caso 281/2012 (jan. 2012). 
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Esse controle exercido pelo juiz não teria o sentido de subtrair dos credores 

sua autonomia e poder de decisão a respeito da viabilidade da proposta, mas 

impedir a instauração de um procedimento concursal claramente fadado ao 

insucesso. A premissa, todavia, é a de que o controle judicial se dê sobre as 

informações contábeis e econômicas acerca da viabilidade a priori204 da recuperação 

judicial, não sobre as avaliações de sucesso do plano, que permanecem sob a 

titularidade dos credores (um juízo de prognóstico) e também para garantir que o 

plano foi elaborado e proposto com base em dados econômico-financeiros fiéis à 

realidade, de acordo com o laudo trazido ao processo por um profissional qualificado 

para tanto. Ou seja, nessa fase processual a análise do juiz deverá recair sobre o 

plano em uma dimensão ontológica e não muito em uma perspectiva funcional, 

embora julgar pela inviabilidade ab initio da pretensão de recuperação implicaria na 

realização de uma análise de mérito.205 

Ora, sendo no Brasil incumbência do devedor a apresentação de laudo que 

ateste a viabilidade econômica da empresa (artigo 53, II, da LFRE), acaso não 

demonstrada essa viabilidade de forma consistente (com apresentação de dados e 

documentos fiáveis) é dever do juiz questionar esse laudo e determinar a 

intervenção do administrador judicial e do perito contábil para que confrontem esse 

documento que, ademais, servirá de parâmetro para o exercício de voto pelos 

credores. 

Evidentemente, o julgamento definitivo acerca da viabilidade do plano ocorre 

na Assembleia de Credores, daí exsurge a importância do consentimento informado, 

isto é, que a deliberação se dê como resultado da análise de informações concretas 

e documentadas, já previamente supervisionadas pelo juiz conforme o poder de 

controle que exerce sobre o processo. 

Deve-se ter em mente que a análise prévia da viabilidade realizada em âmbito 

judicial e com resultado positivo acerca desse requisito não vincula de modo algum 

os credores, ainda detentores do poder deliberativo ligado ao structured bargaining, 

ou seja, como acima afirmado a instância final de julgamento da viabilidade da 
                                                                 
204

 O que chamamos neste trabalho de “viabilidade jurídica”. 

205
 Ob. cit. 
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proposta é a Assembleia-Geral de Credores, que irá resultar também em um 

julgamento de conveniência da proposta em contraposição às possíveis alternativas 

de liquidação da empresa.206 

Dessa forma, “o sistema recupera a coerência e racionalidade se excluirmos 

que o Tribunal pode oficiosamente decidir verificar a viabilidade do plano”207. A ideia 

de viabilidade do plano agora aparece logicamente ligada ao conceito de 

conveniência. 

O julgado em comento da Corte de Cassação ainda veio a apresentar 

distinção entre viabilidade jurídica, viabilidade econômica e conveniência. Para o 

tribunal, a viabilidade econômica da proposta e sua conveniência são fatores que 

não devem ser analisados de ofício pelo juiz, que assim deve agir apenas para 

avaliar a viabilidade jurídica da recuperação proposta, ou seja, a possibilidade de 

concretização (legal e factual) da proposta nos termos previstos no plano.  

A LFRE dispõe sobre algumas circunstâncias legais “internas” compatíveis 

com esse conceito de viabilidade jurídica, tanto em relação à aprovação comum do 

plano (aceito por todas as classes de credores) como também em relação à forma 

de aprovação alternativa (cram down). Na primeira hipótese, como exemplo, pode-se 

citar a obrigatoriedade de pagamento dos credores trabalhistas no prazo máximo de 

um ano (artigo 54) e no segundo caso, a impossibilidade de tratamento diferenciado 

entre os credores da classe que houver rejeitado o plano (artigo 58, §2º). Como se 

trata de negócio jurídico, o plano de recuperação está igualmente regido pelas 
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 Com semelhante entendimento para o caso brasileiro, EDUARDO SECCHI MUNHOZ afirma: “A 

verificação no caso concreto, portanto, da viabilidade da recuperação do devedor e do atendimento 

aos objetivos alinhados pelo art. 47 da Lei 11.101/2005 não cabe exclusivamente ao juiz, mas deverá 

resultar do processo de negociação entre devedor e credores estritamente regulado pela Lei 

(structured bargaining). A lei estrutura um processo de negociação entre devedor e credores que 

busca implementar um modelo de comportamento cooperativo, de convergência de interesses, em 

lugar de um comportamento individualista. Confia-se que desse processo de negociação estruturada 

(regulada pela lei) possa resultar a solução consentânea com o interesse público na preservação da 

empresa viável e na liquidação da empresa inviável.” (Anotações sobre os limites do poder 

jurisdicional na apreciação do plano de recuperação judicial. Revista de Direito Bancário e do 

Mercado de Capitais 36 (Abr./2007), p. 184). 

207
 RADDUSA, Ob. cit., tradução livre. 
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normas gerais de validade previstas pela codificação civil (artigo 166 e seguintes do 

Código Civil). 

Todavia, a viabilidade jurídica tem dimensão maior que as expressas 

disposições legais acima citadas. Podemos identificar duas situações de 

inviabilidade jurídica podem se verificar no caso concreto: primeiro, pode ocorrer que 

as condições de propositura da recuperação não apontem minimamente para a 

obtenção de um processo exitoso, em consonância com os objetivos legais da lei 

falimentar, sendo que eventual consentimento dos credores nesse caso não serviria 

a propósito algum; segundo, na hipótese que trata da existência de informações 

falsas ou omissas no processo, o que redundaria em expressão de vontade 

maculada de vício, tornando eventual deliberação passível de invalidade.  

Com relação à viabilidade econômica, a avaliação dos possíveis e futuros 

efeitos da escolha dos credores (pela recuperação ou liquidação) está ligada à sua 

conveniência (aspecto puramente econômico), ou seja, trata-se de uma diagnose de 

risco e tomada de opção em relação ao recebimento na forma proposta pelo 

devedor ou ao que eventualmente possam vir a receber na liquidação de seus 

ativos. É claro que essa diagnose somente pode ser válida caso os credores tenham 

obtido informações suficientes e corretas a respeito do devedor. 

De forma a resolver essa importantíssima questão, a Corte de Cassação 

italiana firmou, em janeiro de 2013, pela sezione unite daquele tribunal208, o seguinte 

entendimento (chamado de principio di diritto): 

 

Il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio 
di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso 
dall’attestazione del professionista, mentre resta riservata ai creditori 
la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto 
la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti; il 
controllo di legittimità del giudice si realizza facendo applicazione di 
un unico e medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, 
revoca ed omologazione in cui si articola la procedura di concordato 
preventivo; il controllo di legittimità si attua verificando l’effettiva 
realizzabilità della causa concreta della procedura di concordato; 
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 A sezione unite tem competência para uniformizar a jurisprudência da Corte de Cassação, quando 

há divergência entre as seções singulares ou quando a questão debatida se revele de especial 
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quest’ultima, da intendere come obiettivo specifico perseguito dal 
procedimento, non ha contenuto fisso e predeterminabile, essendo 
dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale 
quadro di riferimento, finalizzato al superamento della situazione di 
crisi dell’imprenditore, da un lato, e all’assicurazione di un 
soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei 
creditori, da un altro”.209 

 

A solução da Corte de Cassação é semelhante daquela proposta pelos 

tribunais norte-americanos, no sentido de propor um manejo não predeterminado do 

conceito de viabilidade jurídica, porém fixando linhas-guia que acabam por se 

amoldar às premissas fundamentais do processo de recuperação da empresa, quais 

sejam, a superação da situação de crise do devedor e a garantia de satisfação, 

ainda que hipoteticamente parcial e modesta, dos interesses dos credores. 

A doutrina brasileira também tem enfrentado essa questão. Diante da 

aprovação de plano visivelmente inconsistente, aprovado por força da ausência de 

“melhor saída”, NEWTON DE LUCCA afirma que não está o juiz vinculado à sua 

homologação: “Não vejo como possa entender-se que o magistrado, convencido da 

inconsistência do plano, esteja obrigado a fazer o papel de inocente útil, 

referendando uma solução que, de antemão, sabe ser absolutamente 

inadequada”.210 

Em sentido contrário, PAULO FERNANDO CAMPOS SALLES DE TOLEDO afirma que 

se o magistrado vier a ingressar na análise econômico-financeira do plano, estaria 
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 Sezione unite, Sentenza n. 1521, 23/01/2013. Texto original em italiano mantido para preservação 

do sentido. Tradução livre: “O juiz tem o dever de exercitar um controle de legitimidade sobre o juízo 

de viabilidade da proposta de concordata, não estando excluído desse juízo o relatório do profissional 

habilitado, enquanto fica reservada aos credores a avaliação concernente ao mérito do dito juízo, que 

tem como objeto a probabilidade de sucesso econômico do plano e os riscos inerentes; o controle de 

legitimidade do juiz se realiza fazendo a aplicação de um único e igual parâmetro nas diversas fases 

de admissibilidade, revogação e homologação nas quais se articula o procedimento de concordata 

preventiva; o controle de legitimidade atua verificando ser efetivamente realizável a causa concreta do 

procedimento de concordata; esta última, sendo entendida como objetivo específico perseguido pelo 

procedimento, não há conteúdo fixo e predeterminado, sendo dependente do tipo de proposta 

formulada, embora inserida no quadro geral de análise, destinado a superar a situação de crise da 

empresa, de um lado, e assegurar uma satisfação, ainda que hipoteticamente modesta e parcial, dos 

credores, de outro.” 
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 DE LUCCA, Newton; SIMÃO FILHO, Adalberto (Coord.). Comentários à Nova Lei de 

Recuperação de Empresas e Falências: Lei nº 11.101/2005. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 33. 
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ultrapassando o limite correspondente ao controle da legalidade, ou seja, adentraria 

ao mérito das negociações, que seria reservado exclusivamente às partes, sendo 

seu papel apenas verificar se o acordo a que chegaram tem ou não respaldo 

jurídico.211 

Também em sentido contrário se posiciona MARCELO GAZZI TADDEI, afirmando 

que “a aprovação do plano recuperatório pela Assembleia Geral de Credores, nos 

termos legais, determina o deferimento da recuperação judicial pelo juiz, a quem não 

cabe apreciar a consistência do plano sob os aspectos econômicos ou financeiros”. 

Dessa forma, seria defeso ao juiz deixar de homologar a recuperação judicial com 

base em “análise de questões econômicas ou financeiras, bem como a sua 

impressão pessoal sobre a viabilidade ou consistência do plano”.212 

Na mesma linha, o Enunciado nº 46 da Jornada de Direito Comercial propõe 

que “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”, seguindo uma linha orientativa da 

jurisprudência brasileira sentida até mesmo no âmbito do Superior Tribunal de 

Justiça (em capítulo adiante apresentaremos o panorama atual da jurisprudência 

brasileira sobre o tema). Trata-se de uma conclusão da qual em parte divergimos 

uma vez compreendida toda a significância principiológica da LFRE pelo fato de o 

Enunciado estar a se referir indistintamente aos critérios de viabilidade jurídica e 

viabilidade econômica, além do papel do magistrado no processo civil e das lições 

que se pretende absorver do direito estrangeiro. 

Em outra via de fundamentação, na linha que o jurista alemão NIKLAS 

LUHMANN formulou sobre a separação dos sistemas sociais, não é difícil concluir que 

impossibilidade de que a lei falimentar enfrente aspectos puramente econômicos do 

tráfego negocial decorre do fato de ser norma pertencente ao subsistema jurídico, 

portanto inapta a lidar com a codificação própria do subsistema econômico. Todavia, 
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da mesma forma que se tornou necessária uma reformulação do conceito de 

propriedade, por conta das operações no subsistema econômico que ressoaram no 

interior do subsistema jurídico, também o contrato passou a ser observado pela 

tônica de sua função social, sobrepondo-se a codificação do sistema jurídico 

(direito/não-direito) à liberdade irrestrita de contratar (ou negociar a recuperação 

judicial, na hipótese deste trabalho). Nesse sentido, 

 

[O contrato] é observado diante das restrições impostas pelo sistema 
jurídico ao princípio clássico da autonomia da vontade, 
particularizado, no direito contratual, no preceito da liberdade de 
contratar. Se, no seio de um Estado liberal, impunha-se maior 
liberdade para os interessados auto-regularem seus interesses sem 
imposição de muitos limites, o advento de um Estado social restringe 
tal liberdade em prol do interesse da coletividade [...] Mais uma vez 
esse mecanismo de regulamentação das transações econômicas 
apresenta-se receptivo às mutações e, assim, nova atualização do 
contrato exsurge de modo patente perante os preceitos da teoria 
contratual clássica, exigindo reexame dos alicerces liberais muitas 
vezes ainda invocados para justificar situações atuais.213 

 

Nossa opinião, portanto, converge com o estudo da doutrina estrangeira posta 

em análise, ou seja, é plenamente possível ao magistrado, em determinadas 

situações, adentrar ao exame da viabilidade da recuperação judicial proposta pelo 

devedor, desde que essa viabilidade se encontre em seu perfil jurídico, isto é, no 

caso de estar em confronto com dispositivos expressos pela norma falimentar ou por 

regras gerais atinentes aos negócios jurídicos, ou quando a proposta redundar em 

plena e evidente impossibilidade de consecução dos objetivos pressupostos pela 

LFRE, ou seja, que a empresa em crise emerja de forma segura e duradoura. 

A necessidade de preservação da empresa, tão em evidência no texto da 

LFRE, conquanto prestigie a manutenção da fonte produtora, de outro lado não pode 

significar que empresas não possam mais falir. Não por outro motivo, a própria 

LFRE, ao disciplinar a autofalência (a falência requerida pelo próprio devedor) prevê 

que é dever do empresário em crise, quando não vislumbre a possibilidade de 

recuperação da atividade, requerer sua autofalência (art. 105 da LFRE). Nessa linha, 
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ANDRÉ FERNANDES ESTEVEZ afirma que “se o sistema falimentar admite perdas pelos 

credores, deve-se cuidar para que não se leve a extremos tal possibilidade, sob 

pena de se afirmar que algumas empresas, mesmo que transitoriamente, não podem 

mais falir, mesmo que não paguem nenhum credor”.214 

Assim, a análise da viabilidade ou factibilidade do plano de recuperação 

judicial, que pode ser levada a cabo de ofício pelo magistrado em situações limitadas 

(de notória inviabilidade – incompatibilidade com os preceitos da recuperação 

judicial) é tarefa a ser conduzida de forma aprofundada, com demonstração concreta 

dessa inviabilidade, com fundamentos e justificativas suficientes, seja para deferir o 

processamento da recuperação judicial, seja para homologar ou recusar a 

homologação do plano eventualmente aprovado pelos credores. 

A LFRE dispõe de certos momentos processuais em que deverá constar nos 

autos da recuperação judicial informações a respeito do devedor em crise. 

Inicialmente, o plano de recuperação deverá vir acompanhado de laudo econômico-

financeiro (artigo 53, III); em outras oportunidades, cabe ao administrador judicial 

apresentar relatórios acerca do devedor e suas atividades. Todavia, conforme 

expomos em capítulo anterior acerca da assimetria informacional, entendemos 

insuficientes (e mal utilizadas) tais informações, que no mais das vezes passam 

sequer analisadas pelo magistrado, relegando-as à apreciação dos credores, 

quando em verdade compete igualmente ao Judiciário a aferição da viabilidade 

jurídica do plano de recuperação judicial.  

Ao investigar a “Guía Legislativa sobre el Régimen de la Insolvencia”, da 

CNUDMI (Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 

Internacional), publicada em 2006, RICARDO NEGRÃO conclui que o direito privado 

internacional não veda o exame judicial da viabilidade do plano, desde que isto se 

faça com a adoção de critérios técnicos aceitáveis.215 Veja-se, a exemplo, a lei 

falimentar espanhola, onde o administrador judicial e credores que representem ao 

menos cinco por cento dos créditos inseridos no procedimento concursal (sendo 

permitido se agrupar para tal fim) podem se opor à homologação da recuperação 
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judicial, demonstrando que o cumprimento do plano se afigura como “objetivamente 

inviável”216. No Uruguai também há previsão semelhante, com a diferença de que a 

representação dos credores deve ser no mínimo de dez por cento.217 

Ao comentar decisão de um tribunal espanhol de Valencia a respeito do tema, 

MANUEL GARCÍA-VILLARRUBIA aponta a necessidade de separar situações de 

impossibilidade fática ou mera dificuldade no cumprimento, para não se dar 

interpretação equivocada à expressão “objetivamente inviável” da lei espanhola. 

Para o autor, tal expressão “requiere una valoración rigurosa de la situación, una 

constatación muy fundada y no una mera impresión o probabilidad incierta de que no 

pueda llevarse a término lo convenido, ni tampoco la mera intuición o sospecha, 

afirmándose incluso que inviabilidad ni es dificultad, ni gran dificultad sino 

imposibilidad”. Além disso, a situação há de ser objetiva, conforme determina a lei, e 

não ligada exclusivamente a circunstâncias ou possibilidades subjetivas do devedor, 

mas verificada a partir de critérios que pudessem ser aplicados a quaisquer outros 

devedores em crise.218 

Retornando à aplicação de tais conceitos no direito brasileiro, num primeiro 

momento far-se-ia o exame da adequação e viabilidade jurídica prima facie por meio 
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 Ley 22/2003. “Artículo 128. Oposición a la aprobación del convenio. 2. La administración concursal 
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da documentação apresentada pelo devedor (tal como de certa forma admite o 

Enunciado nº 7 da Jornada Paulista de Direito Comercial), seguindo-se a 

deliberação pelos credores (guiados somente pelo critério da conveniência e 

viabilidade econômica) e, por fim, em determinados casos caberia ao magistrado 

equacionar, com o uso de quaisquer meios processuais disponíveis (em termos 

probatórios), se a deliberação dos credores deve ser confirmada (homologada) uma 

vez que racionalmente convencido da existência de todos os requisitos legais para o 

processo de reorganização empresarial. 

Parece-nos claro que o “atestado” de viabilidade confeccionado por 

profissional habilitado e apresentado pelo devedor juntamente com o plano de 

recuperação judicial não deva consistir em simples carimbo ou documento 

desprovido de força probatória. Essa opinião, como observado na decisão da Corte 

de Cassação italiana, não limita a atividade judicial, pois o juiz não é apenas 

conferente da apresentação de documentos que serão objeto de análise pelos 

credores. O documento deve consistir em opinião fundamentada em dados 

concretos e previsões verificáveis tanto pelo juiz como pelos credores, ou não 

servirá aos propósitos que a LFRE a ele destinou. 

A proposição de um “rito processual” será mais bem detalhada adiante, no 

capítulo referente à nossa proposta de sistematização, na LFRE, da homologação 

do plano de recuperação judicial. 

 

3.4. O REQUISITO DA BOA-FÉ NO JUÍZO DE HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

 

Com o exame do mérito do plano de recuperação judicial por parte do 

magistrado, seja ao apreciar quando possível sua conveniência ou averiguar sua 

viabilidade jurídica, viu-se no segundo caso que, em qualquer procedimento judicial, 
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como é o caso do processo de recuperação, o Poder Judiciário jamais se furtará de 

considerar questões de ordem pública.219 

No Brasil, o controle judicial da legalidade no processo de recuperação foi 

reconhecido em julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, analisado 

em capítulo adiante. Um dos Enunciados resultantes da I Jornada de Direito 

Comercial (nº 44) adotou exatamente a mesma conclusão do julgado, contendo a 

seguinte orientação: “A homologação de plano de recuperação judicial aprovado 

pelos credores está sujeita ao controle judicial de legalidade.” 

Revelando-se o plano de recuperação como resultante da autonomia de 

vontade entre devedor e credores, não há dúvida quanto à necessidade de serem 

observadas as regras e princípios norteadores dos da validade dos negócios 

jurídicos em geral, não se podendo perder de vistas a liberdade conferida aos 

credores pela LFRE para tratar de seus direitos, indiscutivelmente disponíveis. 

A nosso ver, uma de principais questões relativas ao controle judicial de 

legalidade, que se afigura como cláusula geral imperativa em nosso direito220 e, 

portanto, também matéria de ordem pública, trata da boa-fé, ou especificamente no 

                                                                 
219

 Nesse sentido: “[...] alguns doutrinadores, no exame da nova legislação falimentar, chegam a 

entender que o juiz não deve examinar sequer o conteúdo da deliberação que lhe é levada para 

homologação. Todavia, tal afirmativa não parece condizente com o pretendido pelo legislador, pois se 

assim fosse a decisão homologatória seria absolutamente desnecessária. O magistrado não só pode 

como deve examinar o conteúdo das deliberações tomadas na Assembleia Geral de Credores e que 

lhe são levadas à apreciação, notadamente no que diz respeito ao plano de recuperação judicial que, 

por exemplo, contenha disposições contrárias à ordem pública” (ARAGÃO, Paulo Cezar; 

BUMACHAR, Laura. “A Assembleia Geral de Credores na Lei de Recuperação e Falências”. In: 

SANTOS, Paulo Penalva; GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. (Coord.) A Nova Lei de Falências 

e de Recuperação de Empresas: Lei nº 11.101/05. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 115). 

220
 Segundo ALBERTO GOSSON JORGE JR., a cláusula geral da boa-fé objetiva “Deverá constituir-se em 

poderosa ferramenta para que o intérprete e os profissionais do direito possam determinar 

intervenções – seja propondo ou declarando a nulidade dos negócios jurídicos, seja simplesmente 

alterando cláusulas abusivas com a preservação do negócio – quando constatado vício ou 

desequilíbrio decorrente de desvio ético no comportamento de qualquer das partes” (Cláusulas 

Gerais no Novo Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 85). Para o autor, “basta que o sujeito do 

direito exceda qualquer um dos elementos contidos na norma, seja o fim econômico, o social, a boa-

fé ou os bons costumes, para que esteja configurado o abuso de direito e a consequente ilicitude do 

ato-fato perpetrado” (ob. cit., p. 86). 
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caso do processo de recuperação judicial, da boa-fé com que proposto o pedido de 

recuperação e apresentado seu respectivo plano pelo devedor.221 

De um modo geral, o regramento da boa-fé está presente no art. 422 do 

Código Civil, que assim estatui: “Os contratantes são obrigados a guardar, assim na 

conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e boa-fé”. 

Ademais, o Enunciado nº 25 do Centro de Estudos Judiciários da Justiça Federal 

assim complementa: “O art. 422 do Código Civil não inviabiliza a aplicação, pelo 

julgador, do princípio da boa-fé nas fases pré e pós-contratual”. Ou seja, quer pela 

natureza privada da recuperação judicial, quer pelo seu caráter processual e público, 

a boa-fé é requisito que jamais poderá deixar de ser observado. 

Essa boa-fé que deve ser atribuída do devedor, portanto, é questão que inicia 

com a propositura do pedido de recuperação judicial (artigo 51 da LFRE) e perpassa 

por uma análise obrigatória do conteúdo do plano de recuperação e do resultado da 

deliberação ocorrida em Assembleia de Credores. A LFRE nada diz a respeito da 

boa-fé em termos de homologação do plano de recuperação judicial; todavia, quer 

pela natureza negocial (privatística), quer pela natureza processual (publicística) da 

recuperação judicial, a aplicação do instituto não encontra qualquer óbice; muito ao 

contrário, torna-se imperativa. 

Na vigência da Lei nº 2.024/1908, a proposta de concordata deveria receber 

verificação ex officio por parte do magistrado, em relação ao que dispunham os 

artigos 104, 105, 106 e 119 do mencionado diploma legal, que contêm referências à 

boa-fé do devedor, e “que se prendem às bases do instituto e são de interesse 

público” e em caso de infração deveria o juiz negar a homologação, “ainda que não 

se dê a oposição dos interessados”.222 

                                                                 
221

 A legislação civil vigente impõe que, para ser válido determinado negócio jurídico, é necessário 

que as partes sejam capazes, o objeto seja lícito e seja observada eventual formalidade legal (artigo 

104 do Código Civil). No entanto, em que pese as partes tenham ampla liberdade para contratar, tal 

como contemplado no artigo 421 do mesmo diploma legal, é necessário seja observada, ainda, a 

boa-fé objetiva, a função social entre outros princípios gerais que devem nortear qualquer relação 

contratual. 

222
 Cf. MENDONÇA, J. X. Carvalho de. Tratado de Direito Comercial Brasileiro, v. VIII. 5ª ed. Rio 

de Janeiro: Freitas Bastos, 1955, pp. 391-392. 
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Ao analisar as raízes do direito concursal brasileiro, MIRANDA VALVERDE 

aponta que, desde o surgimento do instituto da concordata no direito brasileiro, já se 

notava a necessidade de demonstração da boa-fé do devedor, sendo que o Código 

Comercial de 1850 “acentuava a necessidade da boa-fé, ou melhor, da ausência de 

fraude ou culpa para que pudesse o falido obter a concordata”.223 Como se observa, 

trata-se de antiga preocupação do direito falimentar, demonstrada no mesmo século 

XIX pela Exposição de Motivos do antigo Código de Falências de Portugal: 

 

Em matéria de falência não há previsões legislativas que bastem 
nem reformas que muito durem. Por um lado, a extrema mobilidade e 
suscetibilidade do crédito, cuja segurança a lei de falência se propõe 
tutelar, desorientam e amesquinham as mais completas e adequadas 
providências e obrigam o legislador a seguir nas suas constantes 
transformações os caprichosos movimentos desse maravilhoso 
proteu. Por outro lado, a astúcia dos interesses penetra e 
desconcerta as mais finas malhas da urdidura legislativa, e o dolo e a 
fraude, tantas vezes auxiliados pelo desleixo ou complacências dos 
próprios executores da lei, a breve trecho fazem do descrédito desta 
o pedestal dos seus triunfos (Exposição de Motivos de 26 de julho de 
1889 do Ministro da Justiça Conselheiro Borges Cabral apresentando 
ao Rei de Portugal o Código de Falências).224 

 

Principalmente durante a vigência do Decreto-Lei 7.661/45, muito se criticava 

a utilização imprópria do instituto da concordata, que vinha desmoralizado diante de 

sua frequente utilização como meio fraudatório, dissociado de um verdadeiro 

interesse na preservação do agente econômico, e mesmo atualmente evolui uma 

preocupação com a chamada “indústria da recuperação judicial”, que significa, 

dentre outras situações, a utilização do instituto como simples meio de exoneração 

das responsabilidades do devedor. 

No direito norte-americano, é expressa pelo Bankruptcy Code a necessidade 

de postular a reorganização empresarial de boa-fé, não sendo permitida a 

homologação judicial sem a presença desse requisito225. Todavia, não há definição 
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 Comentários à Lei de Falências, vol. II. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1962, p. 319. 

224
 Apud SANTOS, Paulo Penalva. O Novo Projeto de Recuperação da Empresa. Revista da EMERJ, 

v.2, n.7, 1999. 

225
 Embora se presuma a existência da boa-fé na ausência de oposição pelos credores. 
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no Bankruptcy Code a respeito do que exatamente caracterizaria o requisito da boa-

fé. Coube à jurisprudência daquele país especificar tal requisito, pela via 

interpretativa, a fim de manter intacto o espírito da lei e da reorganização por ela 

prevista, tendo por objetivos primordiais (tal como ocorre com a LFRE) a proteção 

dos credores e a possibilidade de preservação da empresa em crise.226 

Assim, a jurisprudência estadunidense (case law) formou consistente 

entendimento acerca das características da boa-fé no processo de recuperação, no 

sentido de confirmar seu cumprimento quando verificada a possibilidade de 

atingimento de resultados compatíveis com o diploma legal. Tal entendimento se 

pode observar de trecho da decisão proferida seguinte caso, julgado pela United 

States Bankruptcy Court no Estado da Flórida: 

 

Para determinar a ausência da boa-fé, os tribunais têm verificado se 
o devedor possui a intenção de abusar do processo judicial e dos fins 
do sistema legal de reorganização. O foco [ao avaliar boa-fé na 
proposta de um plano] está “no plano em si e se tal plano será 
bastante obter um resultado coerente com os objetivos e propósitos 
do Bankruptcy Code”. Para determinar a boa-fé, o tribunal examina o 
plano do devedor e determina, à luz dos fatos e circunstâncias 
particulares, se o plano será bastante obter um resultado consistente 
com o Bankruptcy Code.227 

 

A proposição de um plano aleatório, sem qualquer consistência ou conexão 

com a realidade, já figura como o primeiro sinal de ausência de boa-fé; além de 

significar, como já visto, também a notória inviabilidade jurídica da proposta, que 

consiste noutra questão de ordem pública. Toda a construção lógica do plano de 

recuperação judicial (com a utilização dos meios exemplificados pelo artigo 50 da 

LFRE) deve visar a um resultado útil, isto é, ao benefício coletivo, com a melhor 

satisfação dos credores e a manutenção da fonte produtora, o agente econômico ou 

o chamado going concern. Portanto, já em primeiro plano, a veracidade dos dados 

                                                                 
226

 Cf. UZIEL, Jessica. § 363(B) Restructuring Meets the Sound Business Purpose Test with Bite: 

an Opportunity to Rebalance the Competing Interests of Bankruptcy Law. Disponível em: 

http://ssrn.com/abstract=1632686. Acesso em 13/01/2014. 

227
 Bravo Enterprises, 331 B.R. Citado em: United States Bankruptcy Court - Middle District Of Florida 

- Tampa Division. Case No. 8:02-bk-527-PMG. Chapter 11: Proud Mary Marina Corporation. Tradução 

livre. 

http://ssrn.com/abstract=1632686
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apresentados pelo devedor constitui pressuposto para a válida aceitação da 

proposta por parte dos credores228, sem a qual não há que se falar em aceitação 

consciente e informada, essenciais na fórmula negocial apresentada pela Lei 

11.101/2005.229 

Traçando um estudo comparativo com o direito norte-americano, SILVIA GIANI 

explicita que no direito italiano também se desenvolveu a análise da presença do 

requisito da boa-fé no estágio de homologação do plano de recuperação judicial 

(embora não haja disposição específica a esse respeito na Legge Fallimentare), 

sendo bastante incisiva em relação à necessidade de verificação da ausência de 

conduta (por parte do devedor) em violação ao cânone da boa-fé.230 

Na doutrina brasileira mais recente, CARLOS ROBERTO CLARO aponta que a 

análise do requisito da boa-fé deva alcançar todo um comportamento pretérito ao 

ajuizamento do pedido de recuperação judicial, sendo impossível a concessão do 

benefício legal na ausência de um comportamento compatível com o espírito da 

                                                                 
228

 Como adverte a Ministra NANCY ANDRIGHI, do Superior Tribunal de Justiça: “A boa-fé objetiva, 

verdadeira regra de conduta, estabelecida no art. 422 do CC/02, reveste-se da função criadora de 

deveres laterais ou acessórios, como o de informar e o de cooperar, para que a relação não seja 

fonte de prejuízo ou decepção para uma das partes, e, por conseguinte, integra o contrato naquilo em 

que for omisso, em decorrência de um imperativo de eticidade, no sentido de evitar o uso de 

subterfúgios ou intenções diversas daquelas expressas no instrumento formalizado” (3ª Turma, 

Recurso Especial nº 830.526, julgado em 03/09/2009). 

229
 TEDOLDI, Alberto. Il sindacato giudiziale sulla fattibilità del piano e l’art. 173 l.fall. nel concordato 

preventivo: ovvero, la Cassazione e il “cigno nero”. Il Caso 270/2011 (nov. 2011), p. 38. 

230
 Convém transcrever os exatos termos da opinião da autora sobre o tema: “I limiti all’autonom ia 

privata, in realtà, sono ben ravvisabili nel modello ispiratore delle recenti riforme, che ha accentuato 

l’autonomia delle parti nella composizione della crisi d’impresa: nel celebrato Chapter 11 del 

Bankruptcy Code statunitense sono frequenti i richiami alla buona fede dei vari soggetti coinvolti e alla 

ragionevolezza equitativa delle soluzioni adottate. Si vedano, ad es, nel § 1129, i continui richiami alla 

good faith, alla fairness, alla equity, alla reasonableness. [...] FIDUCIA, BUONA FEDE, 

RAGIONEVOLEZZA equitativa costituiscono, dunque, nel Bankruptcy Code statunitense, i parametri 

del potere esercitato dall’autorità giudiziaria in sede di approvazione (giusto l’esercizio del cram down) 

e di conferma del piano. [...] Non possiamo certo ritrarci, in nome della fin troppo esaltata 

privatizzazione dell’istituto, di fronte ad abusi, condotte frodatorie e alla accertata mancanza di 

attuabilità di un piano, anche se già approvato dalla maggioranza (molto spesso formata da creditori 

finanziari), poiché deve essere tenuta in considerazione la molteplicità degli interessi coinvolti, di quelli 

anche della minoranza ‘schiacciata’, altrimenti privi di alcuna tutela, non potendo neppure opporsi se 

non siano esponenti di un concordato ‘classista’”. (GIANI, Silvia. Concordato preventivo: poteri di 

controllo del tribunale in sede di ammissione, durante la procedura e in sede di omologazione. Il Caso 

273/2011 (dez. 2011), pp. 13-14). 



119 

 

LFRE, mesmo porque se ficar demonstrado que o devedor propôs de má-fé o pedido 

de recuperação, dificilmente se poderia esperar algum sucesso decorrente de seu 

deferimento.231 

Assim, a chamada “indústria da recuperação judicial” decorre do abuso na 

utilização do instituto, e como qualquer abuso de direito232, deve ser coibido pelo 

magistrado, sob pena de desmoralização do instrumento normativo caracterizado 

como “benefício legal”. Não por outro motivo, CARVALHO DE MENDONÇA, ao relembrar 

a concordata prevista pela Lei 2.024/1908, apontava: “A concordata deve ser fruto 

da boa-fé do devedor. Não se compreende sem esse seu princípio vital. Faltasse 

ele, haveria o que quisessem, menos o acordo que a lei permite entre o devedor 

falido, ou prestes a falir, e os seus credores. Se, por ventura, passar triunfante pelos 

tribunais um ajuste tão organicamente viciado, o direito dos credores ficará sempre 

salvo.”233 

Os embargos à concordata, por sinal, tanto naquele diploma (artigo 108, § 4º) 

quanto na vigência do Decreto-Lei 7.661/45 (artigo 143, III), poderiam ser opostos 

tendo por fundamento qualquer ato de fraude ou má-fé que influa na concordata. 

Ainda debruçado sobre a previsão normativa de 1908, prossegue o autor 

ressaltando a importância da boa-fé como alicerce da concessão do benefício legal: 
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 Em sentido idêntico: “Caso contrário, em havendo algum resquício de conduta incompatível, 

principalmente relacionada aos componentes, não se há falar em possibilidade de emprestar 

mecanismos tendentes à recuperação judicial. Argumentando-se, apenas em tese, ao redor da 

quebra de princípios no decorrer da atividade, utilizando-se a empresa para fins obscuros, ilícitos ou 

mesmo fraudulentos, com o propósito de beneficiar os dirigentes, é sinal de que não terá ela o direito 

de se beneficiar da Lei em comento. A empresa deve ter se comportado de forma correta, lícita, não 

só no que diz respeito aos seus incorporadores, mas sim em relação aos seus colaboradores, 

clientes, fornecedores, credores, e também ao próprio mercado no qual atua. Não se pode pensar em 

conferir instrumentos jurídicos, econômicos etc., a quem, durante toda a sua existência, deixou de 

observar regras de procedimento próprias a quem pretende se inserir na comunidade, e também é 

certo que, agindo assim, fatalmente a recuperação estará fadada ao total insucesso” (CLARO, Carlos 

Roberto. Recuperação Judicial: Sustentabilidade e Função Social da Empresa. São Paulo: LTr, 

2009, p. 218). 

232
 Regulado por três limites: o fim econômico ou social, a boa-fé e os bons costumes (ESTEVEZ, 

André Fernandes. Estudos de Direito Falimentar. Sapucaia do Sul: Notadez/Map, 2011, p. 85). 

233
 Tratado de Direito Comercial Brasileiro, p. 343. 
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A concordata supõe a boa-fé do devedor. Esta boa-fé é seu alicerce. 
Desde que o devedor tenha praticado qualquer ato de fraude, ou de 
má-fé, que o torne suspeito e incapaz de receber o favor legal, não 
pode ser homologada a concordata, ainda que celebrada com a 
maioria dos credores. 

É esse o sistema legal, assente na boa razão e no caráter do 
instituto.234 

 

Assim é que, em decorrência, deve competir ao magistrado, tanto no 

recebimento do pedido de recuperação judicial, quanto da análise do plano proposto 

e da deliberação que porventura o houver aprovado, a verificação da existência do 

requisito da boa-fé, independentemente de qualquer manifestação ou objeção dos 

credores com esse fundamento, eis que se constitui matéria de ordem pública, afeta 

às bases do instituto da recuperação judicial, e cuja inobservância poderá ocasionar, 

por via de reiterada utilização indevida do benefício legal, em sua desmoralização e 

perda da importante função econômica que desempenha como instrumento 

normativo. 

Possivelmente existam casos em que a má-fé possa ser mais facilmente 

observada, tais como na ocorrência de manipulação dos ativos ou dos 

demonstrativos contábeis do devedor. De fato, nestes até mesmo uma análise inicial 

sumária da situação financeira do devedor e do plano de recuperação apresentado 

poderia revelar quais seriam as intenções subjetivas do devedor e se estas 

realmente se alinham os propósitos de uma recuperação legítima. 

Todavia, há situações que demandam maior investigação por parte do 

magistrado, ou mediante atuação do administrador judicial, Ministério Público e até 

mesmo dos credores. No intuito de proteger as empresas que legitimamente 

ingressam com pedido de recuperação, é necessário afastar os pedidos “ilegítimos”, 

pois, em primeiro lugar, os objetivos da recuperação não podem ser subvertidos 

para colidir com os interesses dos credores. 

Em alguns outros casos a viabilidade jurídica da recuperação é plenamente 

existente, porém as intenções subjetivas do devedor e os fatos e circunstâncias do 
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 Ob. cit., p. 386. 
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caso apontam para a inexistência da boa-fé quando da propositura do pedido de 

recuperação.  

Assim, a existência da boa-fé como requisito está associada aos objetivos da 

recuperação judicial, sendo necessário que o devedor demonstre que o pedido 

contém um “propósito de recuperação válido”, ou seja, que o processo lhe será 

necessário e útil de modo a justificar o tratamento legal benéfico que lhe concede a 

LFRE. Esse propósito válido tem como fatores iniciais a existência de uma atividade 

econômica para ser preservada, postos de trabalho para serem poupados, e se há 

realmente alguma chance da atividade empresarial emergir do processo de 

reorganização para continuar como um negócio viável.  

Tal como vimos anteriormente no estudo sobre a viabilidade jurídica, 

empresas que tenham cessado todas as suas operações normalmente não possuem 

interesse para se utilizar da recuperação judicial, portanto, um pedido ajuizado 

nessas condições pode ser interpretado como desprovido de boa-fé e orientado a 

outros propósitos que não aqueles inseridos no âmbito da LFRE, tais como a 

simples intenção de evitar a declaração judicial de falência.235 

Cabe ao magistrado encarregado do processo de recuperação judicial 

analisar a existência de um propósito de recuperação válido, ainda que porventura 

haja concordância dos credores em relação à concessão da recuperação. A 

hermenêutica integrativa dos dispositivos da LFRE concernentes à recuperação 

judicial, em especial dos propósitos inscritos no artigo 47, são a pauta valorativa 

para definir, no caso concreto, se a propositura do pedido e do plano de recuperação 

atendem a esse propósito válido ou não.  

A recuperação da empresa não é, assim, uma razão por si mesma, vazia de 

conteúdo. Ao se colocar no lugar da falência da empresa como remédio hábil a 

evitar a simples liquidação do negócio para pagamento dos credores, deve a 

recuperação possuir legítimo escopo de reestruturar as finanças da empresa em 

crise, dimensionar seus fatores de produção, obter condições de pagar seus 
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 MOJDEHI, Ali M. M.; GERTZ, Janet Dean. The Implicit “Good Faith” Requirement in Chapter 11 

Liquidations: a Rule in Search of a Rationale? ABI Law Review 14:143 (2006). 
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credores e, eventualmente, retomar o lucro para distribuí-lo aos proprietários do 

negócio. Nesse panorama, o going concern, ou seja, a importância que se dá à 

empresa como fator de produção, tem necessariamente de ser maior que seu valor 

de liquidação.236 

A verificação da boa-fé, portanto, define se o propósito do pedido de 

recuperação judicial é consistente com os fundamentos e objetivos da lei, e se afinal 

a proposta é legítima. De acordo com o que se poderia interpretar a respeito do 

artigo 47 da LFRE, os objetivos elementares do processo de recuperação judicial 

são: i) prover aos devedores a possibilidade de manutenção da atividade empresária 

por meio de sua reorganização financeira; e ii) garantir aos credores, por meio do 

concurso processual, uma forma organizada para recebimento de seus créditos. 

É verdade que em nosso ordenamento a boa-fé se presume, especialmente 

nas relações privadas, e essa presunção não deixa de existir no processo de 

recuperação judicial; todavia, em vista do caráter publicístico do processo, conduzido 

pelo juiz da causa, a adequação do pedido de recuperação judicial aos propósitos de 

uma reorganização válida deve ser necessariamente confirmada. 

Os norte-americanos LAWRENCE PORONOFF e STEPHEN KNIPPENBERG 

sistematizaram hipóteses em que a verificação da má-fé possa se tornar mais 

evidente, das quais escolhemos citar duas: a primeira quando o devedor utiliza 

estrategicamente alguma proteção legal existente no processo de recuperação, e a 

segunda, na utilização do processo para obter vantagem ou benefício em outro litígio 

judicial (como, por exemplo em ambos os casos, o devedor faz uso da suspensão 

automática das ações e execuções –  automatic stay).237 

A primeira hipótese (interesse na obtenção de um ou mais benefícios do 

processo de recuperação) geralmente envolve uma empresa buscando meios para 

gerenciar um plano de negócio de longo prazo, mas que poderia ser organizado por 

um caminho extraprocessual. Não há exatamente um cenário de crise empresarial, e 
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sentinel of an evolving bankruptcy policy. Northwestern University Law Review v. 85, n. 4: 919 
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sim um plano estratégico futuro que envolve a reorganização das dívidas do devedor 

e a possível redução desse passivo. 

Na segunda hipótese – uso do processo como estratégia processual em outro 

litígio – o objetivo do devedor é fazer uso dos incidentes processuais da 

recuperação, tal como a suspensão automática das ações e execuções (como 

igualmente previsto pelo artigo 6º da LFRE) e, assim, garantir uma vantagem tática 

para atingir um resultado benéfico em outro processo. Não é difícil visualizar esta 

hipótese em empresas brasileiras; pode-se imaginar tal cenário em empresas com 

grande número de reclamações e/ou execuções trabalhistas (classe de credores 

submetida à recuperação judicial) que eventualmente possam figurar como risco 

futuro para a atividade empresarial. 

Há três precedentes da jurisprudência norte-americana que interessam para a 

ilustração desse tema. No primeiro, apresentado por JESSICA UZIEL, figura como 

devedora a empresa SGL Carbon Corp., fabricante e comerciante de eletrodos de 

grafite. Referida empresa enfrentava um processo antitruste no momento em que 

ajuizou pedido de proteção sob o Chapter 11 e explicitamente demonstrou que o seu 

objetivo para ingressar com o pedido de reorganização foi para protegê-la daquele 

processo em andamento.238 

Nesse contexto, o tribunal de falências, analisando manifestações contrárias 

dos credores quirografários (sob o argumento da má-fé da devedora) concluiu que o 

pedido da SGL não tinha um propósito válido e, portanto, faltava-lhe o requisito da 

boa-fé. Embora o processo antitruste pudesse representar verdadeira ameaça à 

continuidade da atividade empresarial, a SGL não se encontrava verdadeiramente 

em situação de crise econômico-financeira, de modo que seu pedido acabou sendo 

indeferido pelo tribunal de falências, sob o fundamento de que a SGL apenas 

pretendeu utilizar o processo de recuperação como estratégia em outro litígio – 

situação que o tribunal denominou de “abuso da integridade do sistema de 

falências”. 
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Além do denominado propósito de reorganização válido, UZIEL cita outro case 

norte-americano (Laguna Associates) que estende a explicitação das hipóteses 

configuradoras da má-fé do devedor, tais como: i) no caso em que este possua 

apenas um ativo; ii) quando a conduta pré-processual do devedor tenha sido 

incompatível com a lei falimentar; iii) se a empresa proponente está desativada ou 

sequer possua funcionários; e, por fim, iv) se inequivocamente demonstrada a 

impossibilidade de recuperação do devedor.239 

Terceira situação é ilustrada por ALI MOJDEHI, extraída do caso Liberate 

Technologies, empresa que desenvolvia e comercializava software para serviços de 

vídeo on-demand nos Estados Unidos. No ano de 2004 a empresa era recém-criada, 

com baixo faturamento e expectativas de perdas futuras, e ainda enfrentava um 

custoso processo por infringência de patente e outro de despejo sobre uma de suas 

instalações físicas.240 

Nesse mesmo ano de 2004 a Liberate possuía em caixa 212 milhões de 

dólares e um passivo máximo de 167 milhões de dólares, a grande maioria já 

renegociados, à exceção das duas demandas acima referidas, que poderiam ser 

solucionadas por uma reestruturação fora do âmbito de um processo de 

recuperação, inclusive com a venda do negócio para o detentor da patente, o que 

possibilitaria preservar a atividade empresarial e ainda distribuir recursos financeiros 

para os acionistas da Liberate. 

Um pedido judicial de recuperação da empresa, apresentado no mesmo ano, 

não veio, entretanto, a demonstrar qualquer propósito de reestruturação ou 

liquidação para pagamento dos credores241. A conclusão do tribunal foi a de que a 

intenção do devedor era apenas invocar a proteção legal do Bankruptcy Code e 

manter a atividade empresarial se confirmado o plano de recuperação, mas não 
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direito brasileiro em capítulo adiante. 
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continha nenhuma verdadeira proposta de reabilitação do negócio. Ademais, era 

patente que o devedor não necessitava do processo de recuperação para vender a 

empresa e preservá-la como atividade econômica, logo o pedido de recuperação 

acabou sendo indeferido. 

Em realidade, o requisito da boa-fé seria constituído da aplicação conjunta de 

fatores subjetivos e objetivos, somados à verdadeira capacidade de se reorganizar, 

que configurariam o pleno atendimento dos propósitos de uma recuperação 

empresarial. Preocupam-se as cortes norte-americanas não só em proteger os 

interesses dos credores e do próprio devedor, mas também preservar a integridade 

do sistema legal falimentar, recusando o trâmite de processos de recuperação que 

não estejam de acordo com suas finalidades.242 

No Brasil, como já referido, há uma histórica preocupação com o mau uso do 

sistema de recuperação empresarial, desde a vigência do diploma de 1908, 

continuando ao de 1945 e alcançando também a atual Lei de 2005. O mau uso da 

concordata ou, hoje, da recuperação judicial consolidou a expressão “indústria” para 

denotar que o uso do processo acaba figurando como expediente ilegítimo, 

destinado a proporcionar ao devedor benefícios incompatíveis com os propósitos 

legais de proteção da atividade empresária e preservação dos interesses dos 

credores. 

Uma das vozes consonantes com tal pensamento em território brasileiro é a 

de JAIRO SADDI, afirmando que na sistemática contratual-processual da recuperação 

o interesse social e o princípio da boa-fé funcionam como parâmetros de limitação 

da vontade negocial.243 Assim explica o autor: 

 

Enquanto aplicada ao sistema jurídico brasileiro com critérios de 
maior sociabilidade e eticidade, trata-se de uma norma programática 
abstrata, que dá um comando amplo e matricial do que se almeja na 
realidade, vale dizer, do tipo de objetivo que a sociedade deve conter 
em seu tecido social. Difere das normas de conduta, que visam 
disciplinar o comportamento dos indivíduos, e das normas de 
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organização, que têm por finalidade instrumentalizar o funcionamento 
das instituições. Esse entendimento é ratificado pelo fato de a norma 
da função social do contrato ou da boa-fé estar desacompanhada de 
qualquer sanção em virtude de seu descumprimento. No entanto, 
ainda assim, deve nortear as decisões tomadas no âmbito da 
Assembleia, do plano de recuperação e da decisão judicial exarada 
ao homologar o plano.244 

 

No Brasil encontramos jurisprudência afeta à LFRE que tenha analisado a 

questão pelo prisma boa-fé. No processo de recuperação judicial da empresa LEÃO 

& LEÃO LTDA., o desembargador RICARDO NEGRÃO foi relator de recurso no qual o 

tema foi enfrentado. Para o magistrado, “é plenamente possível o controle judicial do 

acordo de novação dos créditos entre a devedora e seus credores, que como 

qualquer ato jurídico, além do acordo de vontades, exige-se a boa-fé e justiça 

contratual”.245 Seu pensamento encontra consonância com outras decisões 

proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: 

 

Aprovação do plano de recuperação judicial pela assembleia de 
credores não a torna imune à verificação, pelo Poder Judiciário, 
sobre aspectos de sua legalidade e de obediência a princípios 
cogentes que iluminam o direito contratual. Entendimento mais 
moderno e praticamente sedimentado, tanto do Tribunal de Justiça 
de São Paulo como do Superior Tribunal de Justiça. Como todo e 
qualquer negócio jurídico, a aprovação assemblear do plano de 
recuperação judicial deve observar todas as normas cogentes da 
LFR e também do direito comum, com especial destaque para os 
novos princípios de ordem pública que iluminam o direito contratual, 
quais sejam, o da boa-fé objetiva, o da função social e o do equilíbrio 
(ou justiça contratual). (TJSP, Agravo de Instrumento nº 0020538-
51.2013.8.26.0000, Rel. Des. FRANCISCO LOUREIRO, julgado em 
04/07/2013). 

 

Recuperação Judicial. Pagamento de credores quirografários sem 
determinação de valor, com deságio de 80% do valor nominal, sem 
incidência de atualização monetária e juros e falta de previsão do 
termo final. Inadmissibilidade. Recuperação Judicial. Plano que viola 
os princípios da lealdade, confiança e boa-fé objetiva. Concessão do 
benefício desconstituída. (TJSP, Agravo de Instrumento nº 0007430-
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86.2012.8.26.0000, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, 
Rel. Des. ARALDO TELLES, julgado em 18/12/2012). 

 

Interessante caso foi julgado pela então Câmara especializada em falência e 

recuperação de empresas do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no ano de 

2012, envolvendo a comerciante de varejo denominada LOJAS ARAPUÃ S/A. Tal 

empresa foi uma rede com abrangência nacional, possuindo mais de uma centena 

de lojas e milhares de funcionários durante a década de 1990. 

Todavia, o modelo de negócios da ARAPUÃ, baseado na concessão de crédito 

direto ao consumidor com recursos próprios, acabou enfrentando severa crise no 

final da década de 1990, ocasionada pelo aumento dos juros e o decréscimo na taxa 

de consumo, aliada à inadimplência de seus clientes, além de uma série de outros 

erros estratégicos.246 

Em 1998, a ARAPUÃ impetrou pedido de concordata com base no Decreto-Lei 

nº 7.661/45, mas efetivamente nunca conseguiu se reerguer ou pagar seus 

credores. Embora finalmente tenha sido decretada a falência da empresa em 2002, 

com decisão posteriormente confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça, em 2009 

as LOJAS ARAPUÃ ingressaram com pedido de recuperação judicial perante o Tribunal 

de Justiça de São Paulo, invocando o disposto no artigo 192, § 2º, da LFRE.247 

Argumentava-se, no plano de recuperação posteriormente apresentado no processo, 

a existência da viabilidade do negócio então desenvolvido pela empresa, o comércio 

de vestuário popular, que já havia até mesmo deixado de usar a marca “Arapuã”.248 
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Quando da propositura do pedido, e empresa contava com endividamento 

trabalhista e um altíssimo passivo quirografário (além das dívidas tributárias não 

passíveis de inclusão no processo de recuperação) já habilitados em sua antiga 

concordata, sendo os créditos quirografários na ordem de quase cinco bilhões de 

reais (valor atualizado em 2011), vindo a proposta para esta classe contemplar o 

pagamento mínimo de R$ 3,5 milhões, ou uma proporção inferior a 0,1% do total 

habilitado. Mesmo assim, o plano acabou sendo unanimemente aceito pela classe 

trabalhista e pela maioria dos credores quirografários reunidos em Assembleia 

(75,4%). 

Embora formatado de maneira aparentemente consonante com o artigo 50 da 

LFRE, o plano de recuperação aprovado pela assembleia de credores não continha 

uma proposta de reestruturação da atividade empresarial das LOJAS ARAPUÃ, 

tampouco um plano de negócios que demonstrasse sua viabilidade futura, em que 

pese existentes no processo relatórios desfavoráveis e de conhecimento do juiz e 

dos credores. 

Tais relatórios, elaborados por empresas de auditoria externa contratadas 

pela própria ARAPUÃ, não endossavam qualquer perspectiva de sucesso na 

continuidade do negócio. Em dois documentos diferentes, preparados em 2007 e 

2008, a empresa de auditoria BDO TREVISAN afirmava que “a Companhia e sua 

controladora apresentavam situações financeira e patrimonial deficitárias, passivo a 

descoberto, insuficiência de capital de giro e bens do ativo imobilizado dados em 

garantia de execuções fiscais, o que gera dúvidas quanto à sua possibilidade de 

continuar em operação”. Os relatórios mensais apresentados pelo Administrador 

Judicial, antes e depois da instalação da assembleia de credores, também 

apontavam para uma acumulação de prejuízos na atividade das lojas, sem sinais de 

qualquer espécie de incremento, mudança de estratégia, de gestão ou aporte de 

recursos.249 

Mesmo diante desse cenário, o plano proposto não continha a explicitação de 

uma engenharia financeira, administrativa ou de mercado para solucionar o 
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descompasso que agravava a crise, limitando-se a prever a venda de alguns imóveis 

ainda presentes como ativos da devedora e, eventualmente, a própria marca 

“Arapuã”, para utilizar o produto das alienações como forma de pagamento parcial 

aos credores das duas classes. 

O juiz do processo de recuperação acabou por homologar a decisão 

assemblear, sem qualquer ressalva, aplicando estritamente o quanto dispõe a LFRE. 

Todavia, um credor quirografário dissidente recorreu da decisão, alegando que o 

plano de recuperação não se adequava aos preceitos da LFRE, configurando tão 

somente um plano de remição, a fim de que a ARAPUÃ obtivesse a quitação de suas 

dívidas, por pequena fração, e afastasse a possibilidade de quebra – portanto 

estaria desprovido da boa-fé que se afigura como requisito para o pedido, em razão 

de configurar o uso do processo de recuperação judicial com propósito diverso para 

o qual foi desenhado. 

O Tribunal de Justiça, no entanto, não acatou os argumentos do credor, 

afirmando que não haveria hipótese de nulidade do plano, algum vício insanável ou 

indícios de fraude que permitissem ao Poder Judiciário nele intervir para recusar sua 

homologação.250 

De fato, não há um padrão específico no processo de recuperação judicial 

brasileiro para a verificação, como requisito, da boa-fé do devedor proponente, nem 

mesmo por construção jurisprudencial. 

Aplicando-se os paradigmas traçados pela jurisprudência norte-americana ao 

caso acima citado, por dois motivos entende-se desprovido de boa-fé o pedido de 

recuperação judicial das LOJAS ARAPUÃ: em primeiro lugar, mesmo em análise 

sumária a sobrevida do devedor seria provavelmente curta251; em segundo, sem a 

efetiva demonstração em contrário pelo plano, ele não se adequava ao disposto no 

artigo 47 da LFRE, ou seja, não atendia nem aos propósitos de uma manutenção 
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hipoteticamente plausível da devedora, nem à satisfação dos interesses dos 

credores. 

Embora o argumento do julgado focasse na hipótese mais gravosa da falência 

– que pela regra da LFRE é a decorrência legal da não homologação – poderia, 

como se tem observado em outros julgados (objeto de análise neste trabalho), 

simplesmente determinar a apresentação de outro plano pela devedora, deixando-se 

de decretar automaticamente sua falência. 

O papel da boa-fé seria, portanto, intrínseco ao conteúdo diretivo e 

programático do artigo 47 da LFRE, que visa à tutela do equilíbrio entre a proteção 

dos credores e a preservação da atividade empresarial. A propositura de um pedido 

de recuperação desalinhado com os propósitos legais subverte os princípios nos 

quais se apoia a própria existência do texto normativo, não só especificamente no 

que toca à proteção dos credores, mas em especial quanto à utilização de um 

processo público como meio para obtenção de uma vantagem indevida. 

SILVIA GIANI cita trecho de julgamento proferido pela Corte de Cassação 

Italiana, em análise do tema da homologação do plano de recuperação (Cassazione 

n. 20106/2009) no qual se afirmou que “a exigência de boa-fé objetiva ou justiça 

constituem um dever jurídico independente, a expressão de um princípio geral de 

solidariedade social, que foi estabelecida pela Constituição”, fundamentando-se o 

tribunal italiano na justificativa de que, em qualquer relação contratual, deve ser 

examinado seu conteúdo e promovida a intervenção judicial para assegurar o 

equilíbrio entre as partes e prevenir o abuso da lei. Como já afirmado, a boa-fé é 

elemento limitador da autonomia da vontade, porém trabalha de modo ainda mais 

marcante no processo concursal, diante da presença de multiplicidade de partes e 

interesses a serem protegidos pelo juiz da causa.252 

Por isso é que, em conclusão, afirmamos que o controle judicial do requisito 

da boa-fé deva ser permanente e incondicionado quando se trate do processo de 

recuperação judicial, ou seja, mesmo de ofício e diante da inexistência de oposições 
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ou provocações das partes, deve o magistrado examinar se o pedido de 

recuperação judicial – bem como o conteúdo do eventual plano aprestado pelo 

devedor, ainda que aprovado em Assembleia de Credores – está em consonância 

com os fundamentos e objetivos inseridos da LFRE, a fim de evitar o mau uso do 

processo e inviabilizar o crescimento da famigerada “indústria” que continuou a 

existir mesmo depois da vigência da Lei nº 11.101/2005. 

 

3.5. A BOA-FÉ E O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL COMO MEIO DE 

LIQUIDAÇÃO DA EMPRESA EM CRISE 

 

De forma objetiva, a chamada “autofalência” representa o ajuizamento de um 

pedido de falência pelo devedor empresário (previsto no Capítulo V, Seção VI da 

LFRE). O artigo 105 da LFRE determina que o “devedor em crise econômico-

financeira que julgue não atender aos requisitos para pleitear sua recuperação 

judicial deverá requerer ao juízo sua falência, expondo as razões da impossibilidade 

de prosseguimento da atividade empresarial”. Juntamente com tal pedido, deverá 

apresentar uma série de documentos, listados nos incisos I a VI do mesmo artigo, 

sob pena de ser determinada sua emenda (art. 106). Diversamente do quanto 

dispunha a lei falimentar anterior (Decreto-Lei nº 7.661/45), que também previa a 

autofalência em seus artigos 8º e 140, II, não há qualquer sanção legalmente 

prevista para o empresário que não requeira sua falência, tampouco no caso em que 

deixe de apresentar a documentação exigida pelo artigo 105, ainda que venha a ser 

determinada a emenda do pedido pelo juiz da causa. 

Em se tratando de obrigação legal não sancionada, o pedido de autofalência 

é visto pela doutrina como expressão de “boa-fé” do devedor, que se antecipa ao 

requerimento formulado pelos credores e dá início mais célere à liquidação de seus 

ativos, tal como expressa ANDRÉ FERNANDES ESTEVEZ: 

 

A confissão da falência em juízo e sua consequente decretação é 
obrigação legal imposta ao devedor pelo art. 105 da Lei de Falências, 
até para que torne público sua situação econômico-financeira e 
permita a liquidação de seu patrimônio, de forma a salvaguardar os 
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interesses dos credores (pars conditio creditorum) e “evitar a 
desagregação patrimonial e dispersão prematura de ativos”253 

 

Em sentido convergente, ÉCIO PERIN JR. entende que o pedido de 

autofalência, “para o empresário honesto, é a medida processual adequada para o 

encerramento das atividades daquele que não tem condições mínimas de exercê-

las, tendo em vista a possibilidade de gerar maiores prejuízos aos seus credores em 

geral”, e que além de dever consubstancia direito, no sentido de se possibilitar a 

transferência ao Estado da liquidação da atividade econômica que encontrou o 

insucesso254. 

De toda forma, tanto no diploma legal anterior, quanto na atual lei falimentar, 

o pedido de autofalência é efetivamente raro de ser observado, situação que 

provavelmente se manterá diante da inexistência de sanção para o empresário que 

não requeira sua autofalência, ainda que comprovadamente se encontre em 

situação insuperável de crise empresarial. As ocorrências mais comuns de pedidos 

de autofalência, conforme lembra JÚLIO KAHAN MANDEL, advêm de processos de 

liquidação extrajudicial de empresas inicialmente não sujeitas a pedido de falência 

por seus credores (artigo 2º, inciso II da LFRE255), tais como as instituições 

financeiras e equiparadas (às quais se aplica Lei nº 6.024/74) caso em que o 

liquidante nomeado pela autarquia reguladora, investido de poderes de 

administração e autorizado a tanto, requer a autofalência da instituição “ao constatar 

em suas diligências que a liquidanda não tem ativos suficientes para pagar ao 

menos metade do passivo, e possuindo tempo, pessoal e recursos para atender e 
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previdência complementar, sociedade operadora de plano de assistência à saúde, sociedade 

seguradora, sociedade de capitalização e outras entidades legalmente equiparadas às anteriores.” 
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preencher os requisitos da lei, confessa a falência do banco ou da corretora em 

liquidação”256. 

Por fim, RICARDO TEPEDINO entende que o pedido de autofalência encontra 

consonância com os princípios que regem a LFRE, no sentido de definir a situação 

de crise econômico-financeira não somente como a impossibilidade de pagamento 

das dívidas exigíveis, mas quando a recuperação da empresa ou do empresário, 

analisada por um abrangente conjunto de fatores intrínsecos e extrínsecos, revelar-

se inviável ou impossível diante desse cenário257. 

É relevante notar que a falência, tanto aquela requerida por credor como pelo 

próprio devedor, inevitavelmente fará com que este seja afastado da condução 

(administração) das atividades empresariais, ainda que durante o processo 

falimentar seja autorizada, pelo juiz, a continuidade desses negócios258; ou seja, fica 

o devedor distante da empresa que até a decretação da quebra vinha a gerir, 

passando a apenas assistir à sua liquidação, e de forma alguma podendo organizá-

la ou conduzi-la com vistas ao melhor aproveitamento dos ativos, mesmo que 

conserve direito de manifestação durante o trâmite do processo falimentar. 

Além disso, os custos administrativos envolvidos no processo falimentar 

(como o pagamento dos honorários do administrador judicial, peritos, custas do 

processo e outras despesas) são elevadíssimos e oneram a própria massa em 

detrimento do interesse dos credores, somado ao fato de que os processos 

falimentares são de trâmite notoriamente lento, mesmo diante das reformas 

ocorridas na Lei Falimentar em 2005 com o propósito de tornar mais rápido seu 

processamento e o pagamento dos credores; ao passo que na recuperação judicial 

o pagamento dos credores se encontra de alguma forma programado pela proposta 

contida no plano. No plano social, também há desvantagens no processo falimentar, 
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 MANDEL, Julio Kahan. Nova Lei de Falências e Recuperação de Empresas anotada. São 

Paulo: Saraiva, 2005, p. 210. 

257
 TEPEDINO, Ricardo. Comentários aos artigos 105 a 138. In: TOLEDO, Paulo F.C. Salles de; 

ABRÃO, Carlos Henrique (Coords.). Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência. 

São Paulo: Saraiva, 2005, p. 286. 

258
 Chamada “continuação provisória das atividades do falido”, prevista pelo inciso XI do artigo 99 da 

LFRE. 



134 

 

como, por exemplo, a inexistência de prazo para o pagamento dos créditos de 

natureza trabalhista, que passaram inclusive a gozar de privilégio limitado na 

classificação desses créditos259. 

Assim se apresenta a justificativa de se possibilitar ao empresário, mesmo 

diante das circunstâncias ditadas pelo artigo 105 da LFRE, de propor uma espécie 

peculiar de “recuperação judicial” em lugar do pedido de autofalência, de modo a 

promover a liquidação da atividade empresária e de seus ativos de forma ordenada, 

maximizando-se o valor destes, no próprio interesse da massa de credores. 

Visto que a recuperação judicial tem natureza jurídico-processual de ação – 

embora não se afastando a existência de um conteúdo negocial – cumpre investigar 

a possibilidade do devedor que se encontre em insuperável situação de crise 

econômico-financeira propor aos seus credores (e, principalmente, receber a 

homologação pelo juiz) não a recuperação, mas a extinção da atividade empresarial 

mediante condições especificadas no “plano de recuperação”, as quais devem ser 

aceitas pelos credores, sob pena de decretação da falência do devedor. 

Diante da fria leitura da LFRE a resposta parece negativa, isto é, seria defeso 

ao juiz homologar um plano de liquidação apresentado pelo devedor no processo de 

recuperação judicial. Além de inexistir previsão a respeito, depreende-se dos artigos 

47 e 105, principalmente, indicação de que o legislador brasileiro optou por relegar a 

liquidação da empresa apenas ao Estado; isso embora em diversos países – alguns 

dos quais fontes de inspiração do projeto de lei que se tornou LFRE, como os 

Estados Unidos, a Itália e a Alemanha – seja perfeitamente lícita a propositura de um 

plano de liquidação, e não apenas de reorganização ou soerguimento da atividade 

com vistas à sua manutenção como agente econômico. 

Em verdade, apenas fora da lei falimentar se encontra a liquidação comum 

(de sociedades empresárias ou não) prevista pelo Código Civil e pela Lei nº 6.404/76 

(as companhias são sociedades empresárias por definição legal), e na qual se 

presume a suficiência de patrimônio para o pagamento dos credores, diferentemente 
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 Na falência, o crédito trabalhista tem privilégio limitado a 150 salários-mínimos, sendo que o que 

sobejar a esse teto será incluído na classe dos credores quirografários (artigo 83, I, da LFRE). 
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da falência ou, conforme apresentado neste artigo, de um plano de liquidação 

proposto pelo devedor no âmbito de uma recuperação judicial. Embora a insolvência 

ditada pela lei falimentar seja presumida, tanto pela impontualidade (artigo 94, I, da 

LFRE), quanto pela execução frustrada (artigo 94, II) ou pelos atos de falência 

(artigo 94, III), essa presunção de qualquer forma define a incapacidade da empresa 

ou do empresário em honrar suas obrigações de maneira integral, justificando a 

instauração do concurso universal de credores com base na LFRE e afastando-se a 

liquidação ordinária prevista pela legislação civil. 

Ainda que aparentemente não permitida a propositura e homologação de um 

plano de liquidação no âmbito da LFRE, entendemos que, em vista do conjunto de 

princípios que regem a recuperação judicial, em especial a concentração do poder 

deliberativo dos credores em relação à aceitação ou rejeição do plano apresentado 

pelo devedor, é possível ao magistrado aceitar tal proposição como lícita e submetê-

la à apreciação dos credores, e em caso de aceitação, poderá o plano ser 

definitivamente homologado pelo juiz da causa. 

Isso se justifica diante da significativa diferença entre o processo falimentar e 

a recuperação judicial: no primeiro, como já afirmado, o devedor é afastado da 

administração da atividade empresária, ao passo que a recuperação judicial, em 

regra, contempla a permanência do devedor na condução dos negócios, o que em 

muitos casos poderá significar o efetivo esforço para o cumprimento de todas as 

propostas contidas no plano de recuperação, mesmo com a previsão de 

encerramento da atividade empresarial. Trata-se da regra notoriamente consolidada 

pelo Bankruptcy Code norte-americano, chamada debtor in possession, ou seja, a 

previsão de que, em situações normais (inexistência de fraude ou circunstâncias de 

recomendem o afastamento) manter o devedor em crise na administração dos 

negócios se revela mais economicamente eficiente do que a intervenção estatal. 

No direito estrangeiro se encontram exemplos da possibilidade de propositura 

de um plano de liquidação, muito embora diversas normas falimentares não sejam 

expressas em relação à hipótese. No Chile, o “convênio” (equivalente ao plano de 

recuperação da LFRE) “pode versar sobre a remissão de dívidas; ampliação de 

prazos para pagamento; abandono total ou parcial dos ativos do devedor; 
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continuação da atividade produtiva ou mesmo sobre qualquer outro objeto lícito”260. 

Na Alemanha, o plano de insolvência pode tanto ser de reorganização quanto de 

transferência total ou parcial do patrimônio da empresa, bem como de liquidação 

(Liquidationplan), sendo que este último consiste na “manutenção temporária da 

empresa e posterior liquidação ou venda dos bens que integram o patrimônio da 

massa”261. Na Itália também se afigura plenamente aceita a proposta de liquidação, 

embora também não haja previsão específica a respeito na Legge Fallimentare.  

Todavia, é nos Estados Unidos da América que se encontra bastante 

difundida a propositura de um plano de liquidação (liquidation plan), proposto com 

base no Chapter 11 do Bankruptcy Code, muito embora trate tal capítulo da 

reorganização (Reorganization) da atividade empresarial e de suas dívidas. Em tal 

sentido: 

 

While chapter 11 of the Bankruptcy Code is entitled “Reorganization”, 
it is well settled that chapter 11 may be used to facilitate the orderly 
liquidation of assets. Companies often use chapter 11 to liquidate 
their assets because management remains in place during the 
bankruptcy process. Some argue that this results in a more orderly 
liquidation that increases the ultimate return to creditors. 

Moreover, the longer a company takes to reorganize, the greater the 
administrative expenses that must be satisfied prior to a return to 
general unsecured creditors. In many ways, liquidating a business is 
simpler and quicker than attempting to make the necessary 
operational changes and to restructure the many obligations that 
modern companies have on their balance sheets. Rather than 
allowing the company the time it would need to restructure, secured 
and unsecured creditors appear to desire certainty.262 
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 CLARO, Carlos Roberto. Recuperação Judicial: Sustentabilidade e Função Social da 

Empresa. São Paulo: LTr, 2009, p. 149. 
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 NEGRÃO, Ricardo. A Eficiência do Processo Judicial na Recuperação de Empresa. São 

Paulo: Saraiva, 2010, p. 55. 
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 GOLD, H. Jason; TRACHE, Dylan G. Liquidation Of Troubled Businesses: Chapter 11 Liquidations 

Increasing. The Metropolitan Corporate Counsel (abr/2009), p. 10. Disponível em 

http://www.metrocorpcounsel.com/pdf/2009/April/10A.pdf. Tradução livre: “Embora o capítulo 11 do 

Bankruptcy Code seja intitulado “Reorganização”, está bem assentado que o capítulo 11 possa ser 

usado para facilitar a liquidação ordenada dos ativos. Companhias regularmente utilizam o capítulo 

11 para liquidar seus ativos porque a administração se mantém durante o processo de insolvência. 

Alguns argumentam que isso resulta numa liquidação mais ordenada que aumente o retorno final 

para os credores. Além disso, quanto mais tempo a companhia leva para se reorganizar, maiores são 

os custos administrativos que necessitam ser satisfeitos antes do pagamento dos credores sem 

http://www.metrocorpcounsel.com/pdf/2009/April/10A.pdf
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Certamente, um plano de liquidação deverá contemplar proposta de 

satisfação aos credores pelo menos equivalente àquela que poderia ser atingida na 

falência com a liquidação integral dos ativos do devedor (o best interest of creditors) 

e cumprir todos os requisitos legais dispostos pela LFRE, como por exemplo, o 

pagamento dos credores trabalhistas no prazo máximo de um ano a partir da 

homologação judicial do plano. Justifica-se assim que nenhum credor, ainda que 

minoritário, deverá estar obrigado a aceitar recebimento menor do que aquele que, 

de forma comprovada, possa ser contemplado na falência. 

Em nossa opinião, a correta propositura de um plano de liquidação diz mais 

sobre a boa-fé do devedor que o pedido de autofalência. Como já visto em capítulo 

anterior, a boa-fé constitui cláusula geral imperativa em nosso direito e, portanto, 

como matéria de ordem pública, é especificamente aplicada no caso do processo de 

recuperação judicial, em vista da forma como apresentado o plano de recuperação 

pelo devedor. 

A ideia principal de um plano de liquidação, mantido o devedor na condução 

dos negócios empresariais, é que a manutenção temporária da atividade ainda 

contará com a expertise administrativa do devedor, até então à frente dos negócios, 

possibilitando que durante a cessação gradual das atividades sejam os ativos do 

devedor valorizados e destinados mais eficientemente ao pagamento dos credores. 

Isso porque a liquidação de ativos no âmbito do processo de falência é 

notoriamente desvalorizada, não sendo raros os casos em que tais ativos acabem 

arrematados por preço quase vil, ao passo que nas liquidações havidas nos 

chamados going-out-of-business sales, uma vez que submetidas a maior controle (e 

possivelmente com estipulação mínima de valor no plano de liquidação aprovado 

pelos credores), poder-se-á maximizar o valor de venda desses ativos, como conclui 

JASON H. GOLD: 

 

                                                                                                                                                                                                        
garantias. De várias formas, liquidar um negócio é mais simples e rápido do que tentar fazer as 

necessárias mudanças operacionais e reestruturar as diversas obrigações que as companhias 

modernas têm em seus balanços. Em lugar de conceder à companhia o tempo que ela necessitaria 

para se reestruturar, credores com e sem garantias aparentemente desejam segurança.” 
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In retail bankruptcy cases, liquidations are typically accompanied by 
going-out-of-business (GOB) sales. Most often, these sales are 
administered by an “agent” hired by the debtor that guarantees the 
estate a certain percentage of the cost value of the debtor’s inventory, 
with a higher recovery possible depending upon the ultimate results 
of the sales.263 

 

Um forte argumento favorecedor da possibilidade de liquidação ordenada dos 

ativos se encontra na previsão de proteção temporária do devedor, concedida por 

um prazo de até 180 dias (artigo 6º, § 4º, da LFRE), inspirado no automatic stay da 

lei norte-americana e que suspende durante tal período o trâmite das ações e 

execuções propostas contra o devedor, com vistas a preservar a continuidade da 

atividade empresarial durante o período normalmente previsto para a apresentação 

do plano, conhecimento e deliberação por parte dos credores, até eventual 

homologação pelo juiz da causa. Por fim, mesmo na hipótese da existência de 

créditos de natureza tributária, e uma vez que tais não se submetem à recuperação 

judicial, os ativos do devedor podem ser monetizados no âmbito do plano de 

liquidação, desde que desimpedidos, prevalecendo a regra de que a alienação 

decorrente do cumprimento do plano está a salvo de sucessão, inclusive em respeito 

aos créditos tributários. 

A possibilidade aqui aventada, além de representar maior satisfação dos 

interesses dos credores, inclusive daqueles privilegiados, representa demonstração 

de boa-fé do devedor, desde que a proposta de liquidação por ele apresentada 

contemple pagamento ao menos equivalente do que poderiam receber os credores 

no processo falimentar. Se o uso do instrumento proposto em outros países se 

demonstra eficaz, e uma vez que a lei brasileira é regida por semelhantes princípios 

e objetivos, não encontramos óbice em sua aceitação e possibilidade de 

homologação do plano pelo juiz do processo, desde que aceito pelos credores, 

mesmo que à míngua de expressa previsão legal. 
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 Ob. cit.. Tradução livre: “Em casos de falência no varejo, as liquidações são tipicamente 

acompanhadas de vendas saindo-do-negócio. Na maioria das vezes, essas vendas são 

administradas por um ‘agente’ contratado pelo devedor que garante a propriedade de uma 

determinada percentagem do valor de custo dos estoques do devedor, com um possível retorno mais 

elevado, dependendo dos resultados finais das vendas”. 
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3.6. POSICIONAMENTO DA JURISPRUDÊNCIA BRASILEIRA 

 

Neste capítulo serão abordadas decisões significativas na jurisprudência 

brasileira acerca do tema, que encontra até o momento maior expressão no Tribunal 

de Justiça do Estado de São Paulo. Mesmo no interior desse Tribunal surgiram, nos 

anos que seguiram ao início da vigência da LFRE, divergências interpretativas a 

respeito da aplicação da Lei e do papel do magistrado durante a condução do 

processo de recuperação judicial. 

De um lado, houve decisões tendentes a tutelar a liberdade contratual e 

propor mínima intervenção jurisdicional, em especial no que tange à “viabilidade” da 

recuperação judicial do devedor; nessa linha, decisão proferida em 30/07/2008 pela 

Câmara Especial de Falências e Recuperações Judiciais de Direito Privado do 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Agravo de Instrumento nº 

9073125-67.2008.8.26.0000, relatado pelo Desembargador PEREIRA CALÇAS, foi 

assim ementada: 

 

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que concede 
recuperação judicial. Pretensão das recorrentes, que formularam 
objeção ao plano, de ser anulada a sentença, por falta de 
fundamentação, em face de não ter apreciado as objeções 
deduzidas. Competência da Assembléia-Geral de Credores, e não do 
juiz, de apreciar as objeções formuladas. Sentença corretamente 
fundamentada, a teor do artigo 458, do CPC. Nulidade rejeitada. 
Observadas todas as formalidades legais e aprovado o plano pelo 
quorum previsto no artigo 45, o juiz, ao afastar a exigência do artigo 
57, deve conceder a recuperação judicial. Não compete ao 
magistrado apreciar a viabilidade econômico-financeira do plano, que 
deve ser instruído com pareceres técnicos de profissional habilitado, 
sujeitos ao crivo exclusivo do conclave assemblear. Agravo 
desprovido. 

 

Pela simples leitura da ementa acima transcrita, é possível identificar a 

contemplação de um aspecto estritamente contratual entre devedor e credores na 

recuperação judicial, assim como a prevalência das decisões tomadas na 

Assembleia-Geral de Credores. Das razões do voto do Desembargador Relator, 

nota-se que, quanto à proposta formulada, deve ser dada observância à decisão da 

maioria dos credores, não cabendo ao magistrado analisar a viabilidade econômico-
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financeira da empresa devedora, tampouco o conteúdo das objeções apresentadas 

pelos credores, como se observa de trecho do voto do relator: 

 

Em suma: sendo o plano aprovado regularmente pela Assembléia-
Geral de Credores com o quorum previsto no artigo 45°, §§ 1º e 2º, 
com observância de todas as formalidades legais, não pode o 
magistrado deixar de conceder a recuperação judicial por entender 
que o plano é inviável sob o prisma econômico-financeiro. 

 

Mais recentemente foi reafirmado esse entendimento acerca da proibição de 

um juízo de viabilidade econômica, em recurso julgado pelo mesmo Desembargador 

relator (PEREIRA CALÇAS), relativo à recuperação judicial da CERÂMICA GYOTOKU 

LTDA., dessa vez aprofundando-se a argumentação sobre o tema: 

 

Por isso, a valoração da viabilidade econômico-financeira da 
empresa que postula a recuperação judicial é matéria da exclusiva 
competência da assembleia geral de credores, não podendo o juiz 
sobrepor-se à decisão assemblear que aprova o plano de 
recuperação e negar a recuperação sob o entendimento de que o 
plano não se mostra viável economicamente, ainda que lastreado em 
laudo econômico-financeiro solicitado pelo juízo. 

Em razão de tal posicionamento, não se justifica a intromissão do 
Poder Judiciário para, pura e simplesmente, negar a recuperação 
judicial por entender que o plano aprovado pela Assembleia-Geral de 
Credores não tem consistência econômica e não demonstra ser 
viável a recuperação econômica da empresa. Cabe, exclusivamente 
aos credores aprovar ou rejeitar o plano sob o prisma da viabilidade 
econômica da recuperação da devedora.264 

 

Por sua vez, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em 

julgamento ocorrido no ano de 2009, além de reafirmar que ao juiz não caberia o 

exame das objeções tal como no aresto supracitado, veio a utilizar as expressões 

“conveniência” e “oportunidade”, cuja apreciação seria exclusiva aos credores, 

incluindo igualmente o termo soberania para se referir às decisões assembleares. 

Trata-se do Agravo de Instrumento nº 2009.002.45839, relatado pelo 

Desembargador SERGIO LUCIO DE OLIVEIRA E CRUZ, assim ementado: 

                                                                 
264

 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Agravo 

de Instrumento nº 0104066-80.2013.8.26.0000, julgado em 13/06/2013. 
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RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE EMPRESA. “PLANO” DE 
RECUPERAÇÃO APROVADO PELA ASSEMBLÉIA GERAL DE 
CREDORES. OBJEÇÃO DE UM CREDOR, QUE ENTENDE TER 
SIDO PREJUDICADO. Nos precisos termos do caput artigo 58 da Lei 
nº 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, é à assembleia geral de 
credores que cabe o exame da conveniência e oportunidade da 
aprovação do “Plano”, em decisão soberana, incumbindo ao 
magistrado tão somente o exame do cumprimento das formalidades 
previstas no artigo 45 da mesma lei. Não competia ao juiz, portanto, 
na decisão que homologou o “Plano”, examinar as objeções 
apresentadas, por ser isso matéria de exclusiva competência da 
assembléia geral. Inexiste, pois, qualquer nulidade do julgado. 
Recurso desprovido. 

 

Ao se referir à soberania das decisões assembleares, o Tribunal fluminense 

disse caber ao juiz tão somente a análise dos requisitos formais para aprovação do 

plano, previstos no artigo 45 da LFRE. A expressão “soberania” foi indistintamente 

utilizada também em acórdão do Tribunal paulista, dessa vez reforçando-se a 

caracterização da recuperação judicial como sendo de natureza tipicamente 

contratual. Esta é a ementa do Agravo de Instrumento nº 0118953-

45.2008.8.26.0000, também relatado pelo Desembargador PEREIRA CALÇAS: 

 

Agravo de Instrumento. Recuperação Judicial. Prazo para formulação 
de objeções ao plano previsto no artigo 55 da LRF. Realização de 
assembléia antes do decurso do aludido prazo. Apresentação de 
objeções por credores. Suficiência de apresentação de uma só 
objeção para que a finalidade do prazo seja atendida, com a 
consequente remessa das discussões sobre o plano de recuperação 
judicial para a assembléia de credores, órgão próprio e competente 
para aprovar ou rejeitar o plano. A existência de conflito de 
interesses e ação judicial entre um credor e a devedora em 
recuperação, não é motivo de impedimento/suspeição para o credor 
exercer o direito de voto na assembleia-geral. Inexistência de 
fundamentos para nulidade ou anulação da assembléia de credores. 
Natureza contratual da recuperação judicial.  Soberania da 
assembléia que, por unanimidade de credores das duas classes 
presentes, ao rejeitar o plano de recuperação, acarreta o inevitável 
decreto de falência da devedora. Agravo desprovido. 

 

No mencionado acórdão, além de ser dado relevo à liberdade contratual e 

soberania das decisões assembleares, é destacado mais uma vez que viabilidade 

econômica da empresa, tal como apresentada no plano, não deve ser examinada 

pelo magistrado, sendo seu papel o de simplesmente homologar a vontade dos 
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credores, tal como apresentada em assembleia. Veja-se trecho do voto condutor do 

referido acórdão: 

 

Não se pode olvidar a natureza jurídica contratual da recuperação 
judicial, uma vez que compete, exclusivamente, à Assembléia-Geral 
de Credores, aprovar ou rejeitar o plano de recuperação. Por isso se 
afirma que a Assembléia-Geral de Credores tem soberania para 
deliberar sobre o plano apresentado pela devedora. Aprovado o 
plano, não cabe ao juiz qualquer margem de discricionariedade sobre 
seu conteúdo ou viabilidade econômica, podendo apenas aferir o 
cumprimento das demais formalidades legais exigidas, para, estando 
elas satisfeitas, conceder a recuperação, a teor do art. 58 da Lei n° 
11.101/2005. 

 

Pelo menos de início, o posicionamento da jurisprudência foi contundente no 

sentido de contemplar a “soberania” das decisões dos credores (pelo quórum legal) 

obviamente desde que respeitados os requisitos legais, cabendo ao juiz do processo 

homologar o plano de recuperação, caso aprovado, ou decretar a falência da 

devedora, caso rejeitada a proposta. Por essa via interpretativa, não caberia ao 

Poder Judiciário analisar a viabilidade (sem distinguir entre econômica e jurídica) do 

plano de recuperação apresentado, incumbindo aos credores discutir e dispor 

acerca de seus direitos em suas respectivas classes.265 

Todavia, embora inicialmente tenha florescido na jurisprudência tal 

entendimento, outros julgados trouxeram elementos pelos quais se concluiu que ao 

juiz do processo de recuperação judicial não seria dada a incumbência de ser um 

mero “chancelador” das deliberações da Assembleia-Geral de Credores, sendo 

possível e necessária a verificação da presença, no plano de recuperação judicial, 
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 Houve, no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, posicionamento em sentido 

contrário: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO E FALÊNCIA. PLANO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESATENDIMENTO AOS “PRECEITOS LEGAIS. DESCONSTITUIÇÃO 
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GERAL. PROCEDIMENTO DE DESTITUIÇÃO DOS ADMINISTRADORES. NECESSIDADE DE 

CONTRADITÓRIO. 1. Na homologação do plano de recuperação judicial, cabe ao Judiciário aferir 

sobre a regularidade do processo decisório da Assembleia de Credores, se esta foi realizada de 

forma adequada e foram atendidos os requisitos legais necessários para tanto, levando-se em 

consideração ainda a viabilidade econômica da empresa cumprir o plano ajustado, ou mesmo se há 

imposição de sacrifício maior aos credores, para só então proferir decisão concedendo ou não a 

recuperação judicial à empresa agravada.” (Agravo de Instrumento nº 70035509736, 5ª Câmara 

Cível, Rel. Des. JORGE LUIZ LOPES DO CANTO, julgado em 24/11/2010). 
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dos princípios da boa-fé objetiva, da função social, do pars conditio creditorum, entre 

os demais que regem de uma forma geral o direito privado e, especificamente, a lei 

falimentar.  

De acordo com a jurisprudência que se formou nesse sentido, cabe ao juiz da 

recuperação a tutela da ordem pública, a proibição do abuso do direito, a 

preservação da livre e consciente manifestação da vontade, dentre outros 

elementos, não podendo deixar de observar o princípio norteador da LFRE, qual 

seja, a preservação da empresa e sua função social. Essa é a ideia sentida na 

ementa do acórdão proferido no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no 

processo de recuperação judicial da PARMALAT DO BRASIL: 

 

Recuperação Judicial rejeitado pela Assembléia-Geral. Pretensão 
deduzida por credor no sentido de ser decretada a falência da 
devedora, com base nos artigos 56, § 4º e 73, inciso III, ambos, da 
LRF. Soberania das deliberações da Assembléia-Geral de Credores. 
Decisão que concede prazo para a apresentação de plano alternativo 
a ser submetido aos credores. Na aplicação da lei, o Juiz deve 
atender aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem 
comum (artigo 5º, LICC). O Juiz não é mero chancelador ou 
homologador das deliberações assembleares, devendo examiná-las 
sob a óptica do princípio constitucional da função social da empresa 
que, por isso, deve ser preservada. A preservação da empresa é o 
maior princípio da Lei n° 11.101/2005, não se olvidando que os 
princípios têm peso e densidade, devendo ser mensurados. Violar 
um princípio é mais grave do que violar uma regra, mercê do que, 
havendo conflito entre um princípio e uma regra, o Juiz deve dar 
prevalência ao princípio. Agravo desprovido.266 

 

No caso referido, discutia-se a possibilidade de ser deferida à devedora nova 

oportunidade para apresentação de outro plano de recuperação, ante à recusa do 

primeiro pelos credores. Argumentava-se que, nos termos da LFRE, notadamente do 

quanto disposto no artigo 56, § 4º, deveria ser decretada a falência da empresa 

devedora, ante a não aprovação do plano de recuperação apresentado, não sendo 

possível ao magistrado conceder a ela outra oportunidade para nova proposta. 
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 Agravo de Instrumento nº 0132793-93.2006.8.26.0000, Rel. Des. PEREIRA CALÇAS, julgado em 

27/03/2007. 
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No entanto, o Tribunal, invocando a necessidade de dar interpretação à lei de 

acordo com os seus fins sociais (artigo 5º da Lei de Introdução ao Direito), decidiu 

pela manutenção da decisão recorrida, ou seja, pela concessão de nova 

oportunidade à devedora para apresentar um plano de recuperação com outra 

proposta formulada aos credores. De relevância o seguinte trecho do voto do 

desembargador relator: 

 

Com a devida vênia, mesmo considerando-se que, efetivamente, a 
nova lei conferiu aos credores maior atuação no processo de 
Recuperação Judicial, já que são os principais interessados na 
manutenção da empresa, tal situação não tem o condão de 
transformar o magistrado em um mero chancelador ou homologador 
das deliberações assembleares. [...] 

Por tais motivos, embora rejeitado o plano de recuperação judicial 
pela Assembleia-Geral de Credores, nada impede que o juiz, que 
preside o processo, atento ao princípio constitucional da função 
social da empresa, levando em consideração as peculiaridades em 
que foi rejeitado o plano, notadamente, no caso vertente, em que o 
maior credor ainda não teve sua impugnação julgada por esta Corte, 
tendo obtido o direito de voz e voto em sede de agravo, bem se 
houve o magistrado em permitir a apresentação de plano alternativo. 

 

O acórdão transcrito evidencia o desvio da atenção para o princípio da 

preservação da empresa, consagrado pela LFRE, ratificando a intenção legislativa 

de criar maior solo fértil para a superação do estado de crise financeira.  Verifica-se 

ainda a atribuição ao magistrado do poder-dever de promover o equilíbrio entre as 

decisões da Assembleia-Geral de Credores, com sua “soberania”, agora temperada, 

e o princípio da preservação da empresa. 

Na mesma linha de raciocínio, porém ampliando a ingerência judicial na 

decisão assemblear e nas disposições do plano de recuperação judicial, tem-se 

julgado de grande repercussão e debate, proferido no Agravo de Instrumento nº 

0136362-29.2011.8.26.0000, referente à recuperação judicial da fabricante de 

produtos cerâmicos GYOTOKU, novamente relatado pelo Desembargador PEREIRA 

CALÇAS. 
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Essa decisão emblemática, proferida pela Câmara Especial de Falência e 

Recuperação do Tribunal de Justiça de São Paulo267, houve-se por bem anular de 

ofício a deliberação da Assembleia-Geral de Credores que havia aprovado o plano 

de recuperação apresentado pela empresa devedora. Embora o credor recorrente 

tenha manejado o recurso com um fim específico, qual seja o de anular a cláusula 

que previa a remição de eventual saldo devedor depois de decorrido o período de 

dezoito meses de pagamento, a turma julgadora entendeu pela existência de 

ilegalidades insuperáveis no plano de recuperação, declarando sua nulidade de 

ofício e determinando a apresentação de outro plano no prazo de trinta dias. 

No entender do colegiado, o plano de recuperação apresentado pela 

devedora, apesar de formalmente válido e posteriormente aprovado por significante 

maioria, continha disposições ilegais que impunham a Judiciário não acatar sua 

homologação, tal como se observa do voto do desembargador relator: 

 

Na linha de tal ensinança, só se pode afirmar que a Assembleia-
Geral de Credores é soberana, quando ela obedece a Constituição 
da República – seus princípios e regras – e as leis constitucionais. 
Se a Assembleia-Geral de Credores aprova pelo quorum 
estabelecido na Lei nº 11.101/2005 um plano que viole princípios ou 
regras, compete ao Poder Judiciário [que, como já afirmei, não é 
mero chancelador de deliberações assembleares – tanto que tem o 
poder-dever de não aplicar regras inconstitucionais] o dever de 
recursar a homologação do plano viciado. 

 

No acórdão proferido aprofundaram-se diversas análises quanto às 

disposições previstas no plano de recuperação judicial apresentado, tais como o 

prazo de pagamento, a forma de atualização monetária, a incidência de juros, entre 

outras. E, reputando ilegal parte das disposições, o Tribunal entendeu pela 

necessidade de declarar nulo o plano de recuperação aprovado, embora não 

houvesse assim requerido o credor recorrente (que pugnava pela nulificação de uma 

cláusula apenas). Pelo entendimento esposado, à atividade jurisdicional não seria 

reservado o simples acolhimento das decisões da Assembleia-Geral de Credores, 

cabendo ao magistrado declarar, mesmo de ofício, nulas as disposições que seriam 
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 Atualmente inexistente, em virtude da criação das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, 

que passaram a englobar a matéria. 
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contrárias à lei, à boa-fé objetiva, à função social da empresa, à igualdade entre 

credores, dentre outras. Veja-se trecho pertinente acórdão referido: 

 

Nesta linha de entendimento, que adoto, quando a empresa em 
recuperação judicial, apresenta plano que propõe forma diferenciada 
de pagamento a credores integrantes de uma mesma classe 
(quirografários, com garantia real), como por exemplo, estabelecendo 
que os titulares de créditos de menor valor receberão seus 
pagamentos em prazo menor, como ocorre com o plano em exame, 
ou, ainda mais grave, prevendo-se que os maiores credores não 
receberão a integralidade de seus créditos e perdoarão a devedora 
em relação aos saldos não pagos, o conflito de interesses emerge 
com solar clareza, permitindo-se, com tal expediente, a manipulação 
do resultado da deliberação assemblear, atingindo-se o quorum do 
artigo 45 da Lei 11.101/2005 por meio da promessa de concessão de 
vantagens aos menores credores, deve o Poder Judiciário invalidar a 
deliberação, constituindo-se hipótese de nulidade, haja vista que a 
disciplina do quorum especial para a aprovação do plano é, 
evidentemente, matéria de ordem pública, que deve ser apreciada 
“ex officio” pelo juiz, ou seja, independentemente de provocação. 

 

Na mesma direção do entendimento supra referido seguiram-se outros 

julgamentos, também proferidos no ano de 2011 pelo Tribunal de Justiça do Estado 

de São Paulo.268 

Embora ainda sem um número significativo de decisões proferidas, o Superior 

Tribunal de Justiça já teve oportunidade de se pronunciar sobre a matéria e articular 

entendimento sobre o papel do juiz na recuperação judicial, em vista da literalidade 

da Lei nº 11.101/2005. 

No Recurso Especial nº 1.314.209-SP, a Terceira Turma do Superior Tribunal 

de Justiça, em acórdão de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, ratificou o 

entendimento de que pode e deve o juiz da recuperação judicial não só realizar o 

controle de legalidade dos atos praticados no curso do processo, como também 

zelar pela legalidade das disposições do plano de recuperação, respeitando-se, 

obviamente, a vontade dos credores manifestada em Assembleia-Geral. Mais uma 

vez, reconheceu-se que o plano de recuperação judicial é de natureza tipicamente 

                                                                 
268

 Agravos de Instrumento de nº 0168318-63.2011.8.26.0000 e nº 0170427-50.2011.8.26.0000, 

ambos relatados pelo Desembargador PEREIRA CALÇAS. 



147 

 

contratual e que haveria uma “soberania” na vontade dos credores, embora as 

regras legais pertinentes a qualquer contrato, como por exemplo, a manifestação 

livre e consciente de vontade, devam ser policiadas pelo magistrado. A Ministra 

relatora assim fundamentou seu voto: 

 

Disso decorre que, de fato, não compete ao juízo interferir na 
vontade soberana dos credores, alterando o conteúdo do plano de 
recuperação judicial, salvo em hipóteses expressamente autorizadas 
por lei (v.g. art. 58, §1º, da LFRJ). 

A obrigação de respeitar o conteúdo da manifestação de vontade, no 
entanto, não implica impossibilitar ao juízo que promova um controle 
quanto à licitude das providências decididas em assembleia. 
Qualquer negócio jurídico, mesmo no âmbito privado, representa 
uma manifestação soberana de vontade, mas que somente é válida 
se, nos termos do art. 104 do CC/02, provier de agente capaz, 
mediante a utilização de forma prescrita ou não defesa em lei, e se 
contiver objeto lícito, possível, determinado ou determinável. Na 
ausência desses elementos (dos quais decorre, com adição de 
outros, as causas de nulidade previstas nos arts. 166 e seguintes do 
CC/02, bem como de anulabilidade dos arts. 171 e seguintes do 
mesmo diploma legal), o negócio jurídico é inválido. A decretação de 
invalidade de um negócio jurídico em geral não implica interferência, 
pelo Estado, na livre manifestação de vontade das partes. Implica, 
em vez disso, controle estatal justamente sobre a liberdade dessa 
manifestação, ou sobre a licitude de seu conteúdo.269 

 

Como se observa, de acordo com o entendimento citado acima, embora a 

LFRE conceda aos credores reunidos em assembleia o direito dispor livremente 

sobre seus direitos frente ao devedor em situação de crise, caberia ao Poder 

Judiciário o controle de legalidade das disposições pactuadas entre as partes 

credora e devedora, assim como ocorreria em qualquer negócio jurídico. Tal 

posicionamento é verificado em outro julgado da mesma 3ª Turma do STJ, proferido 

em 18/06/2013 no Recurso Especial nº 1.374.545-SP, de relatoria da Ministra NANCY 
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 Note-se no mesmo voto a utilização indistinta do termo “soberania”: “A vontade dos credores, ao 

aprovarem o plano, deve ser respeitada nos limites da Lei. A soberania da assembleia para avaliar as 

condições em que se dará a recuperação econômica da sociedade em dificuldades não pode se 

sobrepujar às condições legais da manifestação de vontade representada pelo Plano. Do mesmo 

modo que é vedado a dois particulares incluírem, em um contrato, uma cláusula que deixe ao arbítrio 

de uma delas privar de efeitos o negócio jurídico, o mesmo poder não pode ser conferido à devedora 

em recuperação judicial. A lei é o limite tanto em uma, como em outra hipótese.” (STJ, Recurso 

Especial nº 1.314.209-SP, relatado pela Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 22/05/2012). 
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ANDRIGHI, onde restou consignado que a intervenção judicial ocorreria apenas em 

hipóteses excepcionais de legalidade: 

 

Portanto, exceto para correção de ilegalidades verificadas em 
relação às condições prévias que autorizam a concessão da 
recuperação ou à elaboração do plano – a exemplo do estabelecido 
nos incisos do art. 53 da LFRE –, as deliberações tomadas em 
assembleia-geral não estão submetidas a controle jurisdicional. 

 

Diante do panorama acima colhido é possível verificar que, para parte da 

jurisprudência brasileira, a atividade jurisdicional na recuperação judicial não pode 

ser limitada à mera homologação das decisões tomadas pela Assembleia-Geral de 

Credores. Tal como apresentado neste trabalho, o plano de recuperação judicial 

revela-se como verdadeiro negócio jurídico com manifestação de vontade da 

devedora em crise e dos credores, estando sujeito às mesmas regras legais 

aplicadas a todo e qualquer negócio. 

Como visto, foi necessário que jurisprudência brasileira afirmasse algo que de 

certa forma pareceria elementar, e não por menos mereceu tratamento expresso na 

legislação falimentar de muitos países latino-americanos, recentemente reformadas 

a exemplo da lei brasileira. É de se notar, nesse tocante, que os ordenamentos 

citados em capítulo adiante já previram de forma expresssa a possibilidade de o juiz 

do processo de recuperação judicial (ou equivalente) recusar a homologação, de 

ofício, com base na existência de transgressões à lei falimentar ou a normas gerais 

aplicáveis aos negócios jurídicos, algo que, no Brasil, foi necessário que a 

jurisprudência acabasse por ratificar. 

A jurisprudência brasileira, todavia, ainda não evoluiu para o estudo de 

conceitos mais específicos e profundos acerca da análise do plano de recuperação 

judicial, em que pese isso já possa ser observado – como vimos em capítulo anterior 

– em países cujos diplomas falimentares certamente influenciaram a reforma que 

desembocou na promulgação da Lei nº 11.101/2005. Por enquanto, o que se 

concretamente concluir é que a LFRE veio a conferir aos credores um imenso poder 

na avaliação dos riscos que envolvem, em última análise, seus próprios créditos. Em 

se tratando de direitos disponíveis, em regra há livre disposição por seus titulares, e 
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não por outra razão a própria LFRE concebe rico rol exemplificativo das mais 

variadas formas de recuperação em seu artigo 50. 

Essa mesma jurisprudência parece se firmar no sentido de que, se de um 

lado não é permitido inserir no plano de recuperação judicial disposições contrárias à 

boa-fé, ao equilíbrio contratual e a igualdade entre os credores, de outro lado é 

defeso ao juiz imiscuir-se em direitos indiscutivelmente disponíveis. 

A crítica que ora se formula é exatamente a falta de critérios objetivos ou de 

uma dogmática mais aperfeiçoada que proveja segurança jurídica na aplicação da 

LFRE, tão importante num diploma legal de forte conteúdo econômico. Não há, na 

jurisprudência, a consolidação de conceitos próprios do direito falimentar que não 

foram especificamente contemplados pela LFRE, como a viabilidade jurídica e sua 

distinção da viabilidade econômica, a conveniência, a boa-fé, e tampouco conceitos 

diretamente identificáveis no direito estrangeiro, como o best interest of creditors, o 

fair and equitable e a unfair discrimination. A genérica noção de “viabilidade”, que 

por ora tanto se tenta afastar do controle jurisdicional (como visto nos Enunciados na 

Jornada de Direito Comercial) ainda sequer foi estudada em seu plano mais 

aprofundado. 

É claro que é indissociável ao processo de recuperação judicial a preservação 

da decisão da maioria manifestada na Assembleia-Geral de Credores, sob pena de 

ignorar a ratio legis. Por ora, no entanto, as mais recentes decisões proferidas pelo 

Superior Tribunal de Justiça – cuja função primordial é a de uniformizar a aplicação 

da LFRE, na qualidade de “lei federal” – parecem ainda se limitar a traçar poucos 

nortes acerca do papel do juiz na recuperação judicial e sobre os limites de sua 

atividade, assim como acerca da sujeição do plano de recuperação judicial ao 

regramento geral de todo e qualquer negócio jurídico, embora respeitada em grau 

máximo a vontade dos credores manifestada em Assembleia. 
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4. SISTEMATIZAÇÃO DO JUÍZO DE HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL NO DIREITO BRASILEIRO 

 

Diante do quanto demonstrado pela pesquisa do direito estrangeiro e pela 

dificuldade com que a jurisprudência brasileira vem enfrentando o tema, impõe-se 

neste trabalho, como objetivo final, elaborar proposta de sistematização acerca do 

juízo de homologação do plano de recuperação judicial, à míngua de normatização 

expressa provida pela LFRE. 

Por alguma razão a lei brasileira preferiu ser lacônica e não especificar as 

hipóteses de impugnação da recuperação judicial ou do conteúdo de seu plano, 

diferentemente do que pôde ser observado em relação às leis norte-americana e 

italiana. Outros ordenamentos estrangeiros também preferiram ser expressos em 

relação ao tema, não relegando totalmente à jurisprudência a árdua tarefa de 

complementar o sentido da lei. 

Em Portugal, por exemplo, o Código de Insolvências e Recuperação de 

Empresas (CIRE)270 dita em seu artigo 215 que o juiz deve recusar a homologação 

de ofício do plano aprovado pelos credores, “no caso de violação não negligenciável 

de regras procedimentais ou das normas aplicáveis ao seu conteúdo, qualquer que 

seja a sua natureza”. Na Espanha, o juiz pode de ofício rechazar o plano aprovado 

pelos credores, no caso de entender ter sido infringida alguma das normas que a Lei 

estabelece sobre o conteúdo do plano (convenio), sobre a forma e o conteúdo dos 

votos e a constituição da assembleia (junta) ou sua celebração.271 No Paraguai, a lei 

vai mais além, podendo o juiz recusar de ofício a homologação da recuperação nos 

casos em que os credores, por exemplo, pudessem também impugná-lo (fraude, 

alteração de informações sobre o devedor e erro no cômputo dos votos em 

assembleia), mas mesmo diante da ausência de impugnações poderá o juiz, a seu 

critério, recusar a homologação quando existirem motivos de interesse público, ou 
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 DL n.º 53/2004, de 18 de Março com as alterações do DL n.º 200/2004, de 18 de Agosto; DL n.º 

76-A/2006, de 29 de Março; DL n.º 282/2007, de 07 de Agosto e DL n.º 116/2008, de 04 de Julho e 

DL n.º 185/2009, de 12 de Agosto. 

271
 Artigo 131 da Ley 22/2003. 
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fundado no interesse dos credores, de natureza e gravidade tais que impeçam a 

homologação. Mais ainda, poderá proceder da mesma forma se ficar comprovado 

que o devedor não tenha se portado de maneira honesta e prudente em suas 

relações patrimoniais (requisito da boa-fé do devedor).272 

No Chile273 e na Argentina274 não há previsão expressa para a atuação de 

ofício pelo magistrado, todavia são elencadas as causas em que os legitimados 

(como os credores dissidentes) podem vir a impugnar a homologação do plano. 

Diante da ausência de análogas disposições na LFRE, nossa sistematização 

partirá, portanto, da integração hermenêutica dos princípios e objetivos contidos em 

nossa legislação falimentar, em especial pelo quanto dispõe o artigo 47 da LFRE, 

agregando-se outros princípios gerais de direito como forma de interpretação judicial 

dos casos concretos postos em análise nesse momento processual de homologação 

do plano de recuperação judicial. 
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 Ley No. 154, Ley de Quiebras. “Artículo 48º. Aun cuando ningún acreedor impugne el 

concordato, el juez podrá rechazarlo basado en las causales del Artículo anterior o cuando a su 

criterio existan motivos de interés público o fundado en el interés de los acreedores de naturaleza y 

gravedad tales que impidan su homologación. Igualmente podrá hacerlo si comprobare que el deudor 

no ha llevado una conducta honesta y prudente en sus relaciones patrimoniales.” 

273
 Ley 20.720, 2014. “Artículo 85.- Causales para impugnar el Acuerdo. El Acuerdo podrá ser 

impugnado por los acreedores a los que les afecte, siempre que se funde en alguna de las siguientes 

causales: 1) Defectos en las formas establecidas para la convocatoria y celebración de la junta de 

acreedores, que hubieren impedido el ejercicio de los derechos de los acreedores o del deudor; 2) El 

error en el cómputo de las mayorías requeridas en este Capítulo, siempre que incida sustancialmente 

en el quórum del Acuerdo de Reorganización Judicial; 3) Falsedad o exageración del crédito o 

incapacidad o falta de personería para votar de alguno de los acreedores que hayan concurrido con 

su voto a formar el quórum necesario para el Acuerdo, si excluido este acreedor o la parte falsa o 

exagerada del crédito, no se logra el quórum del Acuerdo; 4) Acuerdo entre uno o más acreedores y 

el Deudor para votar a favor, abstenerse de votar o rechazar el Acuerdo, para obtener una ventaja 

indebida respecto de los demás acreedores; 5) Ocultación o exageración del activo o pasivo; 6) Por 

contener una o más estipulaciones contrarias a lo dispuesto en esta ley.” 

274
 Ley de Concursos e Quiebras, Ley 24.522, 1995. “ARTICULO 50. […] Causales. La 

impugnación solamente puede fundarse en: 1) Error en cómputo de la mayoría necesaria; 2) Falta de 

representación de acreedores que concurran a formar mayoría en las categorías; 3) Exageración 

fraudulenta del pasivo; 4) Ocultación o exageración fraudulenta del activo; 5) Inobservancia de formas 

esenciales para la celebración del acuerdo. Esta causal sólo puede invocarse por parte de 

acreedores que no hubieren presentado conformidad a las propuestas del deudor, de los acreedores 

o de terceros.” 
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A produção legislativa mais recente tem se pautado de forma pronunciada 

pela utilização de conceitos abertos ou indeterminados para construção de normas, 

o que ficou evidente pela leitura do Código Civil promulgado em 2002. Com a Lei nº 

11.101/2005 não se seguiu caminho diferente, em especial no que toca à 

recuperação judicial, inaugurada pela LFRE a partir de seu artigo 47 – de conteúdo 

notadamente aberto e programático. 

Estão presentes no artigo 47 os objetivos da preservação da empresa, sua 

função social e o estímulo à atividade econômica. Essa característica permeada de 

cláusulas gerais foi necessária para que a LFRE fosse flexível na aplicação judicial 

frente ao caso concreto, tal como é comum nas normas de conteúdo econômico275. 

Para SÍLVIO DE SALVO VENOSA, as cláusulas gerais têm como principal função servir 

de norte hermenêutico para a aplicação da lei pelo juiz, com o emprego de 

expressões ou termos vagos, cujo conteúdo é norteador desse trabalho 

hermenêutico.276 Como coloca MIGUEL REALE, esse panorama legislativo resultou da 

superação da posição positivista e seus rigorismos jurídicos, dando espaço de 

manobra para a imaginação criadora, mas prudente, dos juízes no caso concreto.277 

Nesse mesmo sentido, CÁSSIO SCARPINELLA BUENO indica que as normas 

instituídas por cláusulas gerais, ao contrário das de formação casuística, permitem 

ao juiz maior liberdade de pesquisa de fatos e valores, de forma que o juiz crie o 

direito na margem da abertura normativa, sempre de forma expressa, consciente e 

racionalmente fundamentada.278 

                                                                 
275

 Segundo WASHINGTON PELUSO ALBINO DE SOUZA, as normas de conteúdo econômico têm como 

características: a) conteúdo econômico; b) viabilização da política econômica adotada; c) flexibilidade 

ou mobilidade em razão de sua natureza dinâmica; d) natureza programática; e) cumprimento de 

objetivos predeterminados. (Primeiras Linhas de Direito Econômico. São Paulo: LTr, 1994, pp. 

108-109). 

276
 VENOSA, Sílvio de Salvo. A boa-fé contratual no Novo Código Civil. Disponível em: 

http://www.societario.com.br/demarest/svboafe.html. Acesso em 17/04/2011. 

277
 REALE, Miguel. A boa-fé no Código Civil. Disponível em: http://www.miguelreale.com.br. Acesso 

em 11/09/2012. 

278
 BUENO, Cássio Scarpinella. Amicus Curiae no Processo Civil Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 

2004, p. 21. 

http://www.societario.com.br/demarest/svboafe.html
http://www.miguelreale.com.br/
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É, portanto, inegável que a LFRE tenha carregado nos elementos de 

abertura, permitindo a ampliação das possibilidades decisórias diante dos mais 

diferentes elementos em cada caso concreto de recuperação judicial. Seus 

fundamentos (manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos 

interesses dos credores) e objetivos (preservação da empresa, sua função social e o 

estímulo à atividade econômica) estão em consonância com os fundamentos e 

objetivos da Ordem Econômica Constitucional Brasileira, presentes no caput do 

artigo 170 da Carta Maior. 

Na hipótese deste trabalho entende-se visível o caminho empreendido pelo 

magistrado ao homologar a recuperação judicial, natural a todas as sentenças 

judiciais por força da obrigatoriedade de fundamentação. O juiz, em busca de reunir 

os valores inscritos no artigo 47 da LFRE, está sujeito a ponderar todos ao 

sentenciar pela homologação ou não homologação; e em se tratando de negócio 

jurídico inserido em um processo judicial, “mais que ponderar, deve o juiz aplicar a 

lei de maneira adequada, à luz dos princípios constitucionalmente consagrados no 

referido paradigma, encontrando, assim, a resposta certa para o caso em 

concreto.”279 

Também é comum às normas de conteúdo econômico, como a LFRE, o fato 

de ser interdisciplinar, unindo-se características econômicas e jurídicas quando se 

refere, por exemplo, à demonstração da viabilidade econômica do devedor (artigo 

53, II). Como já aqui afirmado, decidir se a empresa em crise é viável 

economicamente é, primordialmente, uma atribuição dada aos credores, que 

certamente sofrerão perdas em relação aos seus créditos; todavia, um controle 

jurídico da viabilidade não escapa ao magistrado, já que, p. ex., a patente 

inviabilidade pode motivar decisão de indeferimento da recuperação.280  

Porém, a genericidade de conteúdo do artigo 47 pode trazer alguma 

dificuldade de aplicação da lei ao caso concreto, especialmente em vista de outros 

                                                                 
279

 FIGUEIREDO, Marco Túlio Caldeira. Hermenêutica Contratual no Estado Democrático de 

Direito. Belo Horizonte: Del Rey, 2007, p. 13. 

280
 Tal como já pronunciado pelo Enunciado nº 7 da Jornada Paulista de Direito Comercial, visto em 

capítulo anterior. 
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dispositivos do mesmo diploma, frente aos quais uma interpretação literal poderia 

resultar na própria subversão do sentido geral e programático do artigo 47. É 

necessário – e esta é a dificuldade que se encontra ao analisar o panorama da 

jurisprudência brasileira – sistematizar critérios mais objetivos para o processo de 

homologação da recuperação judicial. Essa preocupação aflige muitos juristas 

brasileiros, dentre eles EDUARDO SECCHI MUNHOZ, para quem, à mingua de limites 

expressos definidos pela lei, a única saída seria partir para uma interpretação 

sistemática e teleológica do texto legal, construindo-se pela via jurisprudencial os 

instrumentos e limites para a atuação do magistrado em sede de homologação do 

plano.281 O autor assim justifica a importância de sua criação: 

 

Nesses princípios e regras, encontram-se efetivamente os 
instrumentos, as balizas, que definem os limites da apreciação 
jurisdicional do plano de recuperação. A criação desses requisitos, a 
nortear a decisão do juiz, minimiza a insegurança jurídica e permite 
que o Estado-juiz controle a deliberação dos credores mediante 
regras conhecidas pelas partes envolvidas.282 

 

Assim é que o cabimento da aplicação de determinadas regras não previstas 

expressamente pela LFRE, bem como o redimensionamento de outras (escapando 

de sua interpretação literal) poderiam originar dessa interpretação teleológica e 

sistemática acima referida. 

 

  

                                                                 
281

 MUNHOZ, Eduardo Secchi. Anotações sobre os limites do poder jurisdicional na apreciação do 

plano de recuperação judicial. Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais 36 

(Abr./2007), p. 184. 

282
 Loc. cit. 
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4.1. NOSSA PROPOSTA DE SISTEMATIZAÇÃO PROCESSUAL PARA O JUÍZO DE 

HOMOLOGAÇÃO NA LEI Nº 11.101/2005 

 

Da maneira como promulgado o texto final da LFRE, não se encontra uma 

sistematização específica em relação à homologação do plano de recuperação 

judicial pelo magistrado. A LFRE apenas determina a observância de certas 

formalidades em relação à instalação da Assembleia-Geral de Credores (quando 

existente objeção ao plano) e o quórum de votação (em duas variantes: a aprovação 

por todas as classes e o cram down). Partindo-se dessa premissa, o que inclui 

também a falta de sistemática processual na LFRE a respeito do trâmite das 

eventuais objeções ou dos recursos contra a sentença de homologação do plano de 

recuperação judicial, caberá neste capítulo realizar uma breve análise a respeito de 

algumas questões processuais envolvidas nesse tema, a fim de compatibilizar os 

instrumentos processuais específicos previstos pela lei falimentar com as regras 

gerais do processo civil – anotando-se inicialmente que, por disposição expressa do 

artigo 189 da LFRE, o Código de Processo Civil (atualmente a Lei nº 5.869, de 1973, 

com suas posteriores reformas) é o diploma processual aplicável de modo 

subsidiário à lei falimentar. 

Viu-se que, tanto na ausência de objeções, quanto na aprovação do plano por 

todas as classes na assembleia de credores, pela fria leitura do texto normativo não 

caberia ao juiz outra decisão a não ser a de homologar o plano e deferir a 

recuperação judicial. Ou seja, em tais situações a atuação do magistrado seria 

praticamente de um autômato, ou um conferente da regularidade do procedimento, 

devendo se submeter à vontade dita “soberana” dos credores. No cram down se 

abriria certa margem de discricionariedade ao magistrado em relação à 

homologação do plano rejeitado por uma das classes de credores, diante do uso da 

expressão “poderá”, no artigo 58, § 1º, da LFRE, embora parte da doutrina interprete 

o texto legal como um poder-dever do magistrado, considerando que, preenchidas 

as premissas legais, não haveria qualquer margem de discricionariedade. Todavia, 

nessa hipótese, segundo o quanto dispõe o artigo 58, § 2º, da LFRE, o cram down 

somente poderá ser concedido se o plano não implicar tratamento diferenciado entre 
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os credores da classe que o houver rejeitado, à semelhança do requisito previsto no 

Bankruptcy Code para o mesmo instituto (proibição da unfair discrimination). 

Além dessas duas hipóteses, nada revela o diploma falimentar a respeito da 

formação de tão importante sentença. 

A ausência de regrais mais claras e específicas na LFRE a respeito da 

aprovação do plano de recuperação judicial desafia até mesmo os princípios gerais 

propostos pelo Banco Mundial no relatório que contém os chamados Principles and 

Guidelines for Effective Insolvency and Creditor Rights Systems. O princípio listado 

como número 21 assim recomenda: 

 

Princípio 21 – A aprovação do plano de recuperação. A lei deve 
estabelecer critérios claros para a aprovação do plano de 
recuperação, baseados no tratamento imparcial de credores de 
mesma natureza, reconhecimento das respectivas prioridades e 
aceitação por maioria. A lei deve também prever que a aprovação 
prevaleça sobre os credores minoritários desde que o plano 
contenha regras justas e ofereça aos credores ou classes 
prejudicadas condições melhores ou iguais ao que prevaleceriam em 
caso da liquidação da empresa. Algum dispositivo admitindo 
possíveis recursos contra a decisão do plano de recuperação podem 
ser previstos, mas sob restrições. Se o plano de recuperação não for 
aprovado, a empresa devedora deve ser automaticamente 
liquidada.283 

 

Nossa proposta de sistematização, partindo dessa necessidade, utiliza-se do 

texto normativo vigente da LFRE, sem proposição de quaisquer alterações ou 

emendas, porém com um necessário exercício hermenêutico com vistas a uma 

melhor compreensão da questão. Sistematização essa compartimentada em duas 

fases distintas: a primeira consistindo na admissão do pedido pelo devedor, com a 

apresentação da petição inicial e documentos (artigo 51 da LFRE) e o deferimento 

ou indeferimento do processamento da recuperação judicial; a segunda, após a 

apresentação do plano de recuperação, eventuais objeções e realização de 

Assembleia-Geral de Credores (artigos 55 e seguintes), o juízo de homologação 

                                                                 
283

 WORLD BANK. Principles… 
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propriamente dito, que concederá ou denegará a recuperação judicial ao devedor 

(artigo 58 da LFRE), com ou sem a imediata decretação da falência.284 

Referimo-nos à inexistência de um trâmite ou de regras mais abrangentes 

nesta seara, pois ao menos há na LFRE uma regra a respeito da legitimação para 

recorrer da sentença que concede a recuperação judicial ao devedor, prevista em 

seu artigo 59, §2º, que também lhe designa o recurso cabível: “contra a decisão que 

conceder a recuperação judicial caberá agravo, que poderá ser interposto por 

qualquer credor e pelo Ministério Público”; isso embora o órgão ministerial, pela lei, 

não tenha legitimidade para apresentar objeção ao plano (somente “qualquer 

credor”285, na dicção do artigo 55 da LFRE).286 

A primeira questão, portanto, acerca-se do tratamento dado às objeções ao 

plano de recuperação judicial (art. 55), cujo prazo conferido aos credores é de trinta 

dias contados da publicação do edital para conhecimento público do plano. Da forma 

como prevista pela lei, a objeção é um documento vazio, um simples registro da 

oposição ao plano apresentado pelo devedor e “gatilho” para a convocação 

                                                                 
284

 Semelhante solução compartimentada é proposta pelo espanhol ALBERTO NÚÑEZ-LAGOS: ”El 

control de legalidad del convenio que realiza el juez se articula en dos fases. En la primera el juez 

verifica la forma y contenido de la propuesta en el momento de su presentación por el deudor o los 

acreedores (artículo 106.3 LC para el convenio anticipado y artículo 114 LC para el convenio 

ordinario). El segundo control de legalidad se produce no ya sobre la propuesta del convenio, sino 

sobre aquel convenio que sea aprobado por los acreedores. Y así, el convenio ordinario según el 

artículo 130 de la Ley es aprobado judicialmente o, si no cumple la Ley, debe ser rechazado de oficio 

por el juez (artículo 131 LC).” (El convenio del concurso: contenido y procedimiento. 

http://www.uria.com/documentos/publicaciones/1104/documento/03Alberto.pdf?id=2018. Acesso em 

18/04/2014). 

285
 Embora a LFRE não mencione, entendemos que seria somente qualquer credor afetado pelo 

plano, já que os credores não afetados sequer têm direito a voto em assembleia (artigo 39, § 1º). 

286
 No microssistema processual da LFRE é previsto o recurso de agravo contra determinadas 

sentenças de mérito. Além da hipótese acima citada, cabe agravo contra a sentença que julga as 

impugnações de crédito (art. 17) e aquela que decreta a falência do devedor (art. 100). Embora o 

recurso de agravo seja comumente cabível em face de decisões interlocutórias (art. 522 do Código de 

Processo Civil), a terminologia adotada pela LFRE é adequada, considerando-se que tais sentenças 

são incidentais e não terminativas. Por isso, ao mesmo tempo em que cabível o agravo contra a 

sentença de quebra, que inaugura uma fase do procedimento concursal de liquidação, o recurso 

próprio para a sentença que julga improcedente o pedido de falência é o de apelação (sentença 

terminativa). 

http://www.uria.com/documentos/publicaciones/1104/documento/03Alberto.pdf?id=2018
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obrigatória da Assembleia-Geral de Credores287. Porém, reduzir sua utilidade para 

uma mera conferência de aprovação tácita pela totalidade dos credores é um 

desperdício. A objeção dever servir a um propósito processual maior e não para 

passar ao largo da apreciação do magistrado a formação de seu livre convencimento 

motivado.288 

Se para um lado a ausência de objeções pode importar na homologação do 

plano (art. 58), de outro também poderá ter um sentido processual tanto quanto 

prático: restringir a legitimidade para a insurgência recursal contra a homologação do 

plano, quando não se tratar de questionamento sobre matéria de ordem pública (não 

sujeita à preclusão). Como se demonstrará adiante, no plano da autonomia da 

vontade o credor que pretenda apontar faltante o requisito da conveniência (best 

interest of creditors) deverá fazê-lo no momento da objeção, salvo se o plano vier 

modificado na Assembleia e essa modificação trouxe consigo a quebra a tal regra.  

Ainda a respeito da legitimidade recursal prevista pelo diploma falimentar, 

preferiu o legislador restringir o número de legitimados para interpor agravo contra a 

sentença concessiva da recuperação judicial, competindo tal ato processual somente 

aos credores e ao Ministério Público, excluindo até mesmo o administrador judicial, o 

que, a nosso ver, afigura-se incorreto. Isso porque, diante da possível existência de 

ilegalidades ou desconformidade da sentença com as regras e objetivos da 

recuperação judicial, deveria estar o administrador judicial legitimado a recorrer da 

sentença concessiva, já que é até mesmo seu dever requerer a falência do devedor 

no caso de descumprimento de obrigação assumida no plano de recuperação, como 

                                                                 
287

 “No caso de qualquer credor objetar o plano de recuperação judicial, a petição será dirigida ao juiz, 

mas este, pela nova lei, não tem competência para decidir sobre a objeção, devendo convocar a 

assembleia-geral de credores para decisão. Aqui, nota-se perfeitamente que a assembleia-geral de 

credores é órgão competente para substituir o juiz em casos como o da objeção ao plano, ferindo o 

princípio do livre convencimento motivado do magistrado.” (ARAÚJO, José Francelino de. 

Comentários à Lei de Falências e Recuperação de Empresas. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 137). 

288
 “Postas tais considerações, nota-se que o entendimento dos estudiosos dos contornos da 

interpretação levantam a possibilidade ou a necessidade de não se afastar do juiz a prerrogativa de 

examinar livremente todos os elementos dos processos em que atuem, inclusive as provas, e, diante 

desses, exercer seu livre convencimento, diante do qual deverá ser construída sistematicamente uma 

interpretação das normas pertinentes ao caso, aplicando-se aquela que mais se amolda à solução 

específica.” (FLORIANO NETO, Alex. Atuação do juiz na recuperação judicial. Belo Horizonte: 

Arraes Editores, 2012, p. 181). 
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resultado de sua função fiscalizadora das atividades do devedor e do cumprimento 

do plano de recuperação judicial (artigo 22, II, “a” e “b” da LFRE). Nas leis da 

Espanha (art. 128), do México (art. 340), do Uruguai (art. 151), da Itália (art. 180) e 

dos Estados Unidos da América (§1106(a)(5)), o administrador (síndico, comissário 

ou US trustee) possui legitimidade para se opor à homologação do plano, bem como 

para recorrer de eventual concessão da recuperação judicial. 

A lei também excluiu a possibilidade de terceiros juridicamente 

prejudicados289 objetarem ao plano ou recorrerem contra a sentença de 

homologação, como por exemplo, os garantidores das obrigações do devedor. 

Chama a atenção essa hipótese, tendo em vista o que dispõe o artigo 49, §1º, da 

LFRE290, o qual mantém intactas as obrigações assumidas pelo terceiro garantidor 

(sejam elas autônomas, como o aval, ou acessórias por natureza, como a fiança) e 

inteiramente exigíveis mesmo diante do deferimento da recuperação judicial do 

devedor garantido. Ora, se existente proposta do devedor contrária a determinados 

requisitos da recuperação judicial (p. ex. se vier a oferecer menos do que suas 

capacidades ou do que sua liquidação provavelmente renderia aos credores – best 

interest of creditors) teríamos um interesse jurídico do terceiro garantidor, que se 

verá provavelmente obrigado em proporção maior daquela do devedor beneficiado 

pela Lei, agora acobertado pelos efeitos da novação recuperacional. Mesmo porque, 

afinal, se o terceiro garantidor vier a adimplir a obrigação “novada” este poderá se 

inserir na qualificação de “qualquer credor”, ainda que estejamos nos referindo à via 

de regresso. 
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 Para FREDIE DIDIER JR., “Diz-se que o terceiro é diretamente prejudicado quando a decisão afetar 

relação jurídica de que seja, também, titular. É possível que a relação jurídica litigiosa envolva ou 

pertença exclusivamente a pessoas que não estejam fazendo parte do processo: a) na substituição 

processual, a relação jurídica controvertida pertence ao substituto que, terceiro, poderá recorrer para 

proteger o seu direito afetado pela decisão (até porque, segundo a maioria, ficará acobertado pela 

coisa julgada) [...]Em todas estas situações, a decisão recorrida diz respeito a direitos que pertencem, 

também ou exclusivamente, a terceiros, até aquele momento, estranhos ao processo. O nexo aqui é 

direto e, portanto, mais forte: a relação jurídica de que o terceiro se afirma titular é exatamente aquela 

discutida judicialmente. Uma fórmula, no caso, talvez ajude: terá interesse direto o terceiro que ficar 

prejudicado com a coisa julgada.” (Do recurso de terceiro prejudicado. Disponível em 

http://www.unifacs.br/revistajuridica/arquivo/edicao_junho2001/corpodocente/recurso.htm, acesso em 

04/05/2014). 

290
 “§ 1

o
 Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra 

os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.” 

http://www.unifacs.br/revistajuridica/arquivo/edicao_junho2001/corpodocente/recurso.htm
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É de se indagar, ainda, se teria o juiz poderes instrutórios no processo de 

recuperação judicial. Em se tratando de jurisdição contenciosa, a resposta nos 

parece afirmativa. Em doutrina recente, mas já preocupada com a má utilização do 

processo – a criação de uma “indústria” em lugar do processo em tese criado para 

possibilitar o soerguimento da atividade empresarial em crise – sugere-se como 

remédio contra esse indevido uso, igualmente, a ampliação (ou efetiva utilização) 

dos poderes instrutórios do magistrado, indo mais além do que a simples juntada 

dos documentos previstos pelo artigo 51 da LFRE.291 

Assim, nada impede que o juiz venha a se valer de conhecimento técnico 

especializado, mesmo na fase inicial de admissão do pedido, uma vez que não se 

presume nem se obrigue a ter conhecimento administrativo, contábil ou financeiro, 

muito menos aqueles específicos à “engenharia” aplicável à reorganização de 

empresas. Nesse rumo de pensar, recente e paradigmático recurso de agravo de 

instrumento, julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, conclui da 

mesma forma292. Na fundamentação esposada no acórdão, o Desembargador 

Relator cita doutrina de MANOEL JUSTINO BEZERRA FILHO: 

                                                                 
291

 Nesse sentido: “A análise firme de todo o conjunto probatório, inclusive de novos documentos que 

venham a ser juntados no processo, por deliberação judicial, poderá dar ensejo à recuperação do 

devedor em crise, não bastando, definitivamente, que se cumpra rigorosamente o contido no art. 51 

da Lei falencial, sob pena, daí sim, de serem criadas verdadeiras indústrias de recuperação judicial no 

Brasil, repetindo-se a situação deletéria que vinha ocorrendo com a concordata preventiva. Nesse 

passo, o papel do juiz certamente fará a diferença fundamental para que sejam mantidas no mercado 

as entidades regulares e com firmes (e sérios) propósitos, e que, por outro lado, se lhes retire esse 

mesmo direito de permanência neste mercado, mas este último papel, num primeiro momento, não 

será do juiz, certamente” (Recuperação Judicial: Sustentabilidade e Função Social da Empresa, 

p. 209). 

292
 “RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Pedido de processamento. Determinação de realização de perícia 

prévia, para auxiliar o juízo na apreciação da documentação contábil (art. 51 II LRF) e constatar a real 

situação de funcionamento da empresa. Possibilidade. Decisão mantida. Assistência técnica de perito 

permitida pela lei. Juiz que não dispõe de conhecimentos técnicos suficientes para apreciar a 

regularidade da documentação contábil apresentada. Art. 189 LRF c/c art. 145 CPC. Com relação à 

constatação da real situação de funcionamento da empresa, não pode o julgador mostrar-se 

indiferente diante de um caso concreto, em que haja elementos robustos a apontar a inviabilidade da 

recuperação ou mesmo a utilização indevida e abusiva da benesse legal. O princípio da preservação 

da empresa não deve ser tratado como valor absoluto, mas sim aplicado com bom senso e 

razoabilidade, modulado conforme a intenção do legislador e espírito da lei. Ativismo. Precedentes. 

Decisão de deferimento do processamento que irradia importantes efeitos na esfera jurídica de 

terceiros. Decisão integralmente mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Recuso 

desprovido” (TJSP, Agravo de Instrumento nº 0194436-42.2012.8.26.0000, Rel. Des. TEIXEIRA LEITE, 

julgado em 02/10/2012). 
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O juiz não é um técnico em contabilidade e não conta com a 
necessária assessoria técnica que lhe permita uma eficaz análise 
dos documentos contábeis apresentados [...]. É necessário que se 
propicie essa efetiva assessoria ao juiz, que, repita-se, não é técnico 
em contabilidade, administração e finanças. Como há intenção, em 
diversas unidades da federação, de criar varas especializadas para 
recuperação e falência, seria necessária a criação também dessa 
assessoria de natureza contábil em tais varas (Lei de recuperação 
de empresas e falência: Lei 11.101/2005 comentada artigo por 
artigo. 7ª ed., São Paulo: RT, 2011, p. 148). 

 

Para concluir com suas palavras, o magistrado relator do recurso aponta para 

a observância sumária, por parte do magistrado na fase inicial do procedimento, do 

requisito da boa-fé e da viabilidade, ao menos em tese, do pedido de recuperação 

judicial, apontando o princípio da preservação como não supremo e sujeito ao 

sopesamento de outros fatores concretos atribuíveis ao devedor.293 

Desse modo, na primeira fase de admissão do pedido inicial, com conteúdo 

específico e acompanhado da juntada dos documentos previstos no artigo 51 da 

LFRE, passará o juízo por um exame da situação de crise empresarial. Nessa fase, 

como se viu, não há qualquer espécie de manifestação dos credores, embora 

obrigatoriamente já estejam listados pelo próprio devedor, conforme determina o 

inciso III do artigo 51 – cuja lista servirá para a publicação do primeiro edital para 

conhecimento dos credores, previsto pelo artigo 52, § 1º, da LFRE. 

Inicialmente, portanto, serão analisados pelo juiz não somente todos os 

aspectos formais relativos à possibilidade do pleito (artigo 48 da LFRE294), mas 

                                                                 
293

 Para, ao final, assim ressaltar: “[...] não se pode perder de vista os importantes efeitos que advém 

do deferimento do pedido de processamento, em especial a suspensão de todas as ações ou 

execuções contra o devedor, salvo exceções expressas na lei, pelo prazo de 180 dias (art. 6º e 52 III 

LRF). A decisão que defere o processamento, portanto, deve ser proferida com mínima cautela e 

rigor. Não pode o julgador mostrar-se indiferente diante de um caso concreto, em que haja elementos 

robustos a apontar a inviabilidade da recuperação ou mesmo a utilização indevida e abusiva da 

benesse legal. O princípio da preservação da empresa não deve ser tratado como valor absoluto, 

mas sim aplicado com bom senso e razoabilidade, modulado conforme a intenção do legislador e 

espírito da lei.” (Agravo de Instrumento nº 0194436-42.2012.8.26.0000). 

294
  “Art. 48. Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça 

regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos e que atenda aos seguintes requisitos, 

cumulativamente: I – não ser falido e, se o foi, estejam declaradas extintas, por sentença transitada 

em julgado, as responsabilidades daí decorrentes; II – não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido 

concessão de recuperação judicial; III – não ter, há menos de 8 (oito) anos, obtido concessão de 
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também, de uma forma geral, a existência da boa-fé em relação ao pedido de 

recuperação e se este não se demonstra, já de forma clara, juridicamente inviável 

(independentemente de algum plano que se vá apresentar), isto é, que seja factível, 

ao menos numa análise sumária, como (em exemplo contrário) pedidos de 

recuperação judicial em que a atividade empresarial nem seja mais exercida pelo 

devedor. Tais questões de ordem pública sempre poderão ser apreciadas de ofício 

pelo magistrado.295 

O controle de legalidade realizado pelo juiz no momento da propositura do 

pedido de recuperação judicial traz benefícios evidentes, uma vez que evita custos 

desnecessários e gasto de tempo no processo de recuperação judicial, que não terá 

de todo modo condições de prosseguir para a fase de colheita da decisão dos 

credores. Ou seja, funciona como filtro para evitar a tramitação de propostas cujo 

conteúdo seja ilegal ou não conforme com a lei falimentar. 296 

Quando ainda em período de análise da concordata preventiva, SAMPAIO DE 

LACERDA demonstrava sua preocupação com a banalização do processo (a então 

chamada “indústria da concordata”), adotando solução semelhante a aqui proposta, 

em que, mediante mais extenso uso dos poderes instrutórios do magistrado, seria 

conduzido um prévio exame da viabilidade jurídica do pedido: 

 

                                                                                                                                                                                                        
recuperação judicial com base no plano especial de que trata a Seção V deste Capítulo; IV – não ter 

sido condenado ou não ter, como administrador ou sócio controlador, pessoa condenada por 

qualquer dos crimes previstos nesta Lei.” 

295
 Nesse sentido há decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, confirmando a extinção 

do pedido de recuperação judicial promovida pelo juiz nessa primeira fase: “Apelação. Recuperação 

Judicial. Decisão que indefere o processamento diante da prova de que a empresa não exerce 

regularmente a atividade empresarial, pressuposto exigido pelo artigo 48 da Lei nº 11.101/2005. 

Simples registro na Junta Comercial não é suficiente para o reconhecimento de exercício regular da 

atividade empresarial, quando há elementos robustos de práticas de graves irregularidades, inclusive 

com instauração de inquérito policial para apuração de infrações penais de grande potencial de 

lesividade. A recuperação judicial é instituto criado para ensejar a preservação de empresas dirigidas 

sob os princípios da boa-fé e da moral. Sentença de indeferimento mantida. Apelo desprovido”. 

(Apelação sem Revisão nº 501.317.4/4-00, Relator Des. PEREIRA CALÇAS). 

296
 Cf. NÚÑEZ-LAGOS, Alberto. El convenio del concurso: contenido y procedimiento. 

http://www.uria.com/documentos/publicaciones/1104/documento/03Alberto.pdf?id=2018. Acesso em 

18/04/2014. 

http://www.uria.com/documentos/publicaciones/1104/documento/03Alberto.pdf?id=2018
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Bastante será, portanto, procurar-se uma solução para evitar essa 
industrialização de concordatas preventivas. Creio que seria de todo 
aconselhável fosse adotado o seguinte expediente: feito o pedido 
pelo devedor, o juiz só o deferiria após o procedimento prévio de um 
exame técnico sobre a situação do devedor não só quanto ao seu 
estado econômico-financeiro, através da análise de sua escrituração 
e de seus últimos balanços, como também pelo exame da situação 
de atividade desenvolvida pelo devedor, em face da conjuntura 
econômica, exame esse procedido por um economista diplomado e 
em prazo mínimo. Só após as conclusões apresentadas pelo técnico 
e que poderiam confirmar a possibilidade de cumprimento da 
concordata, deveria, então, o juiz deferir o pedido, determinando o 
processamento da concordata preventiva.297 

 

Nesse momento, repita-se, ainda sem a participação dos credores, não se 

cogita qualquer análise do requisito de conveniência, mesmo porque ainda não há 

plano proposto e apresentado nos autos da recuperação judicial. A conveniência, 

critério exclusivamente econômico, é afeta aos credores, que poderão se manifestar 

em juízo por meio da objeção ao plano do devedor (artigo 55 da LFRE), via pela qual 

poderão ofertar esse argumento de mérito, bem como quaisquer alegações que 

entendam servir de oposição à homologação do plano, inclusive em relação à boa-fé 

do devedor e a viabilidade jurídica da proposta.298 

A segunda fase constitui o juízo de homologação propriamente dito, proferido 

em estágio adiantado do processo, com ampla cognição a respeito de todos os 

requisitos aplicáveis ao deferimento da recuperação judicial, sejam matérias de 

ordem pública ou aquelas que demandam postulação legitimada (elaborada por 

credores afetados pelo plano). Nesse ponto sobressai a possibilidade de análise da 

conveniência, deduzida por objeções fundamentadas, sendo também possível uma 

cognição exauriente a respeito da viabilidade jurídica da recuperação judicial (já em 

consonância com o plano apresentado) e da boa-fé do devedor e da proposta, que 

podem ser examinadas de ofício, mas passíveis de reanálise pelo magistrado, caso 

tenham sido trazidos argumentos e provas pelos credores junto às suas objeções ou 

resultantes da atividade probatória. 

                                                                 
297

 Manual de Direito Falimentar, p. 273. 

298
 O Enunciado nº 52 da Jornada de Direito Comercial indica que contra a decisão que defere o 

processamento da recuperação judicial (primeira fase) cabe recurso de agravo de instrumento, 

todavia sem especificar quem seriam os legitimados recursais. 
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Todavia, mesmo se tratando a objeção de um instrumento colocado à 

disposição dos credores, nem sempre estes se encontram em posição de conhecer 

todas as circunstâncias particulares ao devedor, pois no Brasil não existe a 

obrigatoriedade da apresentação de um disclosure statement (como visto 

anteriormente, um documento informativo apresentado pelo devedor e aprovado 

pelo juiz da causa para conhecimento dos credores) como ocorre na lei falimentar 

norte-americana. Nesse ponto, com as lições tomadas do direito italiano e sua Legge 

Fallimentare, pode-se entrever que se revelaria realmente benéfico ampliar as 

funções do administrador judicial no processo de recuperação, cujas atribuições são 

verdadeiramente reduzidas na LFRE. Em tal sentido, RICARDO NEGRÃO opina pela 

necessidade de apresentação de um relatório circunstanciado pelo administrador 

judicial, a fim de reduzir a informação assimétrica existente no processo de 

recuperação judicial, possibilitando que os credores o acesso a documento idôneo e 

imparcial, que lhes forneça uma verificação real do estado dos negócios do devedor, 

bem como informação indispensável às deliberações tomadas em assembleia.299 

Alguns autores, entretanto, entendem que o administrador judicial deva 

manter-se de forma passiva durante a recuperação judicial, sem capacidade de 

opinar ou apresentar informações mais detalhadas ou complementares àquelas 

trazidas pelo devedor300. Consideramos tal posição incoerente com os princípios da 

LFRE; todavia, tem surtido eco no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em 

acórdão citado por FÁBIO ULHÔA COELHO
301: “Não inclui a lei entre as atribuições do 

administrador a de se manifestar sobre o plano de recuperação judicial” (Agravo de 

Instrumento 574.851-4/0-00, Relator Desembargador LINO MACHADO). 

Entendemos, contrariamente, que deva sim o administrador judicial se 

manifestar sobre o plano de recuperação apresentado pelo devedor, fazendo-o de 

maneira técnica, objetiva, com razões e fundamentos atinentes à reorganização 
                                                                 
299

 A Eficiência do Processo Judicial na Recuperação de Empresa, p. 153. 

300
 FABIO ULHÔA COELHO afirma que o administrador judicial deve ser “neutro” (Comentários à Lei de 

Falências e de Recuperação de Empresas, p. 242). Todavia, não se está a propor que o 

administrador emita juízo a respeito da qualificação do devedor para postular a recuperação judicial, e 

sim que atue de forma mais contundente em busca da preservação dos princípios da LFRE, inclusive 

provendo o maior grau de informação possível aos credores. 

301
 Comentários à Lei de Falências e de Recuperação de Empresas, p. 242. 
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empresarial (de aspectos patrimoniais, financeiros, econômicos ou contábeis) que 

sirvam de complementação para a apreciação dos credores, que na maioria dos 

casos não possuem um nível informativo pleno para emitir conscientemente sua 

concordância ou desaprovação da proposta do devedor.302 Com respeito à posição 

contrária, não faz sentido afirmar que a imparcialidade do administrador judicial 

desapareceria pelo fato deste apresentar relatório técnico que possa parecer 

contrário ao deferimento da recuperação judicial.303 

A grande importância da elevação desse nível de informações se concentra, 

principalmente, na análise da conveniência do plano, que se constitui elemento da 

objeção fundamentada e proposta por credores legitimados. Assim, trazendo 

ensinamentos de CARNELUTTI, a autora italiana SILVIA GIANI aponta para a 

possibilidade da análise ex officio da boa-fé e viabilidade jurídica do plano de 

recuperação, lembrando que o importante julgamento da conveniência, não passível 

dessa análise oficiosa, está restrito ao momento em que suscitada pelos credores.304 

                                                                 
302

 GIUSEPPE BERSANI cita importante decisão do Tribunal de Roma: “Pertanto nella prospettiva di una 

funzione meramente certificativa del Tribunale, al quale venga preclusa una valutazione della 

‘fattibilità’ del concordato in sede di omologa (valutazione che si tende ad precludere fin 

dall’ammissione), si tende ad attribuire a una maggiore valenza al ruolo del Commissario Giudiziale ed 

al contenuto della sua relazione: la relazione del commissario rappresenta – in tale prospettiva - il 

momento saliente della funzione informativa al fine di un reale ‘consenso informato’, in capo ai 

creditori, essendo generalmente indifferente alle sorti della procedura” (Il concordato preventivo..., 

p. 475). 

303
 No sentido de afirmar a importância do correto fluxo de informações, também pelo relatório 

elaborado pelo commissario giudiziale no direito concursal italiano: “[o Tribunal] sarà destinato a 

valutare che per tutto il corso della procedura vi sia stato un flusso informativo corretto, adeguato e 

coerente, sì da potersi ritenere validamente espressi i voti dei creditori sulla proposta concordataria. In 

definitiva, se la minoranza dovrà subire la decisione della maggioranza e vedersi espropriare una 

percentuale, eventualmente rilevante, del proprio diritto di credito, è assolutamente necessario che 

l'adunanza dei creditori si possa esprimere su di una situazione che si era presentata (e questa è la 

funzione ineludibile del tribunale) in modo chiaro, vero, completo dalla dialettica contrapposizione 

della relazione dell'esperto nominato dal debitore e dalla relazione del commissario giudiziale” (ob. 

cit., p. 460). 

304
 Em citação de CARNELUTTI: “Il concordato è sostanzialmente un contratto conchiuso tra il debitore e 

una determinata maggioranza dei creditori, con effetti obbligatori anche per i creditori dissenzienti. In 

vista di questa sua efficacia anomala e pericolosa, la legge vuole che codesti effetti non si dispieghino 

se alcuni requisiti non sono stati controllati dal Tribunale [...] un conto è sindacare la prestazione 

promessa, rispetto alla valutazione di convenienza che avuto riguardo ai propri interessi solo i 

contraenti potranno effettuare, un altro – ed è il controllo che il tribunale quale soggetto terzo deve 

effettuare – è stabilire se quanto promesso sia effettivamente realizzabile, a tutela dei creditori ‘deboli’” 

(apud Concordato preventivo..., p. 23). 
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A mesma autora, colhendo frutos de extensa jurisprudência italiana305, apresenta 

conclusão sistemática que poderia ser aplicada à recuperação judicial brasileira, com 

as devidas adaptações, e que apresentaremos nas linhas a seguir como solução 

sugerida neste trabalho. 

Dessa forma, retomando-se a primeira fase do procedimento, já analisada, 

em que o magistrado procede ao exame inicial do pedido de acordo com a 

documentação apresentada pelo devedor (artigo 51), poderá ele se valer, caso não 

convencido da demonstração superficial da boa-fé do devedor e da viabilidade 

jurídica da recuperação judicial, de meios instrutórios de ofício, sempre observados o 

contraditório e a ampla defesa. O deferimento do processamento do pedido 

dependerá dessa comprovação inicial e, caso não se verifique demonstrada a 

viabilidade jurídica da recuperação, o juiz poderá extinguir o pedido, sem julgamento 

de seu mérito (artigo 267, VI, do Código de Processo Civil), pela falta de interesse de 

agir, isto é, diante da inexistência de utilidade da tutela jurisdicional. 

Com o deferimento do processamento do pedido, segue-se a apresentação 

do plano de recuperação (no prazo de sessenta dias), sendo que, por meio de edital, 

abrir-se-á o prazo de trinta dias para apresentação de objeção pelos credores (artigo 

55 da LFRE). Não havendo objeções, o juiz deverá homologar a recuperação 

judicial, já que a plano proposto assumirá indiscutível caráter contratual nessa 

hipótese.306 

De outro lado, caso tenha sido proposta objeção de conveniência por algum 

credor atingido pelo plano, o juiz, em atenção ao princípio do contraditório, deverá 

conceder prazo para o devedor se manifestar e, eventualmente, até mesmo vir 

modificar o plano proposto. Caso haja objeção de mérito relativa à viabilidade 
                                                                 
305

 Concordato preventivo..., pp. 21-22. 

306
 Já foram analisados os aspectos puramente formais e de ordem pública, precedentes e 

independentes de eventual manifestação dos credores. Todavia, se presentes os requisitos formais e 
inexistente objeção, descabe ao juiz analisar o aspecto de viabilidade econômica de modo mais 
extensivo. Em tal sentido: “L’autonomia privata ha trovato espressione in una proposta di concordato 
(prima dichiarazione di volontà) accettata dai creditori (seconda dichiarazione di volontà) e non può 
essere sindacata dall’autorità giudiziaria, dal momento che non si è manifestata - mediante 
opposizione – una terza volontà in senso contrario. In questa fattispecie lineare, caratterizzata 
dall’assenza di conflitti d’interessi, il concordato fallimentare si caratterizza per un’esaltazione della 
volontà negoziale delle parti e per un ridimensionamento del potere d’intervento e di valutazione del 
tribunale.” (SANGIOVANNI, Valerio. Pluralità di proposte di concordato e legittimazione 
all’opposizione. Il Fallimento 5/2011:609). 
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jurídica do plano ou à boa-fé do devedor, deverá ser igualmente concedido prazo 

para manifestação do devedor e, no primeiro caso, também poderá vir a ser 

proposto um novo plano. 

Juntadas todas essas manifestações aos autos da recuperação judicial, o 

magistrado aguardará a finalização do procedimento para analisá-las. Em sendo 

proposta qualquer espécie de objeção (fundamentada ou não), será convocada e 

instalada a Assembleia-Geral com determina o artigo 56 da LFRE. Diante do 

resultado do conclave, em caso de aprovação pela maioria de credores, se 

porventura aquele que tenha feito objeção de conveniência não tenha votado pela 

aprovação do plano, o juiz poderá julgá-la, e em se convencendo de que o credor 

opositor (ou sua classe) pudesse ser mais satisfeito com a falência do devedor, 

poderá decretá-la ou determinar prazo para a apresentação de um novo plano. Caso 

a aprovação seja pela totalidade dos credores, ou que o credor com objeção de 

conveniência tenha votado favoravelmente ao plano, o juiz não examinará o mérito 

de tal objeção. 

Todavia, caso haja objeção de mérito relativa à viabilidade jurídica do plano 

ou à boa-fé do devedor, eventualmente com oferta de novos elementos e provas 

(apresentadas com a objeção, requeridas pelo credor ou produzidas de ofício) 

porventura ainda não trazidos ao conhecimento do juízo, ou não levados em 

consideração na análise da fase precedente (fatos novos), e se o juiz se convencer 

dos argumentos contidos na objeção, ainda que o credor em específico tenha votado 

pela aprovação do plano, indeferirá a homologação do plano de recuperação judicial, 

e a depender do caso concreto, poderá decretar a falência do devedor ou conceder 

prazo para apresentação de um novo plano. 

Destarte, apresentada tal sistemática, que acreditamos aplicável ao texto 

normativo vigente mediante uma hermenêutica integrativa de seus artigos, bem 

como dos princípios que regem a matéria, poder-se-ia atingir maior nível de 

aperfeiçoamento do processo de recuperação judicial, mais apto à persecução de 

seus princípios, à proteção do sistema econômico, à tutela do interesse dos credores 

e, na mesma medida, do interesse coletivo. 
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CONCLUSÃO 

 

A necessidade de instrumentos jurídicos para o tratamento da crise da 

empresa tem preocupado de uma forma geral todos os países, desenvolvidos ou em 

desenvolvimento, principalmente diante da redução dos períodos cíclicos de crise 

econômica e da ampliação dos fatores que eventualmente contribuem para que as 

empresas se encontrem em dificuldades financeiras insuperáveis sem a tutela 

jurisdicional protetiva do Estado. 

O direito falimentar (e de recuperação de empresas) se situa em contato 

indissociável do subsistema social econômico, sendo necessário o cuidado de regrar 

e sistematizar os limites da autonomia da vontade (privada) existente no processo de 

recuperação judicial, a fim de que critérios jurídicos sejam preservados para o 

próprio bem do direito falimentar, não perdendo de vista que a recuperação judicial 

se trata de processo sujeito à autoridade da jurisdição e, portanto, de caráter 

essencialmente público. Essas foram as preocupações que permearam a pesquisa 

resultante nesta tese, da qual se conclui, em resumo: 

1.- O direito recuperacional brasileiro, como decorrência de um movimento 

pendular resultante da acentuação da proteção dos direitos dos credores, reinseriu 

na atual lei falimentar um amplo espectro de funções deliberativas da Assembleia-

Geral de Credores, dotando-a de elevados poderes, em especial o poder de decidir 

pela aceitação ou rejeição do plano de recuperação proposto pelo devedor em crise. 

2.- O processo de recuperação judicial possui características tanto privadas 

(autonomia da vontade) quanto de caráter publicístico, uma vez que se trata de 

processo judicial com determinadas etapas processuais sujeitas a exame judicial, 

como admissibilidade inicial do pedido e a homologação do plano de recuperação 

judicial, esta resultante de sentença. 

3.- Em sua concepção mais consentânea com os princípios que regem o 

processo de recuperação judicial, o plano proposto pelo devedor se revela como 

negócio jurídico processual, não sendo possível, no caso de aprovação pela maioria, 
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atribuir-lhe todas as características essenciais de um contrato de direito privado, 

embora presentes a autonomia da vontade e a característica negocial. 

4.- Em razão de nossa anuência à concepção processual da recuperação 

judicial e do plano nela proposto, concluímos que esse negócio jurídico está sujeito à 

intervenção judicial no plano formal de legalidade e, em algumas hipóteses restritas, 

também no plano material, ou seja, decorrente da análise de conteúdo do plano em 

relação a fatores como a confirmação de sua viabilidade jurídica. 

5.- A legislação falimentar norte-americana se encontra bastante amadurecida 

e é rica fonte de elementos interpretativos para lei brasileira, desde que respeitadas 

nossas peculiaridades locais. O juízo de homologação do plano proposto pelo 

devedor naquele país está sujeito, além da concordância dos credores, a uma série 

de requisitos legais explícitos e implícitos, tal como a demonstração de boa-fé do 

devedor. Igualmente de elevado interesse para pesquisa a lei italiana, com riqueza 

de opiniões e recente jurisprudência a respeito do juízo de homologação, tanto no 

aspecto da conveniência, quanto na questão da viabilidade do devedor em crise. 

6.- A utilização do termo “soberania” em relação às deliberações da 

Assembleia-Geral de Credores na LFRE se revela inadequada, eis que tais 

deliberações estão sujeitas ao exame judicial de legalidade já reconhecido pelo 

Superior Tribunal de Justiça, seja em relação aos parâmetros internos da lei 

falimentar, seja em seu confronto com os princípios gerais de direito. 

7.- A forma como se dá o acesso à informação no direito recuperacional 

brasileiro não é satisfatória para a persecução dos fins e objetivos da LFRE, sendo 

necessário ampliar o nível e a qualidade das informações no processo, a fim de que 

o procedimento deliberativo realizado pelos credores resulte de um consenso 

informado. Nesse ponto, o estudo do disclosure statement norte-americano 

demonstrou como o juiz e o administrador judicial podem exercer importante papel 

como guardiões de um suficiente fluxo informativo para a expressão da autonomia 

da vontade dos credores. 

8.- Com relação ao juízo de conveniência do plano de recuperação judicial, na 

hipótese da propositura de objeções especificamente fundamentadas nesse sentido 
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o juiz poderá examinar a existência do requisito do best interest of creditors, ainda 

que afeto a apenas um credor. Quanto ao juízo de viabilidade da recuperação 

judicial, ao juiz não cabe analisá-la em seu sentido puramente econômico, ou seja, 

se a medida de sacrifício escolhida pelos credores compensaria a assunção do risco 

em optar pela manutenção da empresa. Ao magistrado cabe analisar apenas a 

viabilidade jurídica da recuperação judicial, ou seja, a hipótese de claro não 

aproveitamento da recuperação judicial em decorrência da completa inviabilidade do 

devedor ou patente inadequação do plano proposto. 

9.- A regra do best interest of creditors, que apresentamos neste trabalho 

como o critério de conveniência e que já existiu nos diplomas falimentares brasileiros 

antecedentes, não se fez constar textualmente na LFRE, ou seja, sem a necessária 

interpretação da Lei não há como proteger os credores da aprovação de uma 

solução mais gravosa que a liquidação do devedor. Todavia, entendemos 

plenamente aplicável tal como exposto neste trabalho, significando que juiz somente 

poderá homologar o plano de recuperação se os credores receberem, de acordo 

com a proposta do plano, pelo menos o valor que receberiam (descontados os 

custos do processo) com a liquidação dos bens do devedor (falência). Mesmo que 

em nossa opinião a chamada objeção de conveniência tenha de ser expressa – não 

cabendo ao magistrado recusar de ofício a homologação do plano em tal hipótese 

como forma de proteção do credor divergente, ainda que minoritário ou único – essa 

regra deve ser inflexível, pois do contrário o processo de recuperação judicial seria 

incapaz de atender aos interesses dos credores e prover o estímulo da atividade 

econômica. 

10.- Além da conveniência, a questão da viabilidade jurídica (compatibilidade 

dos objetivos da recuperação judicial em relação ao devedor ou ao plano por ele 

proposto) é conceito aparentemente inexistente na LFRE, todavia pode ser extraído 

da combinação de seus artigos 47 e 105 (autofalência), pois quando se objetiva 

preservar a função social da empresa em seus diversos sentidos, protegendo a 

empregabilidade do capital humano e os interesses dos credores, tal não significa a 

manutenção da empresa a todo e qualquer custo, mesmo porque o resultado dessa 

conduta pode ser exatamente o contrário dos objetivos legais, não só em relação 

aos credores, mas também aos trabalhadores e o próprio subsistema econômico, 
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para o qual se afigura natural (e necessário) o desaparecimento de agentes 

econômicos cuja crise seja insuperável. De outro lado, a viabilidade econômica do 

devedor em crise (que necessita ser distinguida da viabilidade jurídica) permanece 

sempre como decisão exclusiva dos credores. 

11.- Podemos também indicar a prevalência da proibição da unfair 

discrimination (requisito de tratamento horizontal paritário), ou seja, a impossibilidade 

de o plano de recuperação judicial resultar em tratamento diferenciado entre 

credores inseridos na mesma classe, ou que sejam tratados diferentemente sem 

motivo justo – como já previsto no § 2º do art. 58 da LFRE no caso do cram down. 

Além desta, deveria ser igualmente observada a regra do fair and equitable, ou seja, 

não pode o plano prever o pagamento de nenhum valor a uma classe de credores 

com prioridade inferior na classificação dos créditos, salvo se a classe prioritária 

receber o pagamento integral de seus créditos. Esse é contorno da chamada 

absolute priority rule, que determina de forma geral que uma classe de credores 

dissidente deva ser paga de forma integral e precedente a uma classe com privilégio 

inferior, caso contrário o juiz não poderá superar o veto ao plano proposto. 

12.- As situações anteriores, previstas para o cram down, são clara 

incorporação de regras existentes em outros países no direito brasileiro. Todavia, 

nos EUA e na Itália não há classes predeterminadas de credores definidas por lei. 

Cabe ao devedor, se preferir, realizar o agrupamento em classes distintas, podendo 

existir, por exemplo, duas classes de credores quirografários (fornecedores e não-

fornecedores) e tratá-los de forma distinta. Embora não previsto expressamente pela 

LFRE, tal divisão vem sendo admitida pela doutrina com relação aos chamados 

“credores colaboradores”, isto é, aqueles que permanecem executando seus 

contratos com o devedor em recuperação judicial. 

13.- A boa-fé representa regra imperativa aplicável à recuperação judicial e 

sua existência deve ser confirmada desde o momento da propositura do pedido de 

recuperação judicial, passando pelo conteúdo do plano de recuperação e pela 

observação do comportamento do devedor antes do início do processo e durante 

todo o seu trâmite. 
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14.- Entendemos possível, no direito brasileiro, como expressão de boa-fé do 

devedor, a utilização do processo de recuperação judicial para o fim de promover a 

liquidação ordenada dos bens do devedor, em lugar do pedido de autofalência 

previsto pelo artigo 105 da LFRE. O resultado de um plano de liquidação poderá 

trazer benefícios ao devedor e aos credores em termos de tempo e custo envolvidos, 

desde que contemple satisfação mínima equivalente ao que se obteria no processo 

de liquidação falimentar. 

15.- A jurisprudência brasileira caminha bem para a consolidação de 

elementos concretos para uma interpretação integrativa da LFRE, revelando-se o 

pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.314.209-

SP como importante passo, ao consolidar a possibilidade de um juízo de legalidade 

sobre a proposta do devedor. Todavia, muitos conceitos ainda necessitam ser 

introduzidos e ampliados no âmbito da jurisprudência brasileira de forma consistente, 

a fim de prover segurança jurídica ao processo de recuperação judicial. 

16.- Uma fonte hermenêutica para o trabalho interpretativo dos tribunais pode 

ser encontrada no documento preparado em 2001 pelo Banco Mundial (Principles for 

Effective Insolvency and Creditor Rights Systems), de notória influência nos 

diplomas falimentares surgidos ou reformados no início do século XXI e que contém 

diversos princípios para a construção normativa do direito falimentar e 

recuperacional, além de parâmetros para guiar a aplicação da norma aos casos 

concretos. Outros documentos de igual importância são a “Guía Legislativa sobre el 

Régimen de la Insolvencia”, da CNUDMI (Comisión de las Naciones Unidas para el 

Derecho Mercantil Internacional), publicado em 2006, e os Enunciados proferidos 

pelas Jornadas de Direito Comercial. 

17.- Por fim, foi apresentada no trabalho uma proposta de sistematização 

independente de qualquer reformulação legislativa na LFRE, de modo a que o juiz 

do processo de recuperação judicial se utilize de critérios predeterminados e 

momentos processuais específicos para fundamentar a homologação ou recusa da 

recuperação judicial do devedor, concedendo-lhe a oportunidade de reformular sua 

proposta, extinguir o processo ou até mesmo declarar a falência da empresa ou do 

empresário.  
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