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RESUMO 

 

 

Este trabalho parte da premissa que o plano de recuperação judicial de 

empresas não está isento de incorrer nas falhas de mercado, notadamente na 

assimetria de informacional. Sob tal enfoque, trataremos da análise econômica 

do direito com atenção especial para as escolas neoclássicas e da nova 

economia institucional, centrando nossas atenções na eficiência econômica 

pretendida, de modo a transportá-la para o processo de recuperação judicial.  

A partir de então, nossa análise se volta às ineficiências de mercado que 

impactam na recuperação judicial – especialmente a assimetria de informação - 

e constatamos que a função social é o elemento catalisador que justifica a 

recuperação judicial, devendo ser a primeira e principal regra a ser perquirida 

nesse processo. 

Na sequência, o trabalho discute, a partir da análise da teoria dos jogos, o 

comportamento estratégico de cada agente e o nível informacional que se 

espera para a tomada de decisões, sendo relevante nesse estudo os 

mecanismos de governança corporativa disponíveis, dentre eles a 

contabilidade.  

Ao final, acredita-se que a assimetria de informação pode ser melhor 

trabalhada no processo de recuperação judicial com base nos mecanismos de 

contabilidade gerencial, o que nos permite demonstrar a viabilidade econômica 

da empresa. 

 

Palavras-chave: Análise Econômica do Direito. Ineficiências de Mercado. 

Função Social da Empresa. Assimetria de Informação. Contabilidade Gerencial. 

  



ABSTRACT 

 

This work assumes that the judicial recovery plan of companies is not 

exempt to incurring the market failures, particularly in the informational 

asymmetry. Under such approach, we will treat the law and economics with 

special attention to the neoclassical school and the new institutional economics, 

focusing our attention in the economic efficiency desired, in order to transport it 

to the judicial recovery process. 

Since then, our analysis turns to market inefficiencies that impact in the 

reorganization plan - especially the information asymmetry - to found that the 

social function is the catalytic element that justifies the judicial reorganization 

and should be the first and foremost rule to be target in this process. 

As a result, this work discuss, from the analysis of the game theory, the 

strategic behavior of each agent and wich informational level is expected to 

make decisions, being relevant in this study corporate governance mechanisms 

available, including the management accounting. 

At the end, it is believed that the information asymmetry can be best 

worked in the judicial reorganization proceedings on the basis of management 

accounting mechanisms, allowing us to demonstrate the economic feasibility of 

the company. 

 

Key words: Law and Economics. Market inefficiencies. Social function of the 

company. Information asymmetry. Management Accounting. 
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I – INTRODUÇÃO E DELIMITAÇÃO DO TEMA 
 

Introdução 
 

A expressão crise é um tema recorrente, sempre em voga todas as áreas do 

saber. É muito comum sua utilização na medicina, na filosofia, nas ciências políticas, 

no direito, na psicologia, na economia, na literatura, e etc. 

Etimologicamente a palavra vem do grego krisis e numa, dentre suas várias 

acepções, denota tratar-se de uma “manifestação violenta e repentina de ruptura de 

equilíbrio1”. 

Sob o prisma econômico, a crise representa a ruptura do equilíbrio entre oferta 

e a demanda de bens e serviços, que gera um processo depressivo na ‘conjuntura 

econômica’2. Também “corresponde a uma ruptura, a uma inversão brutal da 

atividade econômica que assinala o final de um período de expansão”3. 

Em comum, observa-se que todas as definições apontam para a ocorrência de 

um fenômeno violento, abrupto e que modifica a situação original de equilíbrio.  

Acrescente-se a isso o fato de que não se veem crises benéficas ou positivas, 

as rupturas causadas pelas crises são na maior parte das vezes indesejáveis. 

É por isso que as crises despertam o interesse do homem há séculos e são 

objeto de atenções e estudos em todas as áreas do saber.  

A explicação para tal fato é bastante lógica: busca-se na compreensão dos 

fenômenos que determinam a crise os elementos que possam preveni-la ou, ao 

menos, remediá-la quando desencadeadas. 

                                                      
1 Verbete crise, Dicionário novo aurélio: o dicionário da língua portuguesa, Rio de Janeiro: 
Ed.Fronteira, 1999. 
 
2 COLLI, Bernard. Dicionário internacional de economia e finanças, Rio de Janeiro: Forense 
universitária,1998. 
 
3 CAPUL, Jean-Yves; GARNIER, Olivier. Dicionário de economia e ciências sociais. Trad. Germano 
Rio Tinto. Lisboa: Paralelo Editora Lda., 1996.  
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É por isso que médicos, economistas, sociólogos, filósofos, psicólogos, 

engenheiros e literários se debruçam para estudar as crises. E no Direito não é 

diferente.  

A ciência jurídica se desenvolveu em busca de garantir estabilidade às 

relações sociais, objetivando segurança, previsibilidade, manter a ordem e a paz 

social, evitando as crises. 

Mas é justamente em situações de crise, de anormalidades, que as teorias são 

colocadas em prática, testadas exaustivamente para corrigir os desvios, pôr ordem 

no caos e, mesmo quando não existam crises reais, a ciência se encarrega de 

simulá-las para, num juízo de raciocínio hipotético dedutivo, desvendar-lhes uma 

solução. 

E o enfoque deste trabalho não destoa desse preceito, sendo o tema crise 

delimitado e circunscrito à crise na atividade empresarial que, por razões diversas, 

também sofrem abruptas e violentas rupturas, quase sempre indesejáveis. 

O objetivo desse estudo está em visualizar as inter-relações de caráter 

econômico, jurídico e contábil que possibilitam superar o estado de crise na 

atividade empresarial. 

A premissa inicial que assumimos é o fato de que o plano de recuperação 

judicial também se sujeita às mesmas ineficiências econômicas que incorrem as 

empresas no mercado, notadamente a assimetria de informação. 

É disso que trataremos no decorrer do trabalho quando, no primeiro capítulo, 

tratamos da análise econômica do direito (AED) e suas correntes desenvolvidas nos 

Estados Unidos da América que se espraiaram para outros países. A intenção é 

compreender o papel da eficiência que se almeja na AED para, em seguida, 

debruçar nossa atenção nas falhas de mercado e na interação estratégica entre os 

agentes econômicos. 

A partir de então, nossa atenção se volta à compreensão da empresa e sua 

função social correlacionando-a aos objetivos traçados pela Lei n° 11.101/05 – Lei 

de falência e recuperação de empresas  - LFRE – especificamente quanto à 

modalidade de recuperação judicial, pois esse é o mecanismo legal 
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institucionalizado que possibilita a superação do estado de crise econômica na 

atividade empresarial, mediante atuação do Poder Judiciário. 

E sob tal perspectiva, centraremos a análise do plano de recuperação de 

empresas e seus requisitos para discutir o nível informacional adequado à tomada 

de decisão, discutindo as regras de governança corporativa aplicáveis. 

Ao final, localizaremos na ciência contábil mecaminismos que podem auxiliar 

na redução da assimetria informacional, ocasião em que faremos nossas propostas 

para mitigar tais falhas e propiciar que os interessados na recuperação possam 

tomar uma decisão informada. 

Em alusão aos clássicos exemplos do insigne jurista Miguel Reale, na obra 

Lições Preliminares de Direito, o Direito, a Economia, as Ciências Sociais e etc. 

podem ser visualizados por círculos que não apenas se tangenciam, mas também 

se sobrepõe evidenciando uma área de atuação comum. 

A pretensão deste trabalho está, portanto, em evidenciar os espectros comuns 

de atuação que envolvem o Direito, a Economia e a Contabilidade no processo de 

recuperação judicial, demonstrando que há uma área hachurada comum, onde o 

máximo proveito do conhecimento científico desenvolvido pelo Direito, pela 

Economia e pela Contabilidade poderão resultar num processo melhor e mais 

eficiente de recuperação judicial, sobretudo quanto à melhora da gestão 

informacional. 

Também será possível visualizar como o Direito pode se relacionar com a 

Contabilidade por intermédio da Economia, ainda que sabidamente estas ciências 

possuam pontos próprios e autônomos de contato, já que a economia também se 

situa entre o Direito e a Contabilidade sob tal perspectiva. 

Ao final, acredita-se que, ao se descortinarem essas imbricadas relações 

envolvendo Direito, Economia e Contabilidade, poderemos concluir que existem 

mecanismos jurídico-contábeis que poderiam ser empregados no processo de 

recuperação judicial que ajudam a reduzir as falhas de mercado, notadamente a 

assimetria informacional, propiciando que os interessados no processo e também o 

juízo da recuperação disponham de informações mais uteis e relevantes sobre a 

crise da empresa permitindo-lhes tomar uma decisão melhor, mais informada. 
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Delimitação do tema, justificativa social e científ ica da pesquisa. 
 

Desde o surgimento da recuperação judicial no Brasil, que se deu há mais de 

10 (dez) anos com o advento da Lei 11.101, em 9 de fevereiro de 2005, o instituto da 

recuperação vem sendo largamente utilizado como o principal mecanismo para se 

superar o estado de crise na atividade empresarial.  

No cerne do procedimento está o plano de recuperação que contém os 

mecanismos pelos quais a empresa deverá saldar seus credores, utilizando-se de 

projeções de fluxos de caixa, estudo de viabilidade econômica, estimativas de 

crescimento, cronogramas de pagamento, alienação de ativos, mudanças na 

estrutura societária, na administração da empresa e etc. 

Ocorre que, tratando-se o plano de recuperação judicial de um instrumento 

jurídico que é elaborado pelos agentes econômicos que atuam no mercado, também 

traz consigo falhas de mercado (ou ineficiências econômicas) como externalidades, 

custos de transação, assimetria de informação, maximização dos ganhos, 

oportunismos, polarização de interesses que podem inviabilizar o processo de 

recuperação judicial. 

Não é difícil supor que o devedor tem muito mais informações a respeito do seu 

negócio do que a maior parte dos seus credores. Os credores, por sua vez, nem 

sempre estão dispostos a gastar mais para solucionar o estado de crise do devedor 

e ainda, sempre que possível, tenderão a tomar medidas oportunistas visando 

maximizar a recuperação do seu crédito, pouco importando o interesse coletivo na 

recuperação. 

É justamente esse problema – o impasse envolvendo os diversos interessados 

no processo recuperacional – que se buscará evidenciar neste trabalho e com isso 

identificar medidas que possam contorna-lo em busca de soluções mais eficientes 

que propiciem a preservação da função social da empresa, sempre que possível. 

O recorte epistemológico que delimita o tema da pesquisa é “A redução da 

assimetria de informação no processo de recuperação judicial pela abordagem 

interdisciplinar da Análise Econômica do Direito e a Contabilidade”. 
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Desse modo, a justificativa social e científica desse estudo reside no 

enfrentamento das questões problematizadas pela análise interdisciplinar do Direito, 

à luz da análise econômica do direito, da evidenciação das falhas de mercado, do 

comportamento dos agentes com base na teoria dos jogos para buscar na prática 

contábil mecanismos que reduzam a assimetria de informação provendo 

informações relevantes à tomada de decisão dos agentes econômicos envolvidos no 

processo recuperacional. 

O presente trabalho adere à linha de pesquisa “Poder econômico e seus limites 

jurídicos” do Programa de Pós-Graduação Strictu Sensu em Direito da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie. 

O problema de pesquisa consiste em investigar o conteúdo jurídico, econômico 

e contábil da recuperação judicial das empresas em crise, prevista na Lei n° 

11.101/2005, de modo a evidenciar as falhas de mercado que se operam no plano 

de recuperação judicial e identificar medidas de caráter econômico-contábeis que 

reduzam as ineficiências econômicas, notadamente a assimetria de informação. 

O método de pesquisa a ser adotado será o bibliográfico-documental, pela 

análise das normas jurídicas, doutrina e jurisprudência, bem como empírico-

dogmática, destinada a sugerir estratégias de argumentação e decisão diante de 

conflitos a partir de normas jurídicas estabelecidas4. A técnica normativa5 será 

                                                      
4 “A pesquisa jurídica pode ser classificada, dentre outros critérios, em científica, que tem por fim 
descrever e criticar os fenômenos definidos como objeto, e dogmática, destinada a sugerir estratégias 
de argumentação e decisão diante de conflitos a partir de normas jurídicas estabelecidas” – 
ADEODATO, José Maurício; Bases para uma metodologia da pesquisa em direito. 
 
5 “Estas técnicas se circunscrevem a um tipo de investigação que coloca em foco o estudo normativo-
jurídico de um fenômeno (direito positivo brasileiro, direito comparado), de modo a dotar-lhe de uma 
feição de dever-ser (e demais qualificações do instituto estudado), de prescrição jurídica, 
acompanhada de comentários doutrinários sobre determinado tema de pesquisa; neste caso, cumpre 
ao pesquisador deter-se na legislação que se projeta sobre o setor da temática pesquisada, para 
conhecer os grandes preceitos e princípios que informam a matéria, e após, então, descer à análise 
minuciosa do articulado preciso da lei, do código ou do estatuto normativo que rege especificamente 
a matéria estudada; demanda do pesquisador uma atitude de conhecimento sistemático do 
ordenamento jurídico de seu país (ou, se se tratar de uma pesquisa normativa comparada, da 
legislação de seu país e do país estrangeiro ao qual se queira projetar a comparação legal), dos 
princípios informadores da matéria; para que este perfil de pesquisa seja possível, não basta elencar, 
ou apresentar os dispositivos que regem uma matéria legal, pois é necessário argumentar e sustentar 
posições e interpretações sobre a matéria, o que, certamente, força o pesquisador a escudar-se de 
opiniões abalizadas, trazendo-as para perto de seus argumentos, o que importa e sempre importará 
numa revisão detalhada da literatura a respeito da temática; dificilmente, este tipo de investigação se 
faz somente em nível legislativo, carecendo de suporte doutrinário e opinativo para se sustentar.” In 
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empregada neste trabalho, na medida em que a pesquisa se volta para o aspecto 

normativo jurídico, econômico e contábil do processo de recuperação judicial. 

 

  

                                                                                                                                                                      
BITTAR, Eduardo C.B. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática da monografia para os 
cursos de direito. 12ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p.212-213. 
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II - ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO 
 

Análise econômica do direito - AED. 
 

Robert HOVENKAMP6 desenvolveu importante trabalho ao realizar uma 

survey histórica sobre a evolução da análise econômica do direito nos Estados 

Unidos, país onde o debate sobre essa tema se dá com maior intensidade desde 

pelo menos 1840, citando para tanto o trabalho de Daniel A. Raymond’s intitulado 

The elements of Constitucional Law and Political Economy.  

Em sua pesquisa, HOVENKAMP demonstra a existência de vários estudos 

anteriores aos anos de 1960, sobretudo na chamada “Era Progressiva7”, ocasião em 

que ocorria a revolução proposta pelos economistas marginalistas – adeptos da 

teoria da utilidade marginal. Nesse período, entre os anos 1890 e 1920, o debate 

travado nos Estados Unidos se deu entre os economistas neoclássicos e os 

economistas marginalistas, ocasião em que também surgiam os primeiros 

institucionalistas.  

Os neoclássicos desejavam maior liberdade e tolerância do Estado, enquanto 

os marginalistas vislumbravam um Estado mais atuante como agente normatizador8 

e regulador do mercado9. 

                                                      
6 Herbert HOVENKAMP, Law and economics in the United States: a brief historical survey. Cambridge 
Journal of Economics (19), 331-352, 1995. Disponível em 
http://academic.udayton.edu/Lawecon/Readings/Law%20and%20Economics%20in%20the%20US.pdf
. Acesso em 09/05/2015 às 11:17hs. 
 
7 “Wide-ranging economic analysis of legal policy in the United States was first undertaken during the 
Progressive Era, when de marginalist revolution in economic thought  inspired a great deal of interest 
by economists in various problems of legal policy. An important forerunner was Henry Carter Adams, 
whose classic essay on The Relation of the State to Industrial Action (1887) redefined regulatory 
policy toward the business firm by relating the degree of regulation that might be need to the presence 
of economies of scale in the production process.” in Herbert Hovenkamp (1995, p.333). 
 
8 Como exemplo de teóricos marginalistas, Herbert Hovenkamp cita os seguintes trabalhos: “For 
example, American Thomas Nixon Carver actually preceded F. Y. Edgeworth in the use of marginal 
utility theory to make a social welfare argument for the graduated income tax (Carver, 1895; 
Edgeworth, 1897). American economist Edwin R. A. Seligman became a prominent marginalist 
authority on Progressive income taxation, and was widely cited in American courts on questions of tax 
policy (Seligman, 1909; Seligman, 1894; see Hovenkamp, 1990E, pp. 1002–1005). The first 
comprehensive neoclassical analysis of the nature of the business firm was produced by Thorstein 
Veblen shortly after the turn of the century (Veblen, 1904; see also Veblen, 1923), and elaborated with 
great brilliance by his student John R. Commons in the 1920s (Commons, 1924). Progressive 
economists such as Richard T. Ely wrote large books on the relationship between contract and 



17 
 

O hiato que se deu entre as décadas de 1930 e 1950 não foi muito fecundo à 

AED já que o espectro de interesse em políticas públicas se deslocou para outros 

ramos das ciências sociais e até mesmo à biologia10. 

Não se sabe ao certo qual a data exata do ressurgimento da AED, mas existe 

certo consenso entre os doutrinadores11 em atribuir como marco central a publicação 

da obra Problem of social cost 12, de Ronald Harry Coase13, na revista de direito 

econômico da Universidade de Chicago, no ano de 1960. 

 

A Escola de Chicago e o Neoliberalismo. 
 

                                                                                                                                                                      
property law and the distribution of wealth in the United States, concluding that these areas required a 
larger measure of government regulation than the common law provided (e.g. Ely, 1914).” 
 
9 “Mais precisamente, na visão de Hovenkamp, esses antecedentes foram os autores norte-
americanos que, naquela época, preconizavam a intervenção e a regulação estatal na economia, com 
foco em tributação, mas também na concepção de firma como instituição, na relação entre contrato e 
propriedade legal e distribuição de renda”, segundo aponta Bernardo Gouthier Macedo, Economia e 
Direito: um diálogo entre iguais, p.216. In Maria Lúcia L. M. Padua Lima (coord.) Direito e economia: 
30 anos de Brasil. Tomo 1. São Paulo: Saraiva, 2012. 
 
10 “By contrast, most legal policy makers retained their interest in welfare policy, but began to look to 
other social sciences than economics to provide the theoretical justifications. During this period, from 
roughly 1935 to the late 1950s, Law and Economics in the United States was not particularly exciting” 
in Hovenkamp (ob. cit., p334). 
 
11 “The new Law and Economics movement can be said to begin in 1960, with the publication of 
Ronald H. Coase’s ‘The Problem of Social Cost’” in Hovenkamp (1995, p.334). Alguns autores como 
Robert Cooter e Thomas Ulen também atribuem a Guido Calabresi, a partir da publicação de “Some 
thoughts on Risk Distribution and the Law of Torts, 70, Yale Law Journal 499 (1961), uma parcela de 
contribuição como marco ao ressurgimento da análise econômica do direito. 
 
12 “COASE, Harry Ronald., The problem of social cost. Journal of Law and Economics, n.3, 1960.” 
 
13 “Ronald Coase ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 1991. Os dois memoráveis trabalhos de 
Coase, The Nature of the Firm (1937) e The Problem of Social Cost (1960), representam os pontos 
focais para o desenvolvimento da Economia dos Custos de Transação e da moderna Análise 
Econômica do Direito e das Organizações. A preocupação de Coase com a realidade e com a 
aplicação dos conceitos da Economia no mundo real foi forjada em diferentes moldes. Primeiro, trata-
se de um economista, Prêmio Nobel, que, na maior parte de sua carreira, atuou em uma faculdade de 
Direito. Segundo, nunca foi formado em economia dentro dos padrões formais, como ele próprio 
explica, mas cursou disciplinas na London School of Economics como comércio e psicologia.” Décio 
Zylbersztajn e Rachel Sztajn, in Análise Econômica do Direito e das Organizações. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2005, p.6. 
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Foi a partir do trabalho de Ronald H. Coase que a Escola de Chicago, cuja 

orientação é neoclássica14, retomou o interesse na matéria. 

O argumento central da Escola de Chicago é que o sistema legal deve ser 

construído para prover eficiência alocativa – no sentido de Pareto15 - devendo a 

aplicação da lei (em sentido amplo) seguir sempre tal diretriz. 

É importante destacar que até o final dos anos 1960 predominava nos EUA a 

ideia do Welfare State, ou Estado de Bem-Estar Social, conhecida também como 

Era Progressista, segundo a qual o Estado deveria ser o principal promotor do 

desenvolvimento econômico, tanto no âmbito das políticas públicas, quanto no 

terreno produtivo. Tratou-se de um Estado forte e que se fazia presente no mercado 

atuando de forma direta na economia. 

Essa Era Progressista, no entanto, paulatinamente foi superada e deu lugar à 

chamada Era Neoliberal16, com foco no processo de abertura comercial, de 

                                                      
14 Pérsio Arida ensina que “o programa neoclássico julga a norma a partir de seu efeito sobre a 
alocação de recursos. Normas indutoras de formas de comportamento que levam ao ótimo de Pareto 
são vistas como benéficas, ao passo que as normas que dificultam sua obtenção são nocivas. Para o 
programa neoclássico, as escolhas valorativas devem ser realizadas no interior do conjunto de 
alocações de recursos que atendem ao critério de Pareto”, in Direito e Economia: Análise Econômica 
do Direito e das Organizações. Décio Zylbersztajn e Rachel Sztajn (org). Rio de Janeiro: Elsevier, 
2005, p.62. No mesmo sentido, Bernardo Gouthier Macedo em ‘Direito e Economia: um diálogo entre 
iguais’ In Maria Lúcia L. M. Padua Lima (coord.) Direito e economia: 30 anos de Brasil. Tomo 1. São 
Paulo: Saraiva, 2012, p.216.  
 
15 Trata-se de uma configuração econômica na qual os ganhos dos agentes beneficiados por essa 
configuração são suficientes para compensar as perdas dos agentes econômicos prejudicados pelas 
mesmas. Fabiano Dolenc Del Masso entende que “De acordo com Pareto, existirá distribuição 
eficiente de recursos quando não for possível distribuí-los de forma que pelo menos um dos 
envolvidos tenha a sua situação melhorada e nenhum outro tenha a sua situação piorada, o que 
resultaria na distribuição mais eficiente, denominada otimal de Pareto, ou, como geralmente é 
também chamada nas análises práticas, situação de Pareto superior” in Direito econômico 
esquematizado. 2ª ed. ver. e atual. Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: Método, 2013, p.237-238. 
Vicente Bagnoli, citando Paul A. Samuelson e William D. Nordhaus, define a eficiência de Pareto 
como “... quando não é possível efetuar qualquer reorganização da produção que permita melhorar a 
situação de qualquer indivíduo, seja ele pobre, rico, produtor de trigo ou sapatos. Em condições de 
eficiência, por conseguinte, a utilidade de uma pessoa só pode ser aumentada se se diminuir a 
utilidade de qualquer outra pessoa” In Direito Econômico. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2013, p.294. 
 
16 “Suas teses fundamentais são as de que o progresso tecnológico tornou a ‘globalização’ inevitável 
e irreversível; de que é inerente a ela a abertura dos mercados de todos os países ao ingresso do 
capitalismo internacional, com a natural presença das empresas multinacionais. Seu consectário 
natural e incontestável seria a necessidade de redução do papel do Estado a um mínimo (O Estado-
mínimo), cumprindo, então, privatizar as empresas estatais. O Estado deveria se limitar à ‘regulação’, 
deixando a presença ativa no meio socioeconômico à ação das empresas e do livre-mercado, o qual 
por si mesmo, provocará o equilíbrio e o bem-estar social, pelo que, para ensejar o máximo de 
eficiência deste mercado, deve-se também ‘desregulamentar’ o quanto possível, flexibilizando 
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privatizações, de desregulação e flexibilização, propondo que o desenvolvimento 

econômico deveria ser conduzido pela iniciativa privada.  

Sob tal prisma, a atuação do Estado deveria ser mais fiscalizadora e 

reguladora da atividade econômica e, por conseguinte, menos atuante na esfera 

econômica17. Como assevera MACEDO18, para apoiar essa forma de atuação, foi 

criado um aparato institucional baseado nas agências reguladoras, destinadas a 

coibir excessos dos setores recém-privatizados, que constituíam monopólios 

naturais. 

A importância da regulação como forma do Estado intervir na economia para 

promover os valores sociais relaciona-se justamente com a evolução e 

transformação do Estado de Bem-Estar Social para um Estado Regulador e, sob o 

ponto de vista da teoria da regulação econômica, a dicotomia estabelecida na Era 

Progressista e na Era Neoliberal podem ser associadas à ‘Escola do Interesse 

Público’ (public interest theories of regulation) e à ‘Escola do Interesse Privado’ 

(private interest theories of regulation), respectivamente. 

Com efeito, a Escola do Interesse Público tem na regulação a busca do bem 

público e guarda certa relação com a Escola de Serviço Público, surgida na França 

em 1921 com Hauriou, expondo a noção de serviço público prestado de forma 

regular e contínua para satisfazer a ordem pública, tendo como destaques Duguit e 

Jèze. Destacam-se os serviços prestados sob o regime de direito público19, 

especialmente dos serviços tidos como de primeira necessidade, tais como 

saneamento, energia e etc., além do poder de polícia. 

                                                                                                                                                                      
diversas relações, como as de trabalho, por exemplo”. In Celso Antonio Bandeira de Mello. Curso de 
Direito Administrativo. 28 ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p.1081. 
 
17 “Já na década de 1970, com a crise econômica que afetava os países que já não mais conseguiam 
cumprir aquilo que haviam estabelecido no pós-Segunda Guerra (sobretudo os países europeus) e a 
pressão dos agentes econômicos privados que defendiam até a autorregulação do mercado em razão 
da maturidade de tais agentes (sobretudo nos Estados Unidos), passam a prevalecer os 
entendimentos das teorias econômicas do interesse privado, ganhando destaque a teoria econômica 
da regulação”. In Vicente Bagnole, ob. cit., p.118. 
 
18 Bernardo Gouthier Macedo, em ‘Direito e Economia: um diálogo entre iguais’ In Maria Lúcia L. M. 
Padua Lima (coord.) Direito e economia: 30 anos de Brasil. Tomo 1. São Paulo: Saraiva, 2012, p.219. 
ob. cit., p.218. 
 
19 A esse respeito, consultar “O contrato administrativo no Direito Francês” in Celso Antonio Bandeira 
de Mello, Curso de direito administrativo. 28ª ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2010, p.622. 
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Essa Escola do Interesse Público fez muito adeptos e também se fez presente 

nos EUA a partir da década de 1930, sobretudo no governo do Presidente Franklin 

Delano Roosevelt que se incumbiu de recuperar o país da grave crise de 1929 que 

abateu o país, estabelecendo o New Deal, fundado em premissas keynesianas20.  

A crise de 1929 evidenciou o excesso das políticas liberais, que rejeitavam 

qualquer forma de intervenção do Estado no mercado e, como num movimento 

pendular e antagônico ao liberalismo, surgiu um Estado regulador, fiscalizador, 

robusto e mais presente na economia, objetivando reprimir a conduta dos agentes 

econômicos considerada nociva para os interesses da nação. 

Nesse bojo, o governo do presidente Franklin Delano Roosevelt trouxe consigo 

além do New Deal, uma intensa regulamentação no mercado financeiro acabando 

logo nos 100 (cem) primeiros dias de seu governo, com o modelo liberal do laissez-

faire vigente até então. Nesse período foram editadas a “Lei de emergência 

bancária”, a “Lei da Veracidade na Emissão de Títulos”, e foi criada também a 

“Federal Deposit Insurance Corporation - FDIC” que assegurava os depósitos 

bancários21. 

Ocorreu que a teoria da regulação do Interesse Público (ou Escola do Interesse 

Público) e o próprio keynesianismo perderam espaço, saíram de moda no final dos 

anos 1960 por conta das críticas acerca da incapacidade do Estado identificar todas 

as falhas de mercado e corrigi-las por conta própria. A alegada ‘maturidade’ dos 
                                                      
20 A partir da análise de que o desemprego não é uma opção (não se trata de uma simples relação 
entre oferta e demanda), Keynes desenvolveu para Roosevelt o new deal, plano que teve por objetivo 
a criação de postos de trabalho pelo Estado norte-americano propiciando renda, estimulando o 
consumo e reaquecendo a economia norte-americana debilitada pela crise de 1929. A teoria 
keynesiana também influenciou decisivamente a política internacional no avanço do estado de bem-
estar social, tal como instrumentalizada na Declaração da Filadélfia da OIT, conhecida como Plano 
Beveridge, em homenagem a Willian Beveridge que foi presidente do conselho interministerial 
britânico entre 1941 e 1942. Cf. GAVIEZ, Bernard; Économie du travail et de l´emploi; 2e édition; 
Précis Dalloz; 1992, temos que “Historiquement c´est le chômage involontaire qui a constitué le point 
de depart de la macroéconomie keynésienne, et c´est donc d´emblée que les problèmes de 
l´economie du travail ont été au centre de la macroéconomie et des politiques économiques. En 
avançant l´idee de la demande effective, Keynes a montré que le marché du travail dépendant du 
niveau global d´activité, et a fourni le principe même de la régulation conjuncturelle étatique”. 
Adicionalmente, sugerimos a leitura do Capítulo 15: “A ideologia neoclássica e o mito do mercado 
autorregulador: Os escritos de John Maynard Keynes” in Hunt e Lautzenheiser. História do 
pensamento econômico: uma perspectiva crítica. 3ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. 
 
21 Para mais detalhes a respeito das grandes mudanças na economia americana nos 100 primeiros 
dias, sugere-se Eldon S. HENDRIKSEN e Michel VAN BREDA, Teoria da Contabilidade. 5ª ed. São 
Paulo: Atlas, 2010, p.57. 
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agentes econômicos que se diziam capazes de assumir o papel proeminente do 

Estado enquanto promotor dos serviços públicos pressionou pelo ressurgimento de 

um Estado-mínimo. 

Por consequência, a Teoria da Regulação do Interesse Público deu passagem 

à Teoria da Regulação de Chicago, também conhecida como Escola Neoclássica 

que, tal como já contextualizada, representava fortemente os ideais e anseios 

Neoliberais.  

É de se notar que esse neoliberalismo tem como mote perseguir os mesmos 

ideais de eficiência paretiana, tal como propunha a teoria econômica neoclássica, e 

foi justamente nesse momento que a Escola de Chicago ganhou evidência (note que 

a teoria da regulação leva seu nome) sobretudo pelos estudos na área de regulação 

da atividade concorrencial e no direito antitruste. 

A Escola de Chicago se caracteriza, então, pela defesa intransigente do 

liberalismo econômico, na forma de uma desregulação estatal ou de uma 

autorregulação, permitindo que o mercado funcione por si só, nos moldes de uma 

concorrência perfeita22.  

Como consequência, essa vertente neoclássica assumida pela Escola de 

Chicago a tornou cética quanto à possibilidade de intervenção corretiva do Estado 

para solucionar a falhas de mercado23 (ou ineficiências econômicas), muito embora 

reconhecesse a existência dessas falhas24. 

                                                      
22 “Considerando que os agentes econômicos atuam no mercado em defesa dos seus interesses 
individuais, a livre competição acabaria regulando o mercado por meio do equilíbrio dos agentes e 
redistribuindo riquezas aos grupos de interesse (pressão) mais eficientes. Contudo, comprovou-se 
pelos próprios acontecimentos da história que tais mercados, no extremo autorregulados, não estão 
aptos para funcionarem de forma ótima sem serem regulados, de modo que a atuação do agente 
regulador acaba sendo necessária”. In Vicente Bagnole, ob. cit., p.118. 
 
23  “As falhas de mercado são situações em que os recursos, que são escassos, não são utilizados de 
maneira ótima, refletindo no preço e na qualidade dos produtos e serviços. Nessas situações, a 
atuação do Estado se justifica em defesa do bem-estar da sociedade, sobretudo por meio da 
regulação” in Vicente Bagnole, ob. cit. p.114. 
 
24 “Ocorre que os mercados podem não funcionar de forma ótima, perfeita, eficiente, para otimizar a 
economia; apresentam, portanto, falhas. Dentre as falhas do mercado, podem se destacar: o poder 
econômico; a assimetria de informação; as externalidades; e os bens públicos. O poder econômico, 
em linhas gerais, consiste na capacidade de uma empresa alterar unilateralmente o funcionamento 
do mercado, muitas vezes aumentando seus lucros e restringindo ou eliminando a concorrência, em 
detrimento do bem-estar econômico do consumidor. A assimetria de informação significa que uma 
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Segundo Pérsio ARIDA25 o programa neoclássico julga a norma a partir de seu 

efeito sobre a alocação de recursos. Normas indutoras de formas de comportamento 

que levam ao ótimo de Pareto são vistas como benéficas, ao passo que as normas 

que dificultam sua obtenção são nocivas. Para o programa neoclássico, as escolhas 

valorativas devem ser realizadas no interior do conjunto de alocações de recursos 

que atendem ao critério de Pareto. 

O apogeu do neoliberalismo econômico e dos ideais da Escola de Chicago 

fatidicamente ficou circunscrito ao período de 1980 e 1990, muito bem representado 

nas figuras do Presidente norte-americano Ronald Reagan, na Primeira-Ministra 

britânica Margareth Tatcher (‘a dama de ferro’) e no economista Milton Friedman – 

importante teórico do monetarismo - que se encarregaram de levar ao mundo 

(sobretudo às economias em desenvolvimento) uma nova ‘cartilha’ do Fundo 

Monetário Internacional – FMI e do Banco Mundial, propondo que os países do 

mundo globalizado adotassem uma postura mais liberal, ou seja, com menor 

participação/atuação do Estado no mercado e na economia. Isso resultou numa 

enxurrada de privatizações mundo afora, no Brasil, inclusive.  

Em suma, nada deveria impedir o ingresso de recursos internacionais (capital, 

tecnologia, produtos e bens de consumo) sendo esse o único meio de se alcançar o 

desenvolvimento social. 

Em razão disso, para os teóricos de Chicago26 a atuação direta dos governos 

na regulação das economias tenderiam a ser mais nocivas do que benéficas na 

solução das ineficiências econômicas o que, no limite, conduziu a um beco sem 

saída, pois, negar a importância das correções impostas pelo Estado na economia 

                                                                                                                                                                      
das partes envolvidas na transação tradicionalmente o agente que não detém poder econômico, 
normalmente o consumidor, não possui todas as informações necessárias para fazer as melhores 
escolhas, o que compromete a eficiência econômica do mercado. As externalidades são efeitos 
colaterais a terceiro que não envolvido diretamente na relação, causando custos (externalidades 
negativas; exemplo a poluição causada por uma fábrica) ou até mesmo benéficos (externalidades 
positivas; o jardim de uma residência). Já os bens públicos constituem falhas de mercado na medida 
em que o indivíduo (consumidor ou usuário) tende a ser carona (free-rider), deixando de pagar pelo 
serviço na certeza que outrem fará.” In Vicente Bagnole, ob. cit., p.115. 
 
25 In Direito e Economia: Análise Econômica do Direito e das Organizações. Décio Zylbersztajn e 
Rachel Sztajn (org). Rio de Janeiro: Elsevier, 2005, p.62 
 
26 Sobre os reflexos da Escola de Chicago na AED, vide MERCURO, Nicholas; MEDEMA Steven G., 
Economics and Law: from Posner to post-modernism. Princeton University Press, 1999. 
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significava, de certa forma, em negar o próprio papel das instituições, da história e 

do próprio Direito no curso histórico27. 

Afinal, não há como negar a existência das sucessivas crises econômicas 

mundiais desencadeadas no século XXI, sobretudo nos países neoliberais, o que 

tornou indispensável a atuação do Estado na economia28. 

 

Richard Posner e seu ideal de eficiência. 
 

Muitos consideram que a AED exerceu seu imperialismo ou tentou se impor 

como teoria e a prática jurídica, primeiro dentro dos EUA e depois mundo afora, a 

partir da Escola de Chicago.  

E, se é possível eleger um arauto desta Escola, sem dúvida alguma estamos a 

tratar de Richard Allen Posner29, um misto de juiz e economista norte-americano. 

                                                      
27 Nesse sentido, Bernardo Gouthier MACEDO em ‘Direito e Economia: um diálogo entre iguais’ In 
Maria Lúcia L. M. Padua Lima (coord.) Direito e economia: 30 anos de Brasil. Tomo 1. São Paulo: 
Saraiva, 2012, p.219. 
 
28 Desde que a crise de confiança se agravou em decorrência dos efeitos colaterais desencadeados 
pela crise dos subprime nos EUA, paralisando o sistema de empréstimos interbancários mundiais, o 
governo norte-americano decidiu pôr de lado suas teorias neoliberais e passou a socorrer ativamente 
as empresas financeiras em dificuldades. Um pacote, aprovado às pressas pelo congresso norte-
americano, destinou setecentos bilhões de dólares de dinheiro do contribuinte americano em socorro 
aos banqueiros. Desde a quebra do Banco Bear Stearns até outubro de 2008, o governo dos EUA o 
Federal Reserve já haviam injetado cerca de dois trilhões de dólares na tentativa de salvar 
instituições financeiras. Os países da UE também despenderam várias centenas de bilhões de euros 
na tentativa de salvar seus próprios bancos. Em abril de 2009, o G-20, reunido em Londres, anunciou 
a injeção de US$ 1 trilhão na economia mundial de maneira a combater a crise financeira global. Para 
conferir a cronologia dos eventos que resultaram na crise global de 2008, conferir a matéria 
jornalística disponível em: http://economia.uol.com.br/ultnot/2008/10/13/ult4294u1741.jhtm, acessado 
em 12/10/2015 às 17:14 hs. 
 
29 Richard Allen Posner, nasceu em 11/01/1939 em Nova Iorque - EUA, formou-se em Letras pela 
Universidade de Yale em 1959 e em Direito, em Harvard, em 1962. Foi auxiliar na Suprema Corte do 
EUA do Juiz William Brennan Jr. entre 1962 e 1963. Posteriormente atuou no órgão regulador da 
concorrência dos EUA o Federal Trade Commission como assistente do comissário Philip Elman, 
entre 1963-1965, e ainda, foi assistente do Procurador Geral da República - Thurgood Marshall, entre 
os anos de 1965-1967. Entre os anos de 1968 começou a lecionar direito em Stanford e em 1969 em 
Chicago, atividade que exerce até hoje. Em 1981 foi nomeado pelo Presidente Ronald Reagan juiz do 
tribunal de apelação para a 7ª região (U.S. Court of Appeals for the Seventh Circuit), tribunal do qual 
foi presidente (Chief Justice) entre 1993 e 2000. Maiores informações sobre a biografia de Posner 
podem ser obtidas em http://home.uchicago.edu/~rposner/ (acessado em 12/10/2015 às 18:43hs). 
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No final dos anos 1970, Richard Posner propôs que o critério da eficiência 

poderia ser a pedra de toque para a formulação e interpretação do direito norte-

americano.  

O argumento central da teoria formulada por Posner é simples: “o direito norte-

americano não apenas tem evoluído historicamente no sentido da eficiência; o 

direito norte-americano deve evoluir (ou talvez continuar evoluindo) no sentido da 

eficiência. A este argumento Posner deu o nome de teoria da maximização da 

riqueza”, como nos ensina Bruno Meyerhof SALAMA30, sendo emblemática a obra 

“The economics of Justice (1981)” de Posner. 

No alicerce de seu pensamento, Posner supôs que as pessoas agem de forma 

racional quando interagem com o mercado e, portanto, não seria plausível supor que 

as pessoas devessem agir ou se comportar de forma diferente, ou irracionalmente, 

ao interagirem fora dos mercados. 

Essa ideia não é nova na história do pensamento filosófico e econômico, tendo 

sido suscitada por Cesare Beccaria, por Jeremy Benthan31, por John Stuart Mill32 e, 

no século XX, retomado por Gary Becker33. 

                                                      
30 A História do declínio e queda do eficientismo na obra de Richard Posner. In LIMA, Maria Lúcia L. 
M. Pádua (coord). Direito e Economia: 30 anos de Brasil. Tomo 1. São Paulo: Saraiva, 2012, p.285-
323. 
 
31 A ideia central no pensamento utilitarista de Jeremy Benthan foi a de maximização da felicidade, 
assegurando a hegemonia do prazer sobre a dor. Para Bentham, a coisa certa a se fazer tanto sob o 
ponto de vista moral quanto jurídico-econômico sempre foi a de maximizar a felicidade ou prazer, 
mitigando a dor ou o sofrimento. E o raciocínio empregado era bastante simples: “todos somos 
governados por sentimentos de dor e de prazer”, que são nossos “mestres soberanos”. Portanto, o 
conceito de certo e errado deles advém. Nesse pensamento, as atitudes corretas a serem tomadas 
serão aquelas que busquem a maior felicidade à sociedade, desconsiderando os interesses e direitos 
dos indivíduos, rejeitando a ideia de direitos naturais. Logo, por desconsiderar os direitos individuais 
do ser humano, sua filosofia moral encontra forte resistência e aceitação, sobretudo na filosofia moral 
de Immanuel Kant. Vale a pena conferir o capítulo 2, intitulado ‘O princípio da máxima felicidade / O 
utilitarismo’ na obra best seller de Michael J. Sandel (2011, p.45-73), que pormenorizadamente trata 
da moral utilitarista exposto com clareza os pontos críticos desse pensamento. 
 
32 John Stuart Mill (1806-1873), discípulo de Jeremy Benthan, ciente das severas críticas que 
pesavam contra o utilitarismo, buscou incessantemente reconciliar os direitos individuais com a 
filosofia utilitarista, defendendo que, no longo prazo não casuístico (ou seja, não no caso a caso) a 
maximização da utilidade defendida por Jeremy Benthan se implementaria no seio social. Para Mill, o 
respeito à liberdade individual levaria à máxima felicidade humana. In Michael J. Sandel. Justiça: o 
que é fazer a coisa certa. 4ª ed. Tradução de Heloísa Matias e Maria Alice Máximo. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2011, p.63-66.  
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Alinhando-se às premissas da Escola de Chicago, Posner utiliza da 

racionalidade como uma premissa instrumental para a formulação de suas 

hipóteses34. Para Posner, a utilização da premissa da racionalidade não significa 

que, necessariamente, haja um cálculo consciente da relação custo-benefício. O 

ponto chave é que a premissa metodológica da maximização racional pode ser útil 

porque esse comportamento é quase sempre previsível, ao passo que o 

comportamento irracional é randômico e aleatório35. 

No entanto, Posner não procura demonstrar que toda decisão ou doutrina do 

Common Law é ou será eficiente. Para ele, basta evidenciar que há uma evolução 

na Common Law no sentido da ‘maximização da riqueza’ de modo que, sob tal 

perspectiva, a Common Law se estruturaria continuamente de forma a permitir que o 

sistema econômico fosse cada vez mais próximo em termos de resultado (embora 

não perfeitamente) daquilo que um mercado com competição perfeita 

proporcionaria. 

Segundo Posner, a AED se desenha, portanto, em torno de 3 (três) forças 

motrizes da Common Law, quais sejam: 1ª) Direito de propriedade – que trata de 

criar e definir os ‘direitos de exclusividade’ sobre os recursos escassos; 2ª) o Direito 

contratual ou obrigacional – que cuida de regrar os ‘intercâmbios voluntários36’ 

desses direitos de propriedade (leia-se: direitos de exclusividade); e 3ª) Direito da 

responsabilização civil – que diz respeito à proteção dos direitos de propriedade, 

inclusive sobre o próprio corpo. 

                                                                                                                                                                      
33 “Criminal Law and Tort Law were also subjects for law and economics scholars. Much of Gary 
Becker’s work in the field formalized modern theories of deterrence, arguing that there was a 
fundamental trade-off between the severity of legal sanctions and the intensity of harm detection by 
either public or private enforcers. These theories remain influential in the early twenty-one century.” in 
Kermit L. HALL. The Oxford companion to american law. Oxford University Press, 2002, p.486. 
 
35 SALAMA, Bruno Meyerhof. A história do declínio e queda do eficientismo na obra de Posner. In 
LIMA, Maria Lúcia L. M. Pádua (coord). Direito e Economia: 30 anos de Brasil. Tomo 1. São Paulo: 
Saraiva, 2012, p.285-323. 
 
36 É bastante curiosa a explicação dada por Posner para os casos em que uma das partes firma um 
contrato sob coação. Para ele, à medida que uma parte está sendo coagida, ela só pode negociar 
com aquele agente coator – como forma de evitar as ameaças impostas - de modo que tal situação 
cria uma espécie de monopólio situacional, ou seja, apenas o coator detém o monopólio sobre a 
vontade da parte em contratar. Assim, a vedação à prática da coação acaba por ser explicada pela 
teoria econômica dos monopólios. 
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A eficiência em Posner atingiu seu apogeu na década de 1970 quando, nos 

EUA, houveram importantes tentativas de rearticulação da ‘teoria da justiça’, a partir 

de obras como: A Theory of Justice (1971)37, de John Rawls; Anarchy, State, and 

Utopia (1974)38, de Robert Nozick; e The Limits of Liberty: Between Anarchy and 

Leviathan (1975)39, de James Buchanan. Essas três obras fizeram uma releitura dos 

grandes clássicos contratualistas como Locke, Hobbes e Rousseau. 

Nesse contexto, a teoria de Posner também deve ser entendida como uma 

rearticulação do contratualismo, ainda que Posner não utilize a expressão ‘teoria da 

justiça’, mas sim ‘teoria moral’. Para SALAMA40, a teoria da justiça eficientista de 

Posner, de inspiração Hobbesiana e com forte identificação na Escolha Pública 

(public choice) pode ser vista como uma quarta ‘teoria da justiça’, na verdade uma 

variante das teorias de Buchanan. 

Sinteticamente, a teoria da justiça eficientista de Posner centra-se na ideia de 

que “o critério para avaliar se os atos e as instituições são justas, boas ou desejáveis 

é a maximização da riqueza da sociedade”. O que o Posner propôs, portanto, é que 

as instituições jurídico-políticas, inclusive as regras jurídicas individualmente 

tomadas, devam ser avaliadas em função do paradigma da maximização da riqueza. 

Há uma grande sutileza no argumento de Posner, na medida em que sua teoria 

se situa entre a deontologia de Immanuel Kant e o utilitarismo de Jeremy Benthan. O 

que Posner tentou fazer foi mesclar as tradições filosóficas rivais – kantismo e 

utilitarismo, aproveitando-se seletivamente do que cada uma contém de melhor.  

Da tradição utilitarista, Posner retém dois aspectos: (a) a concepção 

consequencialista da moralidade41 e justiça; e (b) a noção do cálculo individual como 

                                                      
37 RAWLS, John. A theory of justice. Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1971. 
 
38 NOZICK, Robert. Anarchy, state and utopia. New York: Basic Books, 1974. 
 
39 BUCHANAN, James. The limits of liberty: between anarchy and Leviathan. Chicago: Chicago 
University Press, 1975. 
 
40 As teorias consequencialistas são também chamadas de teleológicas. In SALAMA, ob. cit., p.294 e 
304. 
 
41 Na filosofia, o consequencialismo representa que a moralidade de um ato há de ser determinada 
em função de suas consequências. In SALAMA, ob. cit., p.295. 
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ponto de partida no exame das relações em sociedade42. No entanto, Posner 

rechaça o critério de felicidade proposto por Benthan e o substitui pela noção de 

maximização da riqueza. Já da tradição kantiana, Posner rejeita o ‘fanatismo 

kantiano’ que seria a aversão ao raciocínio consequencialista, mas acredita manter a 

ideia da autonomia e consenso da moralidade de Kant, vejamos. 

O critério eficientista de Posner, que não se confunde com um mero utilitarismo 

aplicado, mas superior ao utilitarismo por 3 (três) motivos: Em primeiro lugar, funda-

se na disposição de pagar e não na felicidade; Em segundo, o critério eficientista 

permitiria contornar ou ignorar os problemas da justiça distributiva ligados à 

distribuição de riqueza da sociedade; e, por fim, o critério eficientista incentiva os 

esforços produtivos dos agentes. 

No que tange ao Kantismo, Posner não está preocupado em criticar a obra de 

Immanuel Kant. Ao contrário, Posner adota a expressão ‘kantismo’ para se referir a 

um amplo grupo de teorias éticas que subordinam o bem-estar a noções de 

autonomia do ser humano e autorrespeito como critérios de conduta ética43. 

Desse modo, Posner admite que, segundo o Kantismo, existem coisas que são 

absoluta e intrinsicamente erradas independentemente do bem que possam fazer a 

um indivíduo ou à sociedade em geral. A questão de Posner no que concerne ao 

Kantismo trata da amplitude do anticonsequencialismo idealizado por Kant, 

sobretudo quanto à ‘debilidade moral, ou fanatismo’ dos teóricos kantianos.  

Posner observou que a estratégia dos kantianos para evitar o fanatismo foi a 

de criar exceções aos deveres categóricos. Assim, “[os kantianos] dirão que a tortura 

é errada mesmo que possa ser demonstrado (como Bentham acreditava) que na 

                                                      
42 “Jeremy Bentham foi o primeiro a sugerir que indivíduos maximizam seu bem-estar em todas as 
suas atividades – da prática de crimes às relações familiares e políticas. Para Bentham, os ‘os 
Homens calculam, alguns com menor precisão, de fato, outros com maior: mas todos os Homens 
calculam. Eu não diria nem mesmo que os loucos não calculam.” In BENTHAM, Jeremy. A fragment 
on government and an introduction to the principles of morals and legislation. W. Harrison ed. 1948, 
p.298. Apud. SALAMA, ob. cit. p.296. 
 
43 POSNER, Richard A. The economics of justice. 2 ed. Cambridge, Mass: Harvard University Press, 
1983,  p.55, n.21. apud SALAMA, ob. cit. p.305. 
 



28 
 

média aumente a felicidade do maior número, mas irão admitir que a tortura não 

seria errada se fosse necessária para salvar toda a humanidade44”. 

A partir dessa lógica, admitindo-se que no limite existe alguma exceção, 

Posner disse que não há como evitar a realização de cálculos envolvendo a relação 

custo-benefício, do tipo: E se fosse necessário matar 2 (dois) indivíduos para salvar 

toda a população de um país? E se fosse necessário torturar 1 pessoa para evitar 

um mal maior a uma população de uma cidade como São Paulo, com mais de 15 

milhões de habitantes?  

Enfim, para Posner existem brechas no kantismo que permitem relativizar o 

princípio da autonomia do indivíduo e dos imperativos categóricos de Kant. Desta 

forma, os kantianos modernos teriam uma tendência a se tornarem parcialmente 

utilitaristas, ou um pouco consequencialistas. 

Mesmo assim, Posner acreditou que sua rejeição ao kantismo seria apenas 

parcial, na medida em que sua teoria eficientista preservaria, pelo menos em parte, 

a noção de ‘autonomia’ kantiana, sinteticamente resumida pelo dever de se ‘tratar as 

pessoas como fins em si e não como meios’. Nesse desiderato, Posner localizou a 

ética de Pareto na tradição filosófica kantiana. 

Pela ética de Pareto, atinge-se o máximo da eficiência quando não for mais 

possível estabelecer melhorias em termos de alocação de recursos, quando tal 

alteração resulte na piora da situação de outro indivíduo. A ética de Pareto45 defende 

que uma alocação será ótima (isto é, eficiente) quando não for possível realizar 

novas melhoras de Pareto. 

                                                      
44 POSNER, Richard A. The economics of justice. 2 ed. Cambridge, Mass: Harvard University Press, 
1983,  p.58, n.21. apud SALAMA, ob. cit. p.306. 
 
45 Segundo Vilfredo Pareto (1848-1923), economista italiano e um dos fundadores da economia 
neoclássica, “a eficiência alocativa é uma configuração econômica [na qual] os ganhos dos agentes 
econômicos beneficiados por essa configuração são suficientes para compensar as perdas dos 
agentes econômicos prejudicados pelas mesmas. Uma configuração econômica eficiente, nessa 
acepção, proporcionará o máximo de bem-estar social – e este, por sua vez, torna-se então o alvo 
das normas econômicas. Tais instituições, assim, devem emular as condições que embasariam o 
ideal da concorrência perfeita – que transcorre num cenário de firmas atomísticas, que concorrem 
somente em preço, sempre em prol do consumidor. É como se as instituições, paradoxalmente, 
devessem construir um mundo econômico que funcionaria como se as instituições fossem 
dispensáveis”, como nos ensina MACEDO JUNIOR, ob. cit. p.217. 
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Assim, diante de uma gama de possíveis alocações de benefícios ou rendas, 

uma alteração que possa melhorar a situação de pelo menos um indivíduo, sem 

piorar a situação de nenhum outro indivíduo, é chamado de “melhora de Pareto”.  

A ética de Pareto está fundada na ideia de que somente mudanças baseadas 

no consenso e que causam a melhora de Pareto seriam aceitáveis. Então, Posner 

nota que o consenso é um critério ético “congênito” da tradição kantiana, pois 

preserva a autonomia individual por considerar o valor intrínseco das pessoas, como 

fins e não como meios. 

Por outro lado, a eficácia idealizada por Pareto desconsidera o efeito das 

externalidades. Isso porque, ainda que as transações sejam feitas na base do 

consenso, não há como ignorar que os efeitos dessas transações, por vezes, 

causam impacto a terceiros que não participaram desse negócio. Como 

consequência, a melhora de Pareto até pode ser utilizada para avaliar uma operação 

específica, mas não se mostra adequada para avaliar classes de operações, aonde 

seria impossível obter o consenso de todos os envolvidos.  

Em termos práticos, a ética de Pareto – baseada em melhorias num cenário em 

que não há perdedores – é inaplicável à quase totalidade das questões envolvidas 

na política pública e no Direito, porque o consenso é geralmente inatingível46. 

Interessante a observação feita por Amartya Sem a partir de juízos econômicos 

e filosofia moral, ao interpretar a otimalidade de Pareto e eficiência econômica:  

“Um estado pode estar no ótimo de Pareto havendo 
algumas pessoas na miséria extrema e outras nadando 
no luxo, desde que os miseráveis não possam melhorar 
suas condições sem reduzir o luxo dos ricos”47 

 

Diante disso, o critério de Pareto não pôde mais ser utilizado por Posner como 

sendo o ideal de eficiência por ele preconizado. Posner, então, voltou suas atenções 

para um critério de eficiência que admitia certa compensação entre os agentes 

ganhadores e perdedores, e o encontrou em Kaldor-Hicks. 

                                                      
46 SALAMA, ob. cit. p.310. 
 
47 In Vicente BAGNOLE. Direito econômico. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2013, p.295. 
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Desenvolvido pelos economistas Nicholas Kaldor e John Hicks, o critério 

Kaldor-Hicks reconhece que existe eficiência nos mercados contanto que haja 

compensação entre os ganhos (ou vantagens) auferidos pelos ganhadores e que 

tais ganhos sejam superiores às perdas sofridas pelos perdedores.  

Dito de outra forma, reconhece-se a eficiência se aquilo que os ganhadores 

receberem for superior às perdas dos perdedores. Esse modelo de eficiência foi 

adotado como sendo o princípio motriz de justiça para Richard Posner, tal como 

ensina Herbert Hovenkamp: 

“Um resultado particular, como ocorre numa involuntária 
transferência de riqueza, será uma eficiência do tipo Kaldor-
Hicks se aqueles que ganharem com o resultado puderem 
compensar totalmente os perdedores por suas perdas e ainda 
reste algo de sobra. Para alguns, a EAD é melhor definida 
como a análise de eficiência das regras jurídicas, cuja 
eficiência deve ser medida pelo critério de Kaldor-Hicks. Mas 
algumas pessoas, em especial Richard Posner, alegam que a 
Eficiência Kaldor-Hicks, ou maximização da riqueza, é o 
princípio motriz da justiça (Posner, 1981) ”. Tradução livre do 
autor. 48 

A dificuldade adicional enfrentada por Posner foi justificar, a partir de Kaldor-

Hicks, a presença da autonomia kantiana, sobretudo porque admitindo-se a 

compensação, certamente haverá perdedores potencialmente involuntários. 

A solução dada por Posner a esse problema envolvendo de um lado a 

maximização da riqueza e de outro a existência de consenso mesmo diante das 

perdas compensadas, reside no critério da ‘compensação ex ante’, quando os 

agentes já foram compensados anteriormente ao fato que resultou na perda. 

Exemplificando: “A compensação ex ante facto seria comparável a uma perda 

sofrida por um indivíduo que compra um bilhete de loteria e perde. Cada perda é 

resultado de uma aposta voluntária que é plenamente compensada no momento da 

compra do bilhete de loteria. O argumento é o de que ‘a pessoa que compra um 

                                                      
48 “A particular outcome, such as an involuntary wealth transfer, is Kaldor–Hicks efficient if those who 
gain from the outcome can fully compensate the losers for their losses and still have something left 
over. For some, economic analysis of law is best defined as the efficiency analysis of legal rules, with 
efficiency measured by the Kaldor–Hicks criterion. But a few people, in particular Richard Posner, 
have made the additional claim that Kaldor–Hicks efficiency, or wealth maximisation, is the driving 
principle of justice (Posner, 1981).” Herbert Hovenkamp, ob. cit, p.345-346. 
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bilhete e perde o sorteio consentiu com a perda, desde que não tenha havido fraude 

ou coação’. Nestes casos, há o consenso (daí a base kantiana), mesmo que o 

consenso seja tácito” 49 

A partir dessa ideia, Posner conclui que o critério de eficiência Kaldor-Hicks 

está relacionado de certa forma ao kantismo e, portanto, valida por completo seu 

raciocínio de que a eficiência é o valor motriz para a justiça na Common Law dos 

EUA. 

 

Críticas ao pensamento de Posner: “A eficiência com o valor motriz 
de justiça” 

 

As ideias lançadas por Posner nos anos 70 foram explosivas no meio 

acadêmico, gerando críticas de filósofos, juristas e economistas do mundo todo.  

Em vista disso, Posner passou boa parte dos anos 80 defendendo-se da 

ostensiva artilharia de críticos, vindo a capitanear definitivamente no ano de 1990 

com a publicação da obra “Problems of jurisprudence”, traduzida para o português 

como “Problemas de Filosofia do Direito”50. A partir de então, Posner radicalmente 

deixou de defender a maximização da riqueza como sendo propriamente um norte 

para a formulação e aplicação do direito, colocando-a ao lado de diversos outros 

valores que englobam as instituições de justiça do povo americano. 

Para tanto, teve papel decisivo a crítica formulada por Ronald Dworkin no artigo 

intitulado Is Wealth a Value (A Riqueza é um Valor?)51, em que o Dworkin defendeu 

que a maximização da riqueza não poderia ser um guia para a justiça, pois a 

eficiência não é um valor em si, e a justiça requer valores52. 

                                                      
49 In SALAMA, ob. cit., p.313. 
 
50 POSNER, Richard A. Problemas de filosofia do direito. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 
 
51 DWORKIN, Ronald. Is a wealth a value? Journal of legal studies, 9, p.191-226, 1980. 
 
52 “Data dessa época um dos principais debates teóricos entre dois expoentes do pensamento 
jurídicos americano. De um lado Richard Posner e de outro Ronald Dworkin. Este debate viria a ser 
retomado muitos anos depois em outra forma e em torno da própria natureza da teoria do direito. 
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Vejamos com detalhes quais críticas e argumentos pesaram contra Posner e, 

em que medida, o professor de Chicago tentou se defender, tomando por base a 

estrutura lógica desenvolvida por SALAMA53. 

O pensamento de Posner contém duas ideias centrais e será a partir destas 

ideias chaves que seus críticos irão minar seus argumentos. A primeira delas 

correlaciona o ideal de justiça com aumento de riqueza. Aqui fica latente a 

monetarização das preferências individuais, ou seja, acredita-se que todos os 

indivíduos são capazes de avaliar e hierarquizar em termos monetários as 

consequências de suas escolhas ou preferências, tornando-se mais relevantes as 

interações econômicas registradas em mercado. É o mercado atribuindo o valor e 

hierarquizando as preferências e escolhas das pessoas.  

A segunda ideia central que repousa no pensamento de que Posner considera 

como sendo válido o consentimento do indivíduo que aceita o valor dado pelo 

mercado. A partir dessa ideia, Posner busca se aproximar do kantismo – como visto 

anteriormente – e tenta demonstrar que se existe alguma forma de consentimento, 

logo existe autonomia do indivíduo na busca pelo ideal maximizador. 

A partir desse quadro, elencamos as 5 (cinco) críticas formulas ao pensamento 

de Posner e as respectivas defesas. 

A primeira crítica à teoria da maximização da riqueza sustentou que diversas 

liberdades (como a liberdade religiosa e a liberdade sexual) são defendidas por 

serem intrinsecamente desejáveis, e não por serem conducentes ao progresso 

econômico ou à criação de valores. Os direitos individuais têm valor por si próprios, 

não são meros instrumentos de maximização da riqueza. 

Em sua defesa, Posner contra argumentou que numa sociedade multifacetada 

como a norte-americana, não haveria consenso sobre as implicações reais dos 

valores morais abstratamente tutelados. Assim, adotar um critério do tipo custo-

benefício permitiria chegar a soluções para problemas concretos, o que seria 

                                                                                                                                                                      
Neste momento, a questão que separa estes autores é relativa, a saber, se a eficiência poderia ser 
reconhecida como um valor fundante para a teoria política e jurídica.” In MACEDO JUNIOR, ob. cit., 
p.267. 
  
53 In SALAMA, ob. cit., 315. 
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incapaz pela via dos argumentos puramente morais e filosóficos, meramente 

retóricos. 

A segunda crítica aponta que a maximização da riqueza perigosamente ignora 

considerações iniciais sobre a distribuição inicial de direitos na sociedade. Ou seja, 

as alocações originais podem ser injustas e o critério da eficiência apenas ajudaria a 

ampliar tais injustiças, representando um ideal puramente conservador. 

A esse respeito, Posner admitiu que a distribuição original é arbitrária, relegada 

à própria sorte dos indivíduos. No entanto, disso resultaria um esforço adicional dos 

injustiçados em busca de recompensa e na forma de virtudes (meritocracia) que 

seriam benéficas à sociedade como um todo. No entanto, Posner reconheceu que, 

sob a ótica do eficientismo, não há como justificar algum nível de seguridade social 

em que um indivíduo produtivo sustente outro não produtivo. Essa ideia seria 

justamente contra eficiente, operando como um curto-circuito na lógica de Posner. 

A terceira crítica repousa no fato de que Posner considera as pessoas como 

simples células de um organismo maior, e o bem-estar dessa célula só é importante 

se propicia uma melhora ao organismo como um todo. A partir disso, teorias 

racistas, xenófobas e etc., poderiam facilmente serem consideradas como 

moralmente válidas. De certa forma, tais críticas aproximam a eficiência de Posner 

aos ideais puramente utilitaristas. 

Como já tratamos anteriormente, Posner se defendeu demonstrando que sua 

teoria da maximização da riqueza não desconsidera os valores kantianos e, 

portanto, salienta que os valores individuais têm importância singular. Nesse 

contexto, demonstra que as políticas genocidas da Alemanha nazista jamais seriam 

válidas sob a ótica eficientista. 

A quarta crítica versa sobre a operabilidade do critério de maximização da 

riqueza. Para seus críticos, se a economia é incapaz de prever com sucesso o 

funcionamento de mercados explícitos, aonde o preço é conhecido, muito pior ocorre 

nos mercados implícitos em que os preços sequer são postos, apenas pressupostos. 
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Para Posner, no entanto, o critério da maximização da riqueza seria operável 

ao menos no âmbito das atividades dos juízes da Common Law, que necessitam 

solucionar casos concretos. 

Por fim, a quinta crítica infirmada ao eficientismo de Posner se resume no fato 

de que o sistema jurídico está necessariamente centrado em valores, só que a 

eficiência não é um valor ou, ao menos, é um valor repugnante à maioria das 

pessoas, já que não leva a sério a importância dos direitos inalienáveis do ser 

humano.  

Já dando sinais de esgotamento e de que iria ‘jogar a toalha’, Posner 

asseverou que a maximização também estaria presente na Constituição e que as 

ponderações últimas sobre os valores são contingentes, são regras válidas para o 

momento (aqui e agora). 

A guinada de Posner, de fato, se iniciou em 1985, quando publicou um artigo 

intitulado Wealth Maximization Revisited (“Maximização da Riqueza Revisitada”), em 

que afirma: 

“Há alguns anos, eu publiquei um artigo em que defendi 
a tese de que a ‘maximização da riqueza’ estabelece 
uma norma atraente para escolhas sociais e políticas, 
tais como aquelas feitas pelos tribunais quando instados 
a determinar se a responsabilização civil deve estar 
baseada na culpa (responsabilização subjetiva) ou na 
própria ação (responsabilização objetiva). Este artigo 
deu ensejo a uma enxurrada de críticas, às quais eu 
respondi – sem lograr convencer a maioria dos meus 
críticos. Eu estou contente em poder ter a oportunidade 
de reconsiderar minha posição. Talvez por causa da 
minha nova perspectiva como juiz, eu me tornei um 
pouco simpático às críticas que recebi – mas apenas 
um pouco mais.54” 

 

Nota-se que a atividade jurisdicional que Posner passou a exercer a partir de 

1981, como juiz da 7ª Corte Federal, impactou decisivamente em seus ideais. A 

magistratura representou tanto a necessidade de cumprir a prestação jurisdicional e, 

nesse aspecto, a ideia da maximização da riqueza norteada por critérios de 

                                                      
54 POSNER, Richard A. Wealth Maximization Revisited, 2. Noter Dame J. L. Ethics & Pub. Pol’y 85, 
1985-1987, In SALAMA, ob. cit., 314. 
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valoração foram importantes para solucionar casos concretos, como também lhe 

demonstrou a necessidade de reconhecer outros valores imersos na cultura norte-

americana, tornando-o, por fim, um adepto do pragmatismo jurídico. 

A missão do juiz pragmático, na visão de Posner, é a de decidir de maneira 

razoável, sopesando as prováveis consequências das diversas interpretações que o 

texto jurídico lhe permite, sem se descuidar de que o juiz deve defender os valores 

democráticos, a Constituição, a linguagem jurídica como meio de comunicação 

efetiva e a separação dos poderes. A eficiência é apenas uma consideração dentre 

várias outras, subordinada ao pragmatismo jurídico. 

Entender o pensamento de Richard Allen Posner nos permite conhecer o 

apogeu e o declínio do eficientismo tratado como valor único de justiça. Afinal 

eficiência não é um valor único de justiça.  

No entanto, a busca da justiça pode se beneficiar muito da contribuição dada 

por Posner, da relação custo-benefício, da análise dos prós e contras contidos no 

ideal de maximização da riqueza, desde que conjugadas com valores jurídicos de 

verdade, o que, para os propósitos deste trabalho será identificado à preservação da 

empresa e da sua função social, a ser tratada em capítulo próprio. 

Antes disso, porém, convém tratarmos de outra escola de pensadores da AED, 

conhecida como a Nova Economia Institucional – NEI. 

 

A Nova Economia Institucional – NEI 
 

Em geral, o pensamento institucionalista55 pode ser subdividido em três 

correntes: 1ª) o antigo institucionalismo de Veblen, Commons e Mitchell; 2ª) a Nova 

Economia Institucional de Coase, Williamson e North; e 3ª) a corrente Neo-

                                                      
55 “ (...), instituição é definida como sendo resultado de uma situação presente, que molda o futuro, 
através de um processo seletivo e coercitivo, orientado pela forma como os homens vêem as coisas, 
o que altera ou fortalece seus pontos de vista (Hodgson 1993).” In Octávio A. C. Conceição. Além da 
transação: uma comparação do pensamento dos institucionalistas com os evolucionários e pós-
keynesianos. Revista Economia, Brasília (DF), v.7, n.3, p.621–642, set/dez 2007. Disponível em 
http://anpec.org.br/revista/vol8/vol8n3p621_642.pdf Acessado em 13/10/2014 às 21:15hs 
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Institucionalista, que reivindica sua filiação ao ‘velho’ institucionalismo e uma grande 

proximidade com o evolucionismo56.  

A respeito do institucionalismo de Veblen, Octávio A. C. Conceição57, nos 

ensina que: 

“Veblen escreveu em 1899, que “... a vida do homem em 
sociedade, assim como a vida de outras espécies, é uma 
luta pela existência e, consequentemente, é um processo 
de seleção adaptativa. A evolução da estrutura social tem 
sido um processo de seleção natural de instituições”. 
(Veblen (1898), p.188 apud Hodgson (1993), p. 17). Este 
processo de seleção ou coerção institucional não implica 
que elas sejam imutáveis ou rígidas. Pelo contrário, as 
instituições mudam e, mesmo através de mudanças 
graduais, podem pressionar o sistema por meio de 
explosões, conflitos e crises, levando a mudanças de 
atitudes e ações. Em qualquer sistema social há uma 
permanente tensão entre ruptura e regularidade, exigindo 
constante reavaliação de comportamentos rotinizados e 
decisões voláteis de outros agentes. Mesmo podendo 
persistir por longos períodos, está igualmente sujeita a 
súbitas rupturas e consequentes mudanças nos hábitos 
de pensar e ações, que são cumulativamente reforçados 
(reinforcement). A ideia de evolução em Veblen está 
intimamente associada a de “processo de causação 
circular”, podendo ter sido, segundo Hodgson (1993), o 
precursor dos estudos realizados por Allyn Young, 
Gunnar Myrdal, Nicholas Kaldor e K. William Kapp. A 
complexidade das ideias de Veblen o credencia a estar 
incluído entre os grandes nomes do pensamento 
econômico como Marx, Marshall e Schumpeter.” 

 

Mas o que de fato nos interessa para o propósito deste trabalho será 

propriamente a análise da 2ª corrente, a Nova Economia Institucional – NEI que se 

desenvolveu nos anos 1960 a partir de trabalhos sobre a Teoria Comportamental da 

                                                      
56 A respeito das subdivisões do pensamento econômico institucionalista, recomendamos o artigo de 
Octávio A. C. Conceição, intitulado “Além da transação: uma comparação do pensamento dos 
institucionalistas com os evolucionários e pós-keynesianos”. Revista Economia, Brasília (DF), v.7, n.3, 
p.621–642, set/dez 2007. Disponível em http://anpec.org.br/revista/vol8/vol8n3p621_642.pdf 
Acessado em 13/10/2014 às 21:15hs. 
 
57 Ibidem. 
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Firma e a Teoria das Organizações, interpretada pela Economia dos Custos de 

Transação - ECT58. 

Os principais autores que deram suporte a esta análise foram Ronald H. Coase 

e Oliver Williamson. Apesar de não reivindicar a paternidade de tal linha de 

pesquisa, Coase é considerado o pai desta escola59, cujo marco de referência é seu 

trabalho seminal de 1937, intitulado The Nature of the Firm60, o que lhe rendeu o 

Nobel de economia em 1991. Oliver Williamson é outro importante expoente da NEI, 

laureado com o prêmio Nobel de economia em 2009, pela sua análise da 

governança econômica, especialmente dos limites da firma. 

Diversamente do que sustentava a escola neoclássica de Chicago, que 

identificava no direito um mero instrumento para a alocação mais eficiente de 

recursos61, a Nova Economia Institucional – NEI deu novo enfoque à relação 

estabelecida entre o direito e a economia, rejeitando premissas neoclássicas para 

tratar dos mercados como verdadeiras instituições. 

A NEI tem no custo de transação62 seu conceito fundamental, e suas duas 

proposições básicas são as seguintes: (i) as instituições63 importam e (ii) são 

suscetíveis de análise. 

                                                      
58 Segundo Oliver Williamson: “O conceito básico da ECT é que existem problemas futuros potenciais 
nos contratos, problemas esses que são antecipados pelos agentes que desenham os arranjos 
institucionais no presente” (...) “Identifico uma série de contribuições fundamentais à literatura de 
Teoria das Organizações que, quando interpretadas pela perspectiva da Economia dos Custos de 
Transação, oferecem suporte para a Teoria da Firma como forma de governança.” Por que Direito, 
Economia e Organizações? In Décio Zylbersztajn e Rachel Sztajn (coord). Direito & Economia: 
Análise econômica do direito e das organizações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005, p.17.  
 
59 “The ideas generated by Coase gave major impetus to the development of the field of the New 
Institutional Economics.” In Eirik G. Furubotn; Rudolf Richter. Institutions and economic theory: the 
contribution of the new institutional economics. The university of Michigan press, 1997, p.39-40. 
 
60 Referindo-se ao trabalho “The Nature of the Firm” (1937) de Ronald H. Coase. 
 
61 Para Oliver Williamson: “Na interpretação de Richard Posner, a ‘Análise Econômica do Direito 
ortodoxa não tem ou tem pouca aspiração de mudar a Teoria Econômica’. Posner adiciona que ‘a 
Teoria das Organizações ... nada [acrescenta] ao que a literatura de custos de informação já não 
tenha contribuído no passado’. A implicação da primeira posição de Posner é de que a relação entre 
Direito e Economia é unidirecional: o Direito é um súdito submisso e depende daquilo que a análise 
econômica oferece e nada lhe oferece em retribuição. A segunda implicação é de que a ortodoxia 
econômica pode prosseguir sem prestar atenção às críticas e contribuições da Teoria das 
Organizações.” In Oliver Williamson, ob. cit., p.17. 
 
62 Em síntese, são custos para transferir, capturar e proteger os direitos de propriedade. 
 



38 
 

E as instituições importam porque representam, em seu cerne, a estrutura 

lógica de uma organização social, que tende a ser duradoura. Daí porque algumas 

instituições podem facilmente serem reconhecidas eis que personificadas, como é o 

caso do Estado, das sociedades, das associações, ao passo que outras, apesar de 

não serem personificadas, também servem para organizar a vida social, como é o 

caso da família, do casamento, da escola, do direito64, da economia e do mercado65.  

Nestes exemplos existem regras implícitas de organização social, que 

prescrevem os costumes, as regras de hierarquia e de comportamento66. 

A NEI reconheceu que existem custos para organizar e estruturar as 

instituições explícitas e as implícitas. Ora, numa sociedade anônima (que é uma 

instituição explícita) houveram custos envolvidos na estruturação da sociedade, na 

                                                                                                                                                                      
63 “Palavra polissêmica, instituições, do étimo latino institutio, de instituire, significa tanto o ato ou 
efeito de instituir, criar, fundar, estabelecer alguma coisa duradoura, quanto organizar, ordenar. 
Também é empregada para indicar costumes ou estruturas sociais que modelam práticas aceitas e 
respeitadas em determinada comunidade ou núcleo social.” In Rachel Sztjan e Basília Aguirre. Direito 
& Economia: Análise econômica do direito e das organizações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005, p.228. 
 
64 “As instituições representam a ordenação sistemática da disciplina, os pilares sobre os quais se 
erige o edifício lógico-normativo. No plano do Direito, a instituição é empregada no sentido de 
ordenamento jurídico e indica a unificação de elementos diversos que requer um tipo de modelo ou 
gênero que represente essa unidade. Um dos elementos fundamentais é a duração e a continuidade 
da prática social, de conceitos fundamentais que embasam determinada área do estudo e sobre os 
quais se apoia a construção subsequente”. In Rachel Sztjan e Basília Aguirre. Direito & Economia: 
Análise econômica do direito e das organizações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005, p.229. 
 
65 “Definimos aqui o mercado como um conjunto de instituições sociais em que se verifica 
normalmente um grande número de trocas de mercadorias de um tipo específico, sendo essas trocas 
facilitadas e estruturadas por essas instituições. A troca, como já referimos, implica acordo contratual 
e intercâmbio de direitos de propriedade, e o mercado consiste, em parte, de mecanismos para 
estruturar, organizar e legitimar essas atividades. Em resumo, os mercados são trocas organizadas e 
institucionalizadas. A ênfase é conferida às instituições de mercado que ajudam a regular e 
estabelecer consensos sobre os preços e, de uma forma mais geral, a comunicar informação quanto 
aos produtos, preços, quantidades, compradores potenciais e vendedores potenciais” in Geoffrey M. 
Hodgson. Economia e Instituições: manifesto por uma economia institucionalista moderna. Oeiras: 
Celta Editora, 1994, p.175. 
 
66 “Nas sociedades capitalistas, a maior parte dos mercados implica contratos legais implícitos ou 
explícitos e a proteção das partes envolvidas através de sanções e processos legais. Nestes casos, 
as instituições jurídicas competentes são auxiliares importantes da instituição de mercado 
propriamente dita. No entanto, é possível existirem mercados ‘negros’ ou ilegais, e seria um erro partir 
do princípio de que não se trata de instituições sociais. O próprio fato de serem ilegais significa que 
têm de existir mecanismos cuidadosamente concebidos para o estabelecimento dos contratos, a 
admissão dos participantes e o desenvolvimento da confiança e que ninguém dará parte às 
autoridades. Um mercado negro estabelecido terá de ter, além de tudo isso, os seus próprios 
costumes e padrões de comportamento, para ser uma instituição de pleno direito.” in Geoffrey M. 
Hodgson. Economia e Instituições: manifesto por uma economia institucionalista moderna. Oeiras: 
Celta Editora, 1994, p.177. 
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hierarquia, na governança corporativa, que resultou na criação do estatuto social 

tornando explícita sua forma de organização. Estes custos vão muito além da mera 

troca econômica em sentido estrito, ou seja, no investimento feito pelos acionistas 

na sociedade. 

O mesmo ocorre com o mercado de forma geral. O mercado exige a 

construção de um aparato de regras implícitas, de contratos, de hierarquia, de 

prescrição de comportamento dos agentes, de identificação de costumes e 

mecanismos que façam valer tais regras (enforcement) e salvaguardar o direito dos 

que interagem em mercado, o que impõe custos adicionais à simples troca 

decorrente da produção. Não há como exercer a atividade empresarial no mercado 

atual – regulado e competitivo – ignorando a necessidade de estabelecer contratos, 

de manter uma contabilidade relativa à atividade empresarial, de obter licenças, 

registros e etc... 

É precisamente neste contexto que se insere a Teoria de Coase, como 

veremos adiante. 

Fazendo um contraponto com a teoria neoclássica, Oliver Williamson esclarece 

que na Teoria Neoclássica da Firma é vista como uma simples função de produção, 

de modo que os fatores internos da firma (e de outros modos de organização) são 

negligenciados. Cita, para tanto, Leonel Robbins67, economista neoclássico que 

definiu uma agenda nos anos 30 para a maior parte do século XX, que afirmara: “o 

economista não se interessa pelo arranjo das organizações, mas, sim, pelo que 

ocorre nos mercados”.  

No mesmo sentido, Williamson cita Harold Demsetz68, que afirmou “é um erro 

confundir a Teoria Econômica da Firma com a firma do mundo real. A missão da 

Economia Neoclássica é entender como o sistema de preços coordena o uso dos 

recursos, e não explicar o funcionamento interno das firmas.” Em suma, toda a 

atenção dos neoclássicos se volta à oferta e demanda, preço e produção.  

                                                      
67 In Décio Zylbersztajn e Rachel Sztajn (coord). Direito & Economia: Análise econômica do direito e 
das organizações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005, p.18. 
 
68 Ibidem, p.18. 
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Na visão dos economistas neoclássicos, o mundo econômico é um mundo 

essencialmente sem custos de transação, ou quando muito, um mundo em que os 

custos de transação são vistos como imperfeições num espaço econômico, mas que 

tende a um equilíbrio perfeitamente competitivo. Desse modo, o direito e a lei devem 

ser tratados como mecanismos indutores dos comportamentos econômicos ideais, 

como uma ferramenta69 que sirva para realocar os recursos de forma mais eficiente, 

conforme o ótimo de Pareto70. A escola neoclássica vê apenas comportamento 

racional e maximizador dos indivíduos, como agentes de troca que racionalmente71 

tomam as melhores decisões, com o que Hunt e Lautzenheiser são extremamente 

críticos, inclusive72. 

Ora, dentro dos limites da teoria neoclássica, a estrutura interna da firma de 

fato pode ser ignorada, pois consideram que a firma opera num mercado perfeito, o 

que é utópico. Na economia real, e essa é a preocupação de Coase e Williamson, 

como interpretar as formas contratuais de produção (os arranjos estruturais de 
                                                      
69 “A análise econômica do direito tem por finalidade aplicar às decisões jurídicas o raciocínio 
econômico, que toma como melhor decisão a que for mais eficiente para o mercado considerado. Em 
outras palavras, a solução do conflito de interesses deve corresponder à melhor decisão econômica 
possível, que será a mais eficiente. O método de análise tem por característica fundamental o 
encontro do efeito econômico de maior eficiência na aplicação da ordem jurídica. Dessa maneira, a 
posição assumida pela economia seria hierarquicamente superior ao Direito, pois este se tornaria um 
instrumento da Economia para alcançar o maior nível de eficiência possível. Em síntese, o raciocínio 
jurídico é moldado pela maximização da eficiência econômica” in Fabiano Dolenc del Masso. Direito 
Econômico Esquematizado. 2ªed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, São Paulo:  Método, 2013, 
p.235-236. 
 
70“The neoclassical version of the Coase Theorem has many important implications for the economic 
analysis of legal rules (see, e.g. Polinsky, 1980; Regan, 1972; Cooter, 1982). Perhaps most 
importantly, if the goal of the law is allocative efficiency, then legal policy should do two things: first, it 
should leave the market to determine outcomes to the extent possible wherever the market seems to 
be functioning well. Second, the law should minimize the effects of transaction costs by selecting a 
rule that would approximate, as far as possible, the result of bargaining in a world without transaction 
costs (Demsetz, 1967). To put it another way, the most general effect of transaction costs is to 
preserve the status quo even when the status quo is inefficient; an efficient legal regime would 
therefore ensure that the status quo, or default, rule is the efficient outcome as much as possible.” In 
Hovenkamp, ob. cit., p.337. 
 
71 “À luz dos argumentos expostos, justifica-se que mantenhamos a ideia de que a teoria neoclássica 
tem um forte apego, implícito e explícito, ao conceito de ‘homem econômico’ como um calculador 
racional  de fato.” In in Geoffrey M. Hodgson. Economia e Instituições: manifesto por uma economia 
institucionalista moderna. Oeiras: Celta Editora, 1994, p.100. 
 
72 Será mesmo que esses utilitaristas acreditam realmente que os seres humanos são unicamente 
máquinas de prazer calculistas e racionais, até quando agem por aquilo que a maioria de nós 
considera paixão? (…) A interação humana que preenche adequadamente nossas mais verdadeiras 
necessidades humanas é a verdadeira antítese do tratamento comercializado, racional dos seres 
humanos como mercadorias que é exaltado pelas escolas austríaca e de Chicago.” Hunt e 
Lautzenheiser, ob. cit., p.423-424. 
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produção, as economias de escopo e de escala)? E como planejar políticas públicas 

para lidar com as anomalias dos mercados e organizações? 

 E foi justamente observando tais problemas práticos e reais que operam no 

mercado que Ronald H. Coase chamou a atenção da comunidade acadêmica com 

seu paper The Nature of the Firm (1937), no qual sugeriu o desenvolvimento de uma 

Teoria da Firma mais afinada com sua estrutura e seu funcionamento interno. 

A importância dos trabalhos de COASE acerca da existência dos custos de 

transação lhe rendeu um ‘teorema’, o Teorema de Coase73, que afirma “mesmo na 

presença de externalidades, uma economia sempre pode alcançar uma solução 

eficiente desde que os custos de fazer uma transação sejam suficientemente 

baixos”.  

Ao tratarem da contribuição de Ronald Coase à Análise Econômica do Direito, 

Décio ZYLBERSZTAJN e Rachel SZTAJN74 lembram do memorável discurso na 

Academia Sueca [por ocasião do recebimento do Prêmio Nobel de Economia em 

1991] em que reiterou alguns dos aspectos fundamentais do seu trabalho desde 

1937. Tanto os mercados quanto as firmas funcionam com custos positivos. A 

escolha do modo de organização, via mercado ou via hierárquica, depende da 

comparação entre alternativas de menor custo.  

Outra mensagem central de Coase é a preocupação com o ataque aos 

problemas reais da sociedade. Os economistas e cientistas sociais deveriam se 

preocupar com o mundo como ele é, e não como, para alguns teóricos, deveria ser: 

a economia, tal como vista pelos neoclássicos, é uma caixa preta, irreal, o que 

implica que o conceito de “firma” como função de produção deveria ser revisto sob a 

ótica da firma contratual. Organizações e mercados são duas faces da mesma 

moeda, ambas têm custos para funcionar. 

                                                      
73 A esse respeito, ver Robert Cooter e Thomas Ulen, Law and economics. 3rd.ed. New York: Addison 
Wesley Longman Inc., 2000, p.82-98. 
 
74 In Décio Zylbersztajn e Rachel Sztajn (coord). Direito & Economia: Análise econômica do direito e 
das organizações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005, p.5-6. 
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A pedra angular da NEI está em reconhecer que as falhas de mercados 

existem e geram os custos de transação75, que os indivíduos possuem uma 

racionalidade limitada (bounded rationality), razão pela qual incorrem em erros ao 

tomarem suas decisões76. Na medida em que a firma é a célula mater dos 

mercados, é também vista como uma entidade que, internamente, é regida por 

relações hierárquicas. A relação entre firmas, embora mercantil, só pode 

realisticamente ser concebida num ambiente institucional historicamente 

construído.77 

A respeito da racionalidade limitada, os economistas da NEI reconhecem que 

os seres humanos almejam a mais ampla racionalidade, mas frequentemente a 

                                                      
75 “A distinguishing feature of the New Institutional Economics is its insistence on the idea that 
transactions are costly. This change from the neoclassical position seems straightforward enough. 
But, from a theoretical standpoint, it is important to recognize that the move to positive transaction 
costs is also to move to a different, more realistic conception of decision makers. To say that 
individuals have to use time and resources to secure information, and that they have limited ability to 
process data and formulate plans, is merely to make reasonable assumptions concerning the nature 
of the decision makers in an economic system. While there may be questions about the precise 
meaning of the term bounded rationality, it is not unreasonable to say that human beings are, in a 
significant sense, boundedly rational in their behavior. But insofar as people are conceived as 
possessing limited and bounded rationality, its clear that they must incur what we call 'transaction 
costs' and that nonzero transactions costs will be incurred no matter what sector of an economy 
decision makers are conducting operations in and what type of activity they are performing.” Traduzido 
livremente por: “Uma característica distintiva da Nova Economia Institucional é a sua insistência na 
idéia de que as transações são caros. Esta mudança da posição neoclássica parece bastante 
simples. Mas, do ponto de vista teórico, é importante reconhecer que a mudança para os custos de 
transação positivos é também uma mudança para uma concepção diferente, mais realista dos 
tomadores de decisão. Dizer que os indivíduos têm de usar o tempo e os recursos para proteger as 
informações, e que eles têm capacidade limitada para processar dados e formular planos, é 
meramente fazer suposições razoáveis sobre a natureza dos tomadores de decisão em um sistema 
econômico. Embora possa haver dúvidas sobre o significado preciso da racionalidade limitada termo, 
não é razoável dizer que os seres humanos são, em certo sentido significativo, limitadamente racional 
no seu comportamento. Mas na medida em que as pessoas são concebidos como possuindo 
racionalidade limitada e limitada, fica claro que eles devem sofrer o que chamamos de "custos de 
transação" e que as operações diferentes de zero custos serão suportados não importa o que o setor 
de uma economia de tomadores de decisão estão realizando operações e que tipo de atividade que 
estão realizando”. in Eirik G. Furubotn; Rudolf Richter. ob. cit., p.39. 
 
76 “Os argumentos que aqui enunciamos contra a concepção racionalista de ação são: primeiro, é 
metodologicamente incoerente; segundo, é psicologicamente grosseira; e terceiro, não tem em conta 
os desenvolvimentos positivos de outras ciências sociais, particularmente a sociologia e teoria 
política. Um tema proeminente em alguns destes argumentos diz respeito ao processamento de 
grandes quantidades de informação complexa na mente humana e à impossibilidade de um cálculo 
racional global, tendo como resultado um valor integrado” in in Geoffrey M. Hodgson. Economia e 
Instituições: manifesto por uma economia institucionalista moderna. Oeiras: Celta Editora, 1994, 
p.103. 
 
77 Cf. Bernardo Gouthier MACEDO, Direito e economia: uma complexa relação. In LIMA, Maria Lúcia 
L. M. Pádua (coord). Direito e Economia: 30 anos de Brasil. Tomo 1. São Paulo: Saraiva, 2012, p.220. 
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conseguem apenas de modo limitado78. A partir dessa análise, é feita a substituição 

do ideal puramente ‘maximizador’ da teoria neoclássica, pela noção de ‘satisfação’ 

(satisficing) em busca da ação que seja boa “o suficiente”79. Essa postura confere 

uma análise mais realista do comportamento dos agentes econômicos. 

A Firma é vista, do ponto de vista da NEI, como um nexo de contratos e 

arranjos que, no caso das corporações, diante da separação entre o poder de 

controle e a titularidade da empresa, estrutura o poder, e pode ser interpretada como 

uma eficiente forma de economia das organizações80.  

Como bem observa Bernardo Gouthier Macedo81, os desdobramentos das 

formulações da NEI propõe uma nova dicotomia analítica: em vez do debate 

Mercado versus Estados, a NEI propõe assentar seu enfoque no par conceitual 

Mercado e Hierarquias.  

Nessa concepção, não é apenas no Estado que prevaleciam relações de trocas 

mercantis. As próprias corporações empresariais são vistas como sistemas de 

governança que, cada vez mais verticalizados, substituem, em nome da eficiência, 

relações de mercado entre empresas compradoras e vendedoras por integrações 

verticais. E, uma vez integradas, as empresas passam a substituir as relações de 

compra e venda por atos gerenciais internos determinados por relações 

hierárquicas, por relações de poder.  

Nesse contexto do novo institucionalismo, o Direito é assumido como 

integrante do ambiente institucional que provê os incentivos aos agentes 

econômicos. 

                                                      
78 Ibidem. “Seja pela incerteza e complexidade do mundo econômico, seja pela incapacidade 
cognitiva limitada das pessoas (e, por extensão, das empresas), o comportamento dos agentes é 
racional, mas não é capaz de atingir o que seria seu fim último teórico – que configuraria uma 
situação de eficiência paretiana. A racionalidade é capaz de levar o indivíduo a escolhas mais 
satisfatórias (satisficing) do que outras, numa escala arbitrária. Nem por isso, contudo, deixam de ser 
eficientes – embora apenas no sentido de que as configurações de mercado podem proporcionar aos 
agentes, com base nesse comportamento racional limitado, melhorar sua rentabilidade”, p.220. 
 
79 Cf. Oliver Williamson, ob. cit., p.21. 
 
80 Cf. Erik G. Futubotn e Rudolf Richer, ob. cit., 152. 
 
81 Cf. MACEDO, ob. cit., p.221. 
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Sob tal perspectiva e com enfoque na Economia dos Custos de Transação – 

ECT, a melhora da gestão corporativa e nos arranjos institucionais representa uma 

medida facilitadora da ação do capital dos acionistas e, em última análise, na 

redução nos custos dessa captação (leia-se custos de transação), haja vista que os 

controles internos tendem a minimizar os riscos de investimento, resultando em 

economia real. 

E não estamos a tratar de custos módicos. Segundo Erik G. Furubotn e Rudolf 

Richter, as estimativas dão conta de que os custos de transação na moderna 

economia de mercado chegam a representar algo em torno de 50% a 60% do 

produto nacional líquido82. É esse enorme custo gerado pela ineficiência dos 

mercados que a teoria neoclássica tende a desconsiderar. 

Por outro lado, é evidente que Oliver Williamson não ignora a teoria 

neoclássica, mas adiciona a ela realismo ao inserir o pressuposto da racionalidade 

limitada dos agentes e a existência de custos de transação, lançando as bases para 

a Economia dos Custos de Transação – ECT. Nesse ambiente, cabe mais espaço 

às instituições e ao próprio Direito.  

 

O Teorema de Coase – Duas abordagens: O Problema do s custos 
de transação. 

 

Como visto anteriormente, pelo Teorema de Coase tem-se que “mesmo na 

presença de externalidades, uma economia sempre pode alcançar uma solução 

eficiente desde que os custos de fazer uma transação sejam suficientemente 

baixos”. 

Pois bem, aspecto curioso de se notar é o fato de que foi justamente a partir do 

trabalho de Ronald H. Coase, notadamente em ‘The problem of social cost (1960)’, 

reconhecidamente um dos mais importantes críticos à corrente neoclássica da 

                                                      
82 “Not only do positive transaction costs exist, but they are, in fact, quantitatively substantial. 
According to some estimates, transaction costs in modern market economies comprise as much as 50 
to 60 percent of net national product.” In Erik G. Futubotn e Rudolf Richer, ob. cit., p.39. 
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Escola de Chicago e co-fundador da Nova Economia Institucional – NEI, que serviu 

de base e fundamento aos trabalhos da Escola de Chicago.  

Isso se deu porque o Teorema de Coase pôde ser interpretado de duas 

maneiras distintas, sendo uma mais próxima ao ideal neoclássico e outra, aquela 

admitida por Coase, mais alinhada aos propósitos da Nova Economia Institucional83. 

Para os economistas neoclássicos de Chicago, por mais que tivessem 

idealizado um mercado perfeito, acabam por constatar a existência de falhas na 

economia e julgam que o mercado só não é perfeito dada a existência dos custos de 

transação.  

Ou seja, não fossem as falhas (notadamente os custos de transação) os 

mercados seriam perfeitos. A leitura que fazem do Teorema de Coase foca no 

aspecto de que a “economia sempre pode alcançar uma solução eficiente” para 

estruturar a lógica de que o direito deve servir de instrumento para reduzir os custos 

de transação e maximizar a riqueza social. 

Mas, ainda assim os neoclássicos são extremamente céticos quanto à 

intervenção do Estado na economia, reputando-a inócua e contrária ao bem-estar 

social. Para esses economistas, a intervenção estatal tem por objetivo apenas 

proteger os interesses da indústria regulada.  

A propósito, Milton Friedman84, importante economista da Escola de Chicago, 

chegou a afirmar que: “O fato mais importante sobre as empresas monopolistas é 

que elas são relativamente sem importância do ponto de vista da economia como 

                                                      
83 “This was not what Coase intended. Coase’s argument in ‘The Problem of Social Cost’ can be 
interpreted in both a neoclassical and an anti-neoclassical fashion. The former interpretation adopts 
the neoclassical approach of assuming a theoretical world of zero transaction costs (as neoclassical 
economics almost always has), emphasizes that the Coase Theorem finds efficient results in such a 
world even if markets are not competitive in the neoclassical sense, and views transactions costs as 
‘imperfections’ that explain why efficient results sometimes fail to occur. By contrast, the anti-
neoclassical interpretation, the one that Coase himself had in mind, sees the theorem fundamentally 
as an invitation to study the role of transaction costs. Coase himself believes that the study of 
transaction costs is overlooked in neoclassical economics, for the idea of such costs is fundamentally 
inconsistent with the supposedly ‘rigorous’ assumptions that neoclassical economics chooses to make 
about markets.” In Hovenkamp, ob. cit, p.335. 
 
84 Citado por Hunt e Lautzenheiser, ob. cit., p.419. 
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um todo. O pequeno e insignificante poder de monopólio que existe quase nunca 

decorre da ação dos capitalistas.”  

E continua Friedman afirmando que “quaisquer tentativas de assegurar poder 

de monopólio por parte dos capitalistas privados são em geral instáveis e de curta 

duração a menos que possam contar com a assistência do governo”. Ou seja, em 

última análise, Friedman ainda culpa o Estado assistencialista que permitiu ao 

capitalista assumir uma posição de monopolista. 

Desse modo, capitaneados por Posner e tributários da teoria normativa de 

Hobbes, para justificar a existência de custos de transação e da impossibilidade das 

partes eliminá-los diretamente, o ordenamento deve sinalizar os direitos de 

propriedade, seguindo critérios de simulação de mercado (veja, o mercado 

determinando o valor do que é justo objetivando a maximização da riqueza), e 

estipulando o que é permitido e o que é vedado85 (o direito utilizado como um mero 

indutor de comportamento). 

Desse modo, os neoclássicos acabam por distorcer o Teorema de Coase, 

tornando-o refém da sua própria contingência, negam (e culpam) qualquer 

intervenção do Estado na economia, reputando-a perniciosa aos interesses do 

mercado, o que também demonstram o desprezo à historia econômica e à 

importância exercida pelo Estado regulador na economia, a partir do direito antitruste 

e de forma mais acentuada após a crise de 1929. 

Já a segunda interpretação, que de fato foi a pensada por Ronald H. Coase, 

esta reconhece o mundo econômico repleto de custos de transação e por conta 

disso, os sistemas legais existem para lidar e solucionar tais custos transacionais86. 

 

                                                      
85 In Vicente Bagnoli. Direito econômico. 6ªed. São Paulo: Atlas. 2013, p.32. 
 
86 “Under this second interpretation, the Coase Theorem is much less a normative argument for free 
markets than is popularly believed in the United States. Rather, Coase’s essay recognises that all law, 
from the most elaborate regulatory regime down to the simplest common law rules, should be viewed 
as mechanisms for dealing with the problem of transaction costs.” In Hovenkamp (1995, p.335). 
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Adoção da análise econômica do direito - AED pelo P oder 
Judiciário no Brasil. 

 

Muito longe da análise econômica do direito ser corrente predominante no meio 

judiciário brasileiro, não se pode negar o crescente87 uso que esse tipo de raciocínio 

tem causado no sistema jurídico brasileiro, marcado por profundas transformações 

no âmbito de atuação do Poder Judiciário, especialmente no que diz respeito às 

questões relacionadas à elaboração e implementação de políticas públicas 

essenciais. 

Não é o caso de se enveredar pelos caminhos do neoconstitucionalismo88 e do 

ativismo judicial89, mas é importante ter em mente que a postura e o âmbito de 

atuação do Poder Judiciário ganharam relevância a partir de 1945 (Pós 2ª Guerra 

Mundial) em termos de capacidade de dar respostas mais adequadas para uma 

                                                      
87 Essa crescente se mantém mesmo diante do declínio do pensamento de Richard Posner, chamada 
de ‘guinada pragmática’ ocorrida em 1990. Cf. Bruno Meyerhof Salama. "O que é Pesquisa em Direito 
e Economia?" Caderno Direito GV, Número 22 - mar/2008. Available at 
http://www.direitogv.com.br/interna.aspx?PagId=HTKCNKWI&IDCategory=4&IDSubCategory=139 
 
88 O neoconstitucionalismo abre novas perspectivas para além das antigas divergências entre 
jusnaturalismo e positivismo jurídico, o que proporciona uma nova visão positivista moderada pela 
qual o processo de hermenêutica aceitaria a influência de aspectos morais, éticos, econômicos e 
políticos da sociedade. Isso se dá em razão do maior grau de abstração dos textos constitucionais, 
aumentando a discricionariedade do aplicador do direito. E é justamente por esse via que os valores 
éticos, morais e políticos do intérprete e aplicador do direito se apresentam em franca oposição ao 
positivismo jurídico puro. Evidentemente que há um mínimo de controle nessa atividade jurisdicional, 
pois, ainda que tal abstração permita ao intérprete maior carga subjetiva na aplicação da norma, 
esses princípios possuem um conteúdo identificável que servem como redutores ou limitadores do 
grau de discricionariedade dos operadores do direito. Logo, o neoconstitucionalismo não pode ilidir o 
sistema jurídico positivado, mas aonde houver espaço para interpretação dos princípios, o 
pensamento neoconstitucional procura uma transição para uma atitude mais ativa marcada pela 
jurisprudência dos valores (vivida com o amadurecimento do positivismo jurídico, refletindo o 
pluralismo metodológico, princípios e conceitos jurídicos indeterminados que deixam o campo aberto 
para valores fundamentais da sociedade moderna). Ver José Carlos Francisco (coord). in 
Neoconstitucionalismo e atividade jurisdicional: do passivismo ao ativismo judicial. Belo Horizonte: Del 
Rey, 2012, p.47-88. 
 
89 Não há dúvida de que, no ato de interpretar a norma, o operador do direito sempre deixa sua marca 
subjetiva na criação do direito, em oposição ao passivismo judicial mecanicista que considerava o juiz 
como “boca da lei”. O juiz na perspectiva do neoconstitucionalismo passa a assumir uma postura 
ativa, fundamentando suas decisões em princípios de baixa densidade normativa, favorecendo na 
construção do direito nessa sociedade plural e em constante mutação, incapaz de legislar no mesmo 
ritmo frenético das mudanças sociais. Em decorrência disso, o ativismo judicial enfrenta duras críticas 
quer no seara da violação dos limites impostos ao magistrado pelo ordenamento ao exorbitar suas 
funções, quer pela politização do Poder Judiciário, ou mesmo pela alegada carência de legitimação 
democrática com a perda das vantagens do positivismo (especialmente segurança e previsibilidade), 
além da excessiva judicialização de certos temas e falta de estrutura judiciária qualificada. Ver José 
Carlos Francisco (coord). in Neoconstitucionalismo e atividade jurisdicional: do passivismo ao 
ativismo judicial. Belo Horizonte: Del Rey, 2012, p.47-88. 
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sociedade contemporânea líquida, complexa, plural, globalizada e, ao mesmo 

tempo, desordenada, incerta, que se desenvolve num enorme labirinto.  

A marca dessa sociedade moderna é a indeterminação, sendo necessário 

construir novos vínculos, redefinir as funções estatais. É nesse contexto que surge o 

neoconstitucionalismo, procurando a convergência entre diferentes perspectivas e o 

reconhecimento da incapacidade do pensamento jurídico contemporâneo de utilizar 

velhas ferramentas e conceitos teóricos para lidar com a realidade do século XX e 

XXI. 

Na mesma esteira veio o ativismo judicial que se materializa em decisões90 que 

têm por objetivo não apenas aplicar o direito, mas recriá-lo à luz do caso concreto, 

valendo-se de princípios de baixa densidade normativa, o que não deixa de ser um 

campo extremamente fértil para a análise econômica do direito91. 

A AED não é um modismo estrangeiro incorporado no Brasil, mas sim uma 

abertura para novos horizontes em razão da necessidade de ampliação da atuação 

do Poder Judiciário frente à nova realidade social, até porque tal fenômeno não se 

restringe ao Brasil, sendo observado em diversos outros países, como é o caso da 

Espanha, como nos relata Pedro Mercado Pacheco92.  

                                                      
90 “The worldwide trend toward the expansion of judicial power assumed a particularly extreme 
configuration in Brazil. The avenues for judicial review of legislation – which is arguably the main 
mechanism for courts’ interference in policymaking – are exceptionally broad. Whereas the vast 
majority of jurisdictions adopt either concentrated or diffuse modes of judicial review (that is, when 
they do not fail to recognize ex post judicial review altogether), Brazilian law contemplates both forms 
of constitutional challenges to legislation.This hybrid system, combined with a long, detailed, and 
ambitious constitution, creates enormous leeway for judicial protagonism.” In Mariana PARGENDLER 
e Bruno M. SALAMA. Law and economics in the civil law world: the case of brazilian courts. Stanford 
Law and Economics.John M. Olin Program in Law and Economics. Working Paper No. 471. Out. 
2014, p.9 
 
91 “Indeed, the STF has expressly asserted that correcting a ‘forecast error by the legislator’ is a 
legitimate ground for judicial review. But then again, the business of forecasts falls outside the scope 
of the law’s essentially normative enterprise. In order to fulfill such a task, judges face a choice 
between resorting to common sense or personal experience on how the world works or employing 
more systematic knowledge generated by the social sciences, such as economics”. In Mariana 
PARGENDLER e Bruno M. SALAMA. Law and economics in the civil law world: the case of Brazilian 
courts. Stanford Law and Economics Olin Working Paper No. 471. Out. 2014. Disponível em 
<http://ssrn.com/abstract=2514577>. Acesso em 20/03/15, às 00:43hs. 
 
92 Pedro Mercado Pacheco. El analisis economica del derecho: una reconstruccion teórica. Madri: 
Centro de Estudos Constitucionales, 1994, p.34. “La relación entre derecho y economia que plantea 
el AED es completamente nueva. El AED lo que hace es estabelecer el derecho como objeto de 
estúdio desde el punto de vista económico. Esto implica, em primer lugar, que la interpretación y 
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A primeira questão a elucidar é que a Análise Econômica do Direito – AED (lato 

sensu) contém ideais tanto da Escola de Chicago, quanto da Nova Economia 

Institucional – NEI que, como pudemos observar, são distintos e em certo ponto até 

conflitantes.  

Em regra, observa-se que a doutrina jurídica nacional, salvo exceções, tende a 

associar muito mais a AED à Escola de Chicago, ao princípio da eficiência 

maximizadora, à alocação de recursos com vista ao ótimo de Pareto, evocando 

sempre que possível a figura de Richard Posner, e pouco se fala da NEI. 

Esse modo de abordar a matéria não é incorreto, mas é incompleto na medida 

em que não se fala da derrocada das ideias de Posner, que a partir de 1990 

assumiu uma postura mais pragmática e abandou definitivamente o ideal de tornar a 

eficiência um valor para alcançar a justiça. Tampouco contextualizam a NEI ou, 

quando o fazem, agem de forma indireta apontando para Ronald Coase e seu 

clássico teorema como forma de abordar a questão das externalidades e das 

ineficiências do mercado. 

Por outro lado, não se pode ignorar a importância dos argumentos da Escola 

de Chicago, sobretudo na atual fase do pragmatismo de Richard Posner, nem se 

pode perder de vista que a sociedade pós-moderna em que vivemos implica em 

reconhecer que a economia de mercado exerce cada vez mais influência na vida 

das pessoas, orienta seus hábitos de consumo invadindo, em inúmeros casos, o 

terreno que outrora foi destinado à moral e à religiosidade do ser humano. 

E ninguém escapa a tal realidade, nem mesmo os juízes que se encontram 

imersos nessa sociedade de consumo e evidentemente também são influenciados e 

acabam por incorporá-la em suas decisões, trazendo à lume ideais de justiça, por 

                                                                                                                                                                      
evaluación de uma norma se realizan desde los presupuestos de la teoría; y em segundo lugar, 
significa em su conjunto es uma recionalidad de tipo económico, lo que produce una reformulación 
del derecho acorde con ese modelo de racionalidad. Esta reformulación económica del derecho 
significa colocar en el centro de los estudios jurídicos los problemas relativos a la eficiencia del 
derecho, el del coste de los instrumentos jurídicos em la persecución”. 
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vezes, modelados pela economia de mercado, o que se confirma pela pesquisa 

desenvolvida por Bruno SALAMA e Mariana PARGENDLER93.  

Essa situação se reflete diretamente no posicionamento jurisprudencial. 

Em pesquisa94 feita no site do Tribunal de Justiça de São Paulo95, no Superior 

Tribunal de Justiça96, constatou-se que a expressão “análise econômica do direito” 

                                                      
93 Mariana Pargendler e Bruno M. Salama. Law and economics in the civil law world: the case of 
Brazilian courts. Stanford Law and Economics Olin Working Paper No. 471. Out.2014, p.3. 
 
94 A pesquisa feita levou em consideração no sistema de busca os seguintes verbetes de indexação: 
“análise econômica do direito”, “Richard Posner”, “Escola de Chicago”, “Nova Economia Institucional”, 
“Ronald Coase”.  
 
95 No TJSP cito os seguintes julgados que abordam a AED: (1) Embargos de Declaração n° 0112359-
50.2008.8.26.0053/500, de rel. Des. Fermino Magnani Filho acolheu os embargos para reconhecer 
que no princípio do tantum devolutum quantum appelatum contém a vedação da reformatio in pejus, 
que tem por consequência a certeza de que valer-se da garantia do duplo grau de jurisdição não 
acarretará resultado desfavorável o que, dirão os defensores da análise econômica do Direito, evita 
que partes, ainda que saibam ou acreditem ser detentoras de um direito subjetivo, não ingressem 
com recursos por mero medo, o que constitui, no limite, em restrição fática da ampla defesa e das 
demais garantias processuais. (2) Apelação Civil n° 9111839-33.2007.8.26.0000, rel. Des. Antônio 
Marcelo Cunzolo Rizola, que evoca em seu voto a teoria da análise econômica do direito como forma 
de demonstrar que as decisões judiciais também repercutem na economia, não são estanques ao 
caso concreto, o que deve ser admitido/analisado pelo julgador; (3) Apelação civil n° 9235059-
39.2005.8.26.0000, de rel. Des. Marcelo Benacchio que, em sede de discussão sobre a indenização 
civil decorrente de morte por atropelamento, reconheceu-se a legitimidade empresa ré a responder 
pelos danos causados pela empresa terceirada que vitimou a filha da autora, sustentando que a 
terceirização é um mecanismo de reorganização e busca de eficiência maximizadora de ganhos, fator 
que conduz à responsabilidade objetiva vinculando-a à AED. (4) No julgamento do recurso de 
apelação civil n° 9208831-85.2009.8.26.0000, de rel. do Des. Beretta da Silveira, o Des. Egídio 
Giacoia divergiu do voto da maioria e invocou as lições de Richard Posner para evitar a declaração 
de nulidade dos arquivamentos das alterações contratuais pela JUCESP que deixou de intimar os 
interessados. No entanto, prevaleceu neste julgado a tese de que a ausência do direito ao 
contraditório maculou o ato administrativo, disso resultante na nulidade da decisão da JUCESP. No 
voto divergente, o Des. Giacoia entendeu que não houve indicação clara do prejuízo para se declarar 
a nulidade do ato administrativo, daí o vínculo da sua tese à AED. (5) Em diversos julgados do Des. 
Renato Rangel Desinano, a saber: 0174193-68.2012.8.26.0100, 0022381-34.2012.8.26.0114, 
0007735-27.2013.8.26.0100, 1025781-47.2013.8.26.0100, 1025781-47.2013.8.26.0100, todas causas 
que versam sobre revisão de contratos bancários, fez-se referência à Escola de Chicago de forma 
indireta, mencionando o entendimento do Min. Ruy Rosado de Aguiar, proferido no REsp 445.446 – 
RS. Nenhum resultado foi obtido na busca pelo verbete Nova Economia Institucional. 
 
96 No STJ, dois julgados chamam a atenção pois abordam diretamente o tema. No mais recente, (1) 
considerado por alguns como sendo a maior oportunidade que o STJ se debruçou sobre o tema – 
REsp nº 1.163.283 – RS de relatoria do Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 07/04/2015, a questão 
controvertida, objeto de recurso especial pelo BANRISUL dizia respeito à aplicação do art.50 da Lei 
nº 10.931, de 02 de agosto de 2004, a todos os contratos bancários que tratam do sistema financeiro 
da habitação, condicionando o postulante a discriminar na petição inicial, dentre as obrigações 
contratuais, aquelas que pretende controverter, quantificando o valor incontroverso, sob pena de 
inépcia. É que, no caso concreto, sustentou o banco recorrente que a peça inaugural seria inepta pois 
não apontou qual o valor incontroverso da pendência bancária, tampouco o recorrido deu 
continuidade aos pagamentos do valor incontroverso. O STJ reconheceu, por fim, que o art.50 de Lei 
n° 10.931 deveria ser aplicado ao caso concreto e, dando provimento ao recurso especial, anulou 
todo o processo e deu prazo para que a parte pudesse emendar a inicial em cumprimento ao art.50, 
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na maioria das vezes esteve associada à repercussão que o resultado do 

julgamento iria acarretar à economia e ao mercado. 

Foi o que se viu, por exemplo, nos julgados do TJSP que versaram sobre o 

bem de família dado em garantida nos contratos de locação e também na hipótese 

de revisão dos contratos bancários em razão da alegação de abusos cometidos 

pelas instituições financeiras. Em tais casos, quando invocada a AED, a 

preocupação do órgão judicial foi mais com o impacto que o resultado da lide 

poderia causar no mercado. 

Já no emblemático REsp nº 1.163.283 – RS, de relatoria do Min. Luis Felipe 

Salomão, julgado em 07/04/2015, o tratamento dado ao tema foi outro. Aqui, com 

supedâneo na AED, o STJ reconheceu que o art.50 de Lei n° 10.931, notadamente 

no aspecto processual, deveria ser aplicado, pois resultaria numa melhora sistêmica 

da economia com “potencial para colaboração do desenvolvimento econômico e 

social almejados”. O ideal de maximização do interesse social foi preponderante no 

julgado, o que não deixa de ser um avanço. 

Pois bem, para enfrentar esse tema, é adequado considerarmos que a noção 

de eficiência encontra guarida na Constituição Federal, tal como previsto no CAPUT 

do art. 37, com a redação alterada pela Emenda Constitucional n° 19, de 4 de junho 

de 1998. 

                                                                                                                                                                      
descrevendo os valores incontroversos da dívida. O fio condutor desse julgado está sedimentado na 
AED sob a perspectiva da Escola de Chicago, por entender no efetivo cumprimento dos contratos de 
financiamento de imóveis, por exemplo, como pressuposto para o sucesso do sistema como um todo. 
A satisfação de cada um dos pactos celebrados entre financiadores e financiados, individualmente 
considerados, é requisito para que o sistema evolua e garanta o beneficiamento de outros tantos 
sujeitos, de toda coletividade interessada. Nesse ponto, observou o Min. Luis Felipe Salomão que a 
Lei n. 10.931/2004, com fundamento no incentivo à economia, se mostrou apta a alcançar esse 
desiderato, eis que os institutos nela previstos, e aqui nos interessam as regras processuais 
dispostas na lei, especificamente as que se encontram no art. 50, apresentam, certamente, potencial 
para colaboração do desenvolvimento econômico e social almejados. (2) O segundo julgado 
relevante foi o REsp nº 771.787 – DF, de 15/05/2008, cuja relatoria coube ao Min. João Otávio de 
Noronha, segundo o qual o STJ pacificou o entendimento de que a União tem o dever de indenizar as 
usinas do setor sucroalcooleiro que obtiveram prejuízos decorrentes da fixação de preços pelo 
Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA) em detrimento dos custos de produção apurados pela Fundação 
Getúlio Vargas (FGV). Neste caso, as razões de ordem econômica quanto à fixação do preço e dos 
custos, bem como ao montante pretendido pelos usineiros levou o Min. Herman Benjamin a divergir 
do relator, para assentar que seria ‘inviável o pedido de indenização, pois o ato estatal é lícito e foi 
determinado em benefício do interesse público’ e que ‘as empresas sucroalcooleiras requerem a 
conversão de uma mera expectativa de lucro em lucro propriamente dito, o que traduz exemplo de 
verdadeiro capitalismo sem risco’. 
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A administração pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios obedecerá aos princípios  de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência  e, 
também, ao seguinte: 

No mesmo sentido dispõe o art.2° da Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999: 

Art. 2° A Administração Pública obedecerá, dentre outros, 
aos princípios  da legalidade, finalidade, motivação, 
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla 
defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse 
público e eficiência . 

 

Vejam, não se trata exatamente da eficiência idealizada por Posner, que tinha 

sustentáculo na maximização da riqueza como regra motriz de justiça, como já 

analisado anteriormente. 

A Constituição do Brasil consagra a eficiência como um princípio, como uma 

regra que serve para orientar a aplicação de um direito. 

O comentário tecido por Celso Antonio Bandeira de Mello97 acerca desse 

princípio, evocando suas origens no direito italiano, salienta que se trata do direito à 

‘boa administração’, e à obtenção da solução excelente por parte da norma, o que 

sempre deverá guardar íntima e necessária relação com o princípio da legalidade.  

Essa consideração inicial sobre o princípio da eficiência previsto na Carta 

Magna é importante para efeito de desindexar-lhe dos ideais estritamente 

maximizadores preconizados por Posner e pela Escola de Chicago. 

Ora, se por um lado não tem cabimento a defesa cega e intransigente do 

liberalismo exacerbado, defendido pela Escola de Chicago e também por seus 

economistas ultraliberais que almejam, no limite, acabar com todos os direitos 

sociais, como postula Milton Friedman98, por outro não há espaço para retrocessos 

                                                      
97 Celso Antonio Bandeira de Mello. Curso de direito administrativo. 28ªed. São Paulo: Malheiros, 
2011, p.122-123. 
 
98 Na obra Capitalism and Freedom, por exemplo, “Milton Friedman propugna a eliminação de (1) 
impostos sobre as empresas, (2) o imposto de renda progressivo, (3) a escola pública, (4) a 
seguridade social, (5) as normas governamentais relativamente à qualidade dos alimentos, (6) das 
licenças e qualificações de médicos e dentistas, (7) o monopólio do correio estatal, (8) o auxílio 
governamental em caso de desastres naturais, (9) a legislação relativa ao salário mínimo, (10) os 
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históricos com viés totalmente socialistas-comunistas, na medida em que o país fez 

claramente sua opção pelo capitalismo de mercado. 

Então, é absolutamente legítima a intenção das pessoas em buscar o lucro, 

maximizá-lo e obter do Estado a segurança jurídica necessária a este propósito. 

Consequentemente, a aplicação da AED tem amplo cabimento em nosso 

ordenamento jurídico desde que a eficiência decorrente da racionalidade econômica 

não seja tratada como um valor em si, mas guindada por outros valores 

constitucionais. Assim, observados os princípios insculpidos no art.170 da 

Constituição Federal que informam a ordem econômica, somada à função social da 

propriedade, é plenamente possível e até louvável que o empreendedor fomente 

seus lucros, incremente a economia, gere empregos, renda, estimule o mercado 

consumidor, num ambiente de competição saudável e em respeito ao meio 

ambiente. 

Existe um enorme campo de atuação à AED fundada na Escola de Chigado, 

notadamente quando se tratam de direitos disponíveis nas relações entre 

particulares (direitos de propriedade, responsabilidade civil). 

Contudo, quando o caráter econômico envolvido repercutir no interesse da 

coletividade, o interesse público deverá preponderar. É o que ocorre no ramo do 

direito regulatório e concorrencial, no direito administrativo, no âmbito das políticas 

públicas, no direito falimentar e recuperacional. Nessas áreas, a análise e a 

aplicação do direito devem ser orientadas pelo interesse social (e não do particular) 

com vistas à obtenção da melhor eficiência dos recursos (eficiência alocativa), para 

que disso resulte maior justiça social. 

E sob a perspectiva da NEI, a AED também tem amplo espaço de atuação no 

Brasil pois, ao considerar os custos de transação e reconhecer a importância que as 

instituições detém na organização da firma e do mercado, permitindo que o direito 

crie as regras necessárias para corrigir as falhas ou ineficiências do mercado, bem 

                                                                                                                                                                      
tetos aos juros cobrados por credores usurários, (11) as leis que proíbem a venda de heroína e quase 
todas as formas de intervenção do governo que vão além da garantia dos direitos de propriedade e 
do cumprimento dos contratos e da defesa nacional” cf. citado por Hunt e Lautzenheiser, ob. cit., 
p.419-420. 
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como orientar que os Tribunais deem uma interpretação mais adequada e 

harmoniosa para melhorar o funcionamento das estrutura dos mercados e das 

firmas. 

Em razão disso, Bruno SALAMA e Mariana PARGENDLER apontam que a 

crescente aproximação entre essas duas áreas (Direito e Economia) vem ganhado 

força nos Tribunais, que se mostram cada vez mais sensíveis às questões 

econômicas que permeiam as lides.  

Os Tribunais no Brasil, de forma geral, têm empregado cada vez mais 

conceitos econômicos para iluminar a aplicação da lei e têm mostrado 

repetidamente preocupação com incentivos, análises do tipo custo-benefício e as 

consequências agregadas de diferentes regimes jurídicos, além de considerar a 

repercussão que suas decisões geram no meio econômico. 
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III - AS INEFICIÊNCIAS OU FALHAS DE MERCADO 
 

Conforme lição de SILVA et Al. 99 as principais falhas, ou ineficiências de 

mercado são: a) assimetria de informação; b) externalidades; c) recursos comuns; d) 

bens públicos; e) monopólios.  

Dentre essas, as que mais interessam aos propósitos desse trabalho são a) 

assimetria de informações e b) as externalidades. 

 

Externalidades. 

A ‘mão invisível’ que age no mercado regulando a oferta e a demanda de bens 

e serviços, famosa metáfora de Adam Smith, nem sempre consegue alocar 

adequadamente os recursos da forma mais eficiente, exigindo que, em 

determinados casos, o Estado, através de leis e políticas públicas, melhore o seu 

funcionamento corrigindo distorções causadas na atuação dos particulares. 

Essas ineficiências podem ser alocadas em um grande grupo e tratadas como 

externalidades, que podem ser entendidas como a ação ou comportamento 

praticado por uma pessoa ou agente que afetam ou impactam o bem-estar das 

outras pessoas que não participaram da ação ou do comportamento. 

Esse tema é bem desenvolvido nos estudos de microeconomia quando se 

analisam os mercados livremente competitivos aonde as empresas tendem a 

escolher níveis de produção em que os benefícios privados marginais são iguais aos 

custos privados marginais, porque é aí que se maximizam os lucros. Contudo, pela 

mesma lógica, os benefícios sociais líquidos são maximizados se adotam níveis de 

produção em que os benefícios sociais marginais se igualam aos custos sociais 

marginais.  

Assim, se os custos privados e os custos sociais forem os mesmos, interagindo 

em mercados competitivos e trocas voluntárias haverá uma escala ótima de 

                                                      
99 Ana Lúcia Pinto Silva, Bráulio Borges, Carlos Eduardo Carvalho, Cláudia Viegas, Gustavo Madi 
Rezende, Silvia Fagá de Almeida. Principais conceitos econômicos. In LIMA, Maria Lúcia L. M. Pádua 
(coord). Direito e Economia: 30 anos de Brasil. Tomo 1. São Paulo: Saraiva, 2012, p.521. 
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alocação de recursos em termos de Pareto (ótimo de Pareto), como explicam 

BIERMAN e FERNANDEZ100.  

No entanto, isso é uma utopia, já que, como se viu, os mercados não são 

perfeitos e os agentes, por vezes, adotam estratégicas de maximização individuais 

(benefícios privados marginais) que impactam negativamente na esfera de 

interesses dos demais agentes (custos marginais sociais), via externalidades. 

Segundo GOLDBERG101, externalidade se refere a situações em que uma 

empresa (ou consumidor, ou qualquer outro agente) não “enxerga” custos ou 

benefícios de suas atividades. Esses custos ou benefícios são, portanto, ‘externos’ à 

sua perspectiva.  

Dito de outra forma, SILVA et al.102, definem que “o cálculo privado para a 

produção de um determinado bem ou serviço difere do cálculo social para a 

produção desse mesmo bem ou serviço, justamente porque o cálculo privado não 

leva em consideração todos os efeitos (positivos ou negativos) que tal produção 

acarreta. Assim, o custo privado, por não considerar adequadamente os 

componentes que compõe o custo social, pode ficar subestimado de forma que a 

produção do bem ocorra em excesso”. 

As externalidades podem ser positivas ou negativas103. Quando positivas, o 

governo deve estimulá-las (ex.: subsidiar o esporte, a educação) mas, se negativas, 

deve controla-las (ex.: regulamentar a atuação dos agentes). 

                                                      
100 H. Scott BIERMAN; Luis FERNANDEZ. Teoria dos jogos [trad. Arlete Simille Marques] 2ª ed. São 
Paulo: Pearson Prentice Halll, 2011, p.76  
 
101 Daniel K GOLDBERG. Notas sobre a nova lei de recuperação de empresas e sua racionalidade 
econômica. Revista de direito bancário e do mercado de capitais. Vol.30. Out/2005. p.96 - 
DRT\2005\641 e Doutrinas essenciais de direito empresarial. Vol.6. Dez/2010, p.2.  
 
102 Ana Lúcia Pinto Silva, Bráulio Borges, Carlos Eduardo Carvalho, Cláudia Viegas, Gustavo Madi 
Rezende, Silvia Fagá de Almeida. Principais conceitos econômicos. In LIMA, Maria Lúcia L. M. Pádua 
(coord). Direito e Economia: 30 anos de Brasil. Tomo 1. São Paulo: Saraiva, 2012, p.524. 
 
103 “Diz-se que uma dada atividade gera externalidades quando as decisões de um agente geram 
custos ou benefícios para outros agentes, sem que o agente que gerou esses custos ou benefícios 
tenha que ressarcir os outros (no caso de gerar custos) ou ser remunerado por eles (no caso de 
benefícios).in FIANI, Ronaldo. Teoria dos jogos: com aplicações em economia, administração e 
ciências sociais. 3ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009, p.167”. 
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Um exemplo é sempre bem vindo e o meio-ambiente pode nos ajudar a 

entender o que vem a ser uma externalidade negativa. Pode-se supor que um 

agente poluidor agindo em estrita racionalidade econômica objetivando a 

maximização do lucro não esteja muito interessado em aumentar os custos de suas 

atividades para implantar medidas que reduzam a poluição causada ao meio 

ambiente, deixando de comprar equipamentos, filtros, contratar profissionais 

especializados e etc., pois inevitavelmente tais custos irão impactar no resultado e, 

consequentemente, nos lucros.  

Logo, por uma ratio econômica, o poluidor tenderá a continuar exercendo suas 

atividades sem aumentar seus custos, deixando que a sociedade como um todo 

suporte os malefícios que a poluição lhes causa. 

Neste caso, há tipicamente uma externalidade negativa, ou seja, existe um 

custo particular que passa a ser suportado pela coletividade. O agente poluidor 

simplesmente transfere os custos de sua inação e desdém para com o meio 

ambiente à coletividade, de forma difusa. Aqui o Estado deve agir e corrigir tais 

distorções econômicas quer pela via legislativa, quer pela adoção de políticas 

públicas. 

Fosse uma externalidade positiva teríamos exatamente o inverso, ou seja, o 

custo ou investimento seria do particular, mas o benefício resultante seria apropriado 

coletivamente. Sempre que alguém cuidar gratuitamente do jardim da praça, ou 

desenvolver gratuitamente um aplicativo de celular, ou ainda prestar serviços 

voluntários numa entidade filantrópica, estar-se-á diante de uma externalidade 

positiva, o que é salutar e deve ser estimulada pelo Estado. 

A solução mais simples às situações que envolvem externalidades negativas 

passa pela adoção de medidas que obriguem o agente econômico a internalizar a 

externalidade o que, no exemplo em envolvendo o meio-ambiente, importa em 

obrigar que tais empresas suportem os custos relativos à poluição que causaram, 

conforme BIERMAN e FERNANDEZ104. 

                                                      
104 Ob. cit., p.76 
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Segundo MANKIW105 os “impostos de Pigou” - em homenagem ao economista 

inglês Arthur Cecil Pigou (1877 – 1959) - têm por finalidade justamente corrigir os 

efeitos de uma externalidade negativa adotando o mecanismo de internalização da 

externalidade. Trata-se, pois, de uma regra tributária indutora de comportamento via 

penalização do agente. 

Temos que ressaltar que a grande perspicácia do Teorema Coase foi identificar 

como essa internalização de externalidades poderia ser conseguida por meio da 

negociação via interação estratégica entre as partes, no que se destacou o 

importante papel da instituição dos direitos de propriedade. Mas, essa negociação 

não está isenta de custos, muito pelo contrário! A negociação envolve altos custos – 

os chamados de custos de transação. 

Custos de transação. 

Retomamos, nesse ponto, a teoria desenvolvida por Ronald Harry Coase, 

conhecida como Teorema de Coase na acepção interpretativa dada pela Nova 

Economia Institucional defendida pelo próprio Coase que, observando tais 

externalidades na economia, defende que “os agentes privados teriam melhores 

condições de negociar sem custos [de transação] a respeito da alocação de 

recursos, resolvendo assim o problema das externalidades”106.  

Vê-se no Teorema de Coase que as externalidades se resolvem pela redução 

dos custos de transação107, sendo precisamente essa a função do Direito na visão 

de Ronaldo Coase e também de Oliver Williamson, principais expoentes da Nova 

Economia Institucional – NEI. 

                                                      
105 Nicholas Gregory MANKIW. Introdução à economia: princípios de micro e macroeconomia. 2ª ed. 
Tradução da original Maria José Cyhlar Monteiro. Rio de Janeiro: Campus, 2001, p.218. 
 
106 The nature of the firm, 1937. Ver também COOTER Robert; ULEN, Thomas. Law and economics. 
3rd.ed. New York: Addison Wesley Longman Inc., 2000, p.82-98.  
 
107 “Coase levantou a seguinte questão: à luz das eficiências do mecanismo de mercado competitivo 
enfatizado pela teoria econômica, por que tanta atividade econômica acontece fora do sistema de 
preços (isto é, dentro das empresas nas quais as transações de mercado são substituídas por 
direção centralizada)? Coase concluiu que devem haver custos para usar o mercado, que podem ser 
eliminados usando-se a empresa. Esses custos tornaram-se conhecidos como custos das 
transações.” In David BESANKO et al. A economia da estratégia. 3ª ed. Tradução de Bazán 
Tecnologia e Linguística. Porto Alegre: Bookman, 2006, p.142. 
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Desdobrando os custos de transação, verifica-se que estes custos devem 

incluir o tempo e a despesa de negociação, os custos com a escrituração e em fazer 

valer os contratos. Tais custos surgem sempre que uma ou mais partes num 

contrato agem oportunisticamente, notadamente quando se tratam de contratos 

incompletos, conforme BESANKO et Al.108 

Já Richard POSNER, adotando outra interpretação para o ‘Teorema de 

COASE’, sintetizou que a função básica do direito, segundo a AED, é apenas 

“alterar os incentivos” 109 de modo que os agentes possam livremente resolver os 

problemas das externalidades. 

Não entendemos dessa forma. Alías, como já visto anteriormente, nem o 

próprio Richard Posner se manteve fiel a tais princípios, tendo revisto seu 

posicionamento a partir da obra “Problemas de filosofia do direito”, convertendo-se 

ao pragmatismo jurídico. 

A análise econômica do direito defendida pela escola de Chicago e sustentada 

pelos discípulos de Richard Posner enxerga o mundo aonde não existem 

externalidades, custos de transação, informações assimétricas.  

Nesse mundo os contratos são sempre completos (perfeitos) e o 

comportamento dos agentes econômicos é sempre racional. Para os neoclássicos 

não há necessidade de se preocupar com as despesas de negociação, com os 

custos de escrituração e em fazer valer os contratos (enforcement). 

Como ensina Paulo Furquim de AZEVEDO110 foi a partir do final dos anos 60 

que os elementos que compõe os custos de transação foram pouco à pouco 

incorporados à economia. A partir de então, a teoria econômica se voltou para o 

                                                      
108 In David BESANKO et al. A economia da estratégia. 3ª ed. Tradução de Bazán Tecnologia e 
Linguística. Porto Alegre: Bookman, 2006, p.142. 
 
109 Apud PACHECO, 1994 “Esta concepción del direcho conlleva la consideración del direcho como 
um instrumento para la consecución de fines sociales. El direcho es sólo um médio para conseguir la 
eficiencia económica”  ; in R.Posner: The Economics of Justice, op. cit., p. 75  
 
110  Paulo Furquim de Azevedo, in Décio Zylbrstajn e Rachel Stajn (coord). Direito & Economia: 
análise econômica do direito e das organizações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005, cap.6. Economia 
dos contratos, p.114. 
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estudo dos contratos e dos custos de transação a eles inerentes, o que resultou no 

surgimento da “Economia dos Custos de Transação – ECT111”. 

Tratando da racionalidade dos custos de transação, COOTER e ULEN112, 

explicam que fazer um contrato envolve a busca por parceiros, negociar os termos, 

redigir o contrato e aplicá-lo. A busca leva tempo; redigir o documento requer 

expertise; e aplica-lo exige perseverança. Em muitos contratos esses custos de 

transação são pequenos em relação ao benefício da cooperação. Em outros casos, 

no entanto, estes custos de transação são tão elevados que podem obstar tais 

benefícios [de cooperação]. 

Dessa forma, os custos de transação são custos que os agentes econômicos 

incorrem para poder contratar e que, de certa forma, acabam sendo internalizados 

nos próprios contratos. Logo, à medida que as partes concordam em negociar um 

contrato, têm noção dos custos que incorrerão para formatar o contrato e 

posteriormente cumpri-lo. 

E isso também ocorre com o instituto da recuperação judicial, na medida em 

que acaba por internalizar os custos de transação e demais ineficiências de mercado 

no seu procedimento judicial. 

A lógica é simples. Se o mercado é imperfeito, a crise na atividade empresarial 

certamente se desenvolve nesse meio.  

                                                      
111 “A Economia dos Custos de Transação – ECT – considera que a caracterização dos seres 
humanos, cujo comportamento é estudado, exerce profunda influência em nossa agenda. Considera 
ainda que os atores humanos são sujeitos à racionalidade limitada. Em vez de ancorar-se no aparato 
analítico a ser empregado (isto é, maximização, satisfação, teoria dos jogos ou outro qualquer), ECT 
questiona quais conclusões da ortodoxia são desabilitadas pelo reconhecimento da competência 
cognitiva limitada. A resposta da ECT é a seguinte: a lição fundamental imposta pela racionalidade 
limitada para o Estudo das Organizações (ou Organização Econômica) é que todos os contratos 
complexos são, inevitavelmente, incompletos.” Oliver Williamson. in Décio Zylbrstajn e Rachel Stajn 
(coord) Direito & Economia: análise econômica do direito e das organizações. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2005, cap.2. Por que Direito, Economia e Organizações? p.22 
 
112 “Making a contract involves searching for partners, negotiating terms, drafting the contract, and 
enforcing it. Searching takes time; drafting takes expertise; and enforcing takes perseverance. Im 
many contracts, these transactions costs are small relative to the surplus from cooperation. In other 
cases, however, these transaction costs are large enough relative to the surplus to preclude 
cooperation. We will distinguish three kinds of obstacles to efficiency that arise when transaction costs 
obstruct bargaining.” Tradução livre do autor. In Cooter e Ulen. ob cit., p.207. 
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Não há como saber exatamente o quanto a imperfeição no mercado pode ser 

atribuída à crise na atividade empresarial, pois, evidentemente, existem muitas 

outras empresas (provavelmente a maior parte delas) que atuam no mesmo 

mercado e não enfrentam a mesma crise que exigiria uma recuperação judicial. 

Por outro lado, mesmo que a causa principal da crise não decorra da 

imperfeição do mercado (falhas de mercado), ainda assim essa imperfeição atuará 

como um agente catalisador da crise, agravando os problemas e gerando no 

mercado comportamentos não cooperativos, contrários à recuperação judicial. 

Isso quer dizer que a falha (ou ineficiência) dos mercados até pode ser a causa 

determinante a ensejar uma recuperação judicial ou, ainda que não seja a principal, 

certamente irá agravar o cenário de crise vivido pelo empresário. 

Nesse contexto, o processo de recuperação judicial norteado pelos ditames do 

art.47 da LFRE, como forma institucionalizada de superar o estado de crise na 

atividade empresarial, está contido e se desenvolve num mercado imperfeito, que 

contém falhas (ou ineficiências), notadamente com altos custos de transação, 

assimetria de informação, muita externalidade e seus acordos se assemelham a 

contratos incompletos. 

Como consequência, a eficiência almejada no processo recuperacional não é a 

estritamente alocativa pensada por Vilfredo Pareto, mas sim a eficiência 

compensatória desenvolvida no modelo Kaldor-Hicks, pois no curso do processo 

haverá ganhadores e perdedores, sendo que a recuperação judicial - em tese - se 

viabilizará na medida em que os ganhos superem as perdas, resultando numa 

compensação cujo saldo é favorável à maioria dos interessados. 

Portanto, a AED que deve auxiliar no processo recuperacional não pode ser 

aquela traçada pela escola de Chicago, mas sim a professada pela da Nova 

Economia Institucional - NEI, por reconhecer no mercado a existência de custos de 

transação e atribuir ao direito a função de reduzi-las.  

E é a partir desse contexto – relação jurídica, econômica, administrativa, 

contábil – que a AED, sob a perspectiva da NEI e fortemente amparada na ECT 



62 
 

(Economia dos Custos de Transação), deve ser aplicada ao processo de 

recuperação judicial113. 

 

Contratos incompletos. 

Os custos de transação são gerados (ou ocorrem) pelo fato dos contratos 

serem incompletos.  

A Nova Economia Institucional – NEI dá destaque aos custos pós-contratuais 

decorrentes de problemas de oportunismo e de mensuração, pois os custos de 

transação são típicos no universo não-walsariano114 (mercado não concorrencial). 

Isso ocorre porque, ao celebrar contratos, os agentes buscam antecipar e 

internalizar nos contratos todos os riscos futuros que podem impactar negativamente 

no resultado dos contratos, antevendo soluções ou salvaguardas – judiciais ou 

extrajudiciais – que assegurem o cumprimento das obrigações115. 

Logo, do ponto de vista dos custos pós-contratuais, o delineamento de direitos 

de propriedade e a existência de mecanismos de solução de disputas serão 

requisitos para a redução dos custos de transação e para o funcionamento dos 

mercados. O desenho e a escolha dos termos dos contratos será função das regras 

                                                      
113 Décio Zylbrstajn e Rachel Stajn (coord). Direito & Economia: análise econômica do direito e das 
organizações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005, cap.6. Economia dos contratos, p.110-111. 
 
114 Em referência ao economista francês Léon Walras (1834-1910) que formulou sua teoria do 
equilíbrio econômico geral. Diferentemente dos economistas que o precederam, Walras buscou 
construir uma estrutura conceitual e teórica geral para o exame da multiplicidade de relações entre 
diferentes mercados. Ele percebeu que as forças da oferta e da demanda, em qualquer mercado, 
dependiam, em maior ou menor grau, dos preços vigentes em inúmeros outros mercados. Assim, o 
contexto institucional da teoria de Walras era o capitalismo concorrencial, multifacetado pelas inter-
relações econômicas de diversos agentes, conforme HUNT e LAUTZNHEIZER, ob. cit. p.228-229. 
“Dizemos que o mercado está em equilíbrio. Mais precisamente isso é chamado de equilíbrio de 
mercado, um equilíbrio competitivo ou um equilíbrio walsariano” In Hal R. Varia. Microeconomia: uma 
abordagem moderna. 8ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012, p.620. Portanto, ao tratar de um universo 
não-walsariano, faz-se alusão a um universo em que não ocorrem múltiplas interações entre os 
mercados que se ajustam e se regulam pelo fator do preço marginal. 
 
115 Segundo Oliver WILLIAMSON (ob. cit, p.22), “a combinação de contratos incompletos (decorrentes 
da racionalidade limitada) com informações pouco confiáveis corroem a ideia de que o simples 
conhecimento do contrato entre duas partes será suficiente para eliminar problemas pós-contratuais. 
Sendo implausível atribuir conhecimento equitativo aos árbitros das disputas (os tribunais), o 
conhecimento equitativo do contrato entre as partes não impede o surgimento de disputas pós-
contratuais e de má adaptação dos contratos.” 
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locais, da capacidade de coerção das cortes de justiça e do surgimento de 

mecanismos privados de salvaguardas para os agentes envolvidos nos contratos, 

como ensinam STAJN, ZYLBRSTAJN e AZEVEDO116.  

Então, o cerne da questão no que diz respeito à incompletude dos contratos, 

especialmente dos contratos mais complexos, está no fato de serem imprecisos, 

ambíguos, aonde os direitos e responsabilidades das partes não são claramente 

reconhecidos, tampouco há condições de se avaliar o desempenho satisfatório de 

cada parte, como salienta BESANKO117. Este autor elenca 3 (três) fatores 

determinantes à formação de um contrato incompleto: (a) racionalidade limitada; (b) 

dificuldades em especificar ou mensurar o desempenho e (c) informação 

assimétrica”. 

 

Racionalidade limitada 

Ainda em BESANKO118, o conceito de racionalidade limitada importa nos 

“limites na capacidade de indivíduos para processar informações, lidar com 

complexidade e perseguir objetivos racionais”. 

Os agentes contratantes possuem limitações intelectuais e cognitivas para 

contratar. Não é fácil para um simples comerciante que pretende fornecer insumos 

básicos (ex.: produtos alimentícios) à uma grande empresa, e se vê obrigado a 

firmar um contrato contendo inúmeras cláusulas envolvendo responsabilidades, 

multas, confidencialidade, foro de eleição e etc. 

Portanto, sendo o comerciante um homem precavido, certamente deverá 

contratar um advogado para auxiliá-lo a compreender os termos do contrato e, a 

partir disso, tentar manter um equilíbrio entre as partes contratantes, evitando 

vincular-se a um contrato leonino. 

                                                      
116 Décio Zylbrstajn, Rachel Stajn e Paulo Furquim de Azevedo. Direito & Economia: análise 
econômica do direito e das organizações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005, cap.6. Economia dos 
contratos, p.108. 
 
117 Besanko et al., ob. cit., p.142. 
 
118 Ibidem, p. 593. 
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Nesse contexto, a contratação desse advogado representa um custo de 

transação que esse comerciante deverá incorrer para atingir o propósito de fornecer 

seus alimentos à grande empresa. 

Fica assim, por esse exemplo, bem demonstrado como a racionalidade limitada 

dos agentes gera um aumento nos custos de transação.  

 

Deficiências em especificar e mensurar o desempenho  dos 
contratos. 

Como ensina Paulo Furquim de AZEVEDO119, ainda que existam inúmeros 

motivos que levem as pessoas a firmar contratos e dividirem entre sí os ganhos 

resultantes dessa coordenação de interesses mútuos, não é fácil transformar esse 

acordo em uma ação comum. As partes podem não conseguir fazer ou aceitar 

sujeição às regras contratuais. A literatura econômica trata dessa questão pelo nível 

de enforcement (cumprimento/sujeição) da obrigação. 

Dito de outra forma, ainda que as partes concluam a negociação e firmem um 

contrato, elas também devem se preocupar em como fazer com que os contratos 

sejam cumpridos, colocados em prática e executados. 

O ideal é que as partes contratantes voluntariamente cumpram suas 

obrigações, tornando-se adimplentes. Mas pode ocorrer justamente o contrário e, 

nesse caso, obrigar que a parte prejudicada, dita inocente, tenha que tomar medidas 

administrativas (ex.: cobranças extrajudiciais, negativação do nome, protesto de 

títulos e etc.) e/ou judiciais (ex.: propor ações de cobrança, monitória, execução, 

cominatórias de fazer ou não fazer, acautelatórias e etc.) para concluir o contrato, 

resguardar seus interesses, evitar ou mitigar prejuízos. 

Esse comportamento da outra parte contratante não é de fácil percepção na 

fase pré-contratual, até porque qualquer sinalização a respeito geraria desconfiança, 

descrédito e poderia inviabilizar a conclusão do negócio. 

                                                      
119 In Direito & Economia: análise econômica do direito e das organizações. Décio Zylbrstajn e Rachel 
Stajn (coord), Rio de Janeiro: Elsevier, 2005, p.120. 
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Assim sendo, existe uma deficiência em mensurar e precificar os custos que o 

comportamento inadequado de uma parte pode ocasionar à outra.  

Por conta disso, é frequente que nos contratos, sobretudo nos mais complexos 

e de maior relevância econômica, sejam impostas regras e penalidades que cubram 

tais custos (ex.: redistribuam e precifiquem o ônus da sucumbência) e estabeleçam 

meios alternativos à solução de conflitos além da via judicial (ex.: cláusula arbitral ou 

compromissória de arbitragem), objetivando maior celeridade, especialidade e 

confidencialidade ao objeto da disputa (lide). 

 

Assimetria de informação e comportamento estratégic o dos agentes 
econômicos (players). 

 

Em geral, nas análises econômicas sobre a interação dos agentes envolvendo 

oferta, demanda, preço, elasticidade, presume-se que os compradores e os 

vendedores estão perfeitamente informados sobre a qualidade dos bens vendidos 

no mercado. 

É certo, porém, que a variação da qualidade dos bens no mercado modifica o 

preço, a oferta e a demanda desses bens. O problema é que nem todos os 

participantes desse mercado possuem o mesmo nível de informação sobre a 

qualidade dos bens sujeitos às interações econômicas. A esse desnível de 

informações dá-se o nome de assimetria de informação, assimetria informacional ou 

informação assimétrica120. 

                                                      
120 A Informação Assimetria é uma característica de muitas situações econômicas e que trazem 
consigo desvios na eficiência do mercado. A forma ilustrativa trazida por PINDYCK e RUBINFELD 
merece destaque, por ser bastante elucidativa: “Frequentemente o vendedor de um determinado 
produto conhece mais a respeito de sua qualidade do que o comprador. Os trabalhadores geralmente 
conhecem melhor sua destreza e habilidade do que seus empregadores. Os administradores das 
empresas sabem mais a respeito dos custos, da posição competitiva e das oportunidades de 
investimento da empresa do que os empresários. As informações assimétricas explicam a razão de 
muitos arranjos institucionais que ocorrem em nossa sociedade.” PINDYCK e RUBINFELD (Prentice 
Hall; 2002). No mesmo sentido assevera Fábio NUSDEO, ao tratar do acesso às informações 
relevantes como uma das cinco principais falhas de mercado, a falha de transparência, cuja origem é 
de ordem legal. In Curso de economia: introdução ao direito econômico, RT. 2005 p.146-147. 
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Segundo VARIAN121 se a informação sobre a qualidade de um bem ou serviço 

tiver um custo para ser obtida, então não será mais plausível supor que 

compradores e vendedores tenham os mesmos níveis de informação sobre os bens 

comercializados. Esse desnível informacional gera problemas que impactam na 

eficiência dos mercados, acarretando a seleção adversa, o que potencialmente pode 

destruir o próprio mercado. 

O termo ‘seleção adversa’ foi cunhado pelo setor de seguros, como nos ensina 

VARIA122. Um exemplo bem interessante para esclarecer a questão, sobretudo por 

ser atual, está no ramo de seguros-saúde e planos de saúde. 

Verifica-se, na atualidade, que a maior parte das empresas do ramo não têm 

mais comercializado planos de saúde individuais, apenas os coletivos. O mesmo se 

observa em relação aos seguros saúde, quase sempre corporativos.  

Essa mudança drástica na política de comercialização está intrinsecamente 

relacionada com a assimetria de informação e com a seleção adversa.  

Vejam que as companhias de seguro não podem basear suas taxas na 

incidência média de problemas de saúde da população como um todo. Se fizerem 

isso, estarão desconsiderando que existe uma massa populacional com demanda 

reprimida que não está sendo contabilizada. Logo, não será considerado nos 

cálculos atuariais o fato de que uma parte dos seus clientes potenciais (com maior 

demanda pelos serviços de saúde) representarão um alto grau de sinistralidade e 

isso irá impactar nos custos e certamente refletirá nos preços. 

Portanto, as seguradoras devem apenas basear suas taxas na incidência 

média de problemas de saúde no grupo de potenciais compradores, caso contrário, 

no longo prazo, o aumento da sinistralidade elevará os custos e os clientes que se 

                                                      
121 In Hal R. Varia. Microeconomia: uma abordagem moderna. 8ªed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012, 
p.758-777. 
 
122 “Na verdade, o termo ‘seleção adversa’ foi utilizado pela primeira vez no setor de seguros para 
descrever esse tipo de problema”, referindo-se ao fato que de as companhias de seguros não obtém 
uma seleção imparcial de clientes, ao contrário, elas obtém uma seleção adversa, ou seja, de clientes 
cuja sinistralidade é mais alta” in Microeconomia: uma abordagem moderna. 8ªed. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2012, p.763. 
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utilizam pouco do plano de saúde não irão suportar o aumento de preço, evadindo-

se da carteira. 

Como consequência disso, a carteira de clientes tenderá a manter apenas os 

consumidores de alta sinistralidade, que utilizam muito do plano de saúde, mas 

querem pagar pelo valor médio, o que inviabiliza o produto. 

A seleção adversa ocorre na medida em que existe uma quantia relevante de 

indivíduos que não sinalizam adequadamente o quanto irão demandar da 

seguradora. E, caso esta adote uma política de preços mais baixos para atrair 

clientes individuais, comercializando um produto com base em preços mais 

atraentes, tenderá a atrair um público consumidor com alto grau de sinistralidade, 

que elevará os custos, forçando um aumento nos preços, o que tornará o produto 

menos atrativo no mercado àqueles que de fato buscavam um produto mais barato, 

pois não demandavam muito do plano. 

Em outras palavras, a seleção adversa prejudicou muito o mercado de planos 

de saúde individual para o perfil de clientes com baixa demanda. O sujeito que 

pretendia contratar um bom plano, pagando menos em razão da sua baixa utilização 

dificilmente encontra no mercado esse produto. 

Isso já não ocorrerá se for adotada a média para grupos de compradores (ex. 

categorias e classes) pois, para estes, pode-se adequar os custos conforme o grau 

de sinistralidade dessa categoria. A lógica está sempre em reduzir a assimetria de 

informação via sinalização. Numa mesma categoria de indivíduos contratantes, a 

tendência é que haja certa proximidade na exposição aos riscos, à demanda de 

utilização do plano/seguro saúde, o que facilita a modelagem estatística e a acurácia 

no grau de sinistralidade, ajustando-se o preço de forma mais equilibrada. 

É nesse ramo que se insere a Qualicorp, formatando produtos em diversas 

categorias. 

Mas a assimetria de informação também pode causar o que se chama de 

perigo moral (risco moral ou moral hazard). Trata-se de uma situação em que o 

indivíduo deixa de tomar certos cuidados, sendo que essa conduta não é sinalizada 
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(evidenciada) adequadamente à outra parte, o que aumenta o risco e os custos 

inerentes.  

Novamente um exemplo nos auxiliará na compreensão. Parece lógico 

considerar que uma pessoa que contratou um seguro contra roubo para seu veículo 

tende a ser menos cuidadosa (ou estar mais despreocupada) com a segurança do 

bem. Afinal, há uma apólice cobrindo o sinistro de roubo.  

Essa taxa de despreocupação, ou redução dos cuidados, é um risco que a 

seguradora deve incorporar ao seu custo. Contudo, é fato que nem todas as 

pessoas contratantes de seguro contra roubo agem dessa forma, mas todos acabam 

arcando com esse aumento do risco. 

Sob a perspectiva da seguradora, então, há um desnível de informação. Afinal, 

como a seguradora irá identificar as pessoas que se mantêm cuidadosas após a 

contratação do seguro?  

A solução adotada para esse tipo de problema está em tomar medidas que 

tanto incentivem a manutenção dos níveis de segurança, quanto identifiquem os 

consumidores mais cuidadosos. 

É nesse contexto que se inserem políticas que premiam (normalmente com 

descontos) os consumidores que estacionam seus veículos em estacionamentos 

privados, que utilizam sistemas de proteção antirroubos e rastreadores, etc. 

Temos, portanto, que o risco moral é um comportamento que decorre da 

assimetria de informação e gera externalidades no mercado, já que os custos do 

comportamento de um indivíduo que age em risco moral pode (e normalmente é) 

repassado para todos os outros consumidores. Por isso é tido como uma ineficiência 

do mercado. 

Voltando agora nossa atenção para o comportamento estratégico dos agentes, 

convém tratarmos dos conflitos de agência e sua relação com a assimetria 

informacional. 
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Na visão clássica da firma123, ou seja, naquela em que havia um único dono da 

empresa que atuava simultaneamente como proprietário e administrador, os 

interesses do dono e a totalidade das informações sobre os negócios estavam 

centrados na mesma pessoa. Não havia qualquer conflito de interesses! 

Ocorre que há muito tempo a realidade empresarial dissociou a administração 

(posse) da titularidade (propriedade) da firma, resultando na separação das pessoas 

que detém as informações sobre o negócio – os administradores - daquelas que, em 

tese, possuem o maior interesse no desenvolvimento dos negócios – os sócios, o 

que gera potenciais conflitos de interesse. 

Em razão disso, afirmam LOPES e MARTINS124 que a teoria da agência rompe 

com esse paradigma. 

Sob tal perspectiva, a ideia da assimetria informacional adveio dos estudos 

realizados sobre a teoria da agência125, segundo o qual um agente se compromete a 

realizar certas tarefas para o principal que, por sua vez, deve remunerar o agente. 

Na firma clássica, quando dos primeiros estudos de economia, não existia a 

preocupação com o tráfego de informações. No entanto, isso mudou completamente 

na realidade hodierna da atividade empresarial. Atualmente existem grandes 

diferenças no conteúdo informacional envolvendo o agente e o principal, sendo essa 

uma das principais razões para o desenvolvimento da ciência contábil, como 

atestam LOPES e MARTINS126. 

É possível visualizar bem este problema se pensarmos na situação envolvendo 

os administradores de uma empresa e os sócios (empreendedores ou investidores) 

que titularizam as participações societárias.  

                                                      
123 “A firma deve ser vista como um conjunto de contratos entre os diversos participantes. Cada 
participante contribui para com algo para a firma e em troca recebe sua parte no bolo”, (Lopes e 
Martins, 2010, p.32). 
 
124In Alexsandro Broedel Lopes e Eliseu Martins. Teoria da contabilidade: uma nova abordagem. São 
Paulo: Atlas, 2005, p.28. 
 
125 In Eldon S. HENDRIKSEN e Michel F. VAN BREDA, Teoria da contabilidade. 5ª ed. São Paulo: 
Atlas, 2010, p.139. 
 
126 In Alexsandro Broedel Lopes e Eliseu Martins. Teoria da contabilidade: uma nova abordagem. São 
Paulo: Atlas, 2005, p.30. 
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Pelo fato dos sócios não administrarem a sociedade, é muito provável que não 

terão as mesmas informações sobre a real situação econômica e financeira da 

sociedade se comparado ao nível de informação detida pelos administradores. Disso 

decorre que os sócios são, a princípio, meros avaliadores da informação e os 

administradores são os tomadores de decisão. 

“Nesse contexto específico, os proprietários são 
ditos avaliadores de informação; seus agentes 
são tomadores de decisões. Supõe-se que os 
avaliadores de informação sejam responsáveis 
pela escolha do sistema de informação. Sua 
escolha deve ser feita de modo a levar os 
tomadores de decisões a optarem pelas 
melhores alternativas de decisão do ponto de 
vista dos proprietários e à luz das informações a 
eles disponíveis. Em outras palavras, as ações 
são as dos agentes, enquanto a função utilidade 
que importa, em última instância, é a do 
principal. (HENDRIKSEN; VAN BREDA, 2010, 
p139). 

 

O desenvolvimento teórico dos problemas de agência se desdobrou em 

diversos estudos que avançam para as estratégias legais127 objetivando a redução 

dos custos de transação e a criação de estruturas mínimas de governança 

corporativa que têm por objetivo salvaguardar tanto os interesses dos sócios, como 

também dos investidores e das partes relacionadas (stakeholders). 

Ocorre que, não bastasse o desnível de informações (assimétricas), estas 

podem ser de natureza imperfeita ou incompleta. A informação imperfeita128 se 

refere a situações em que as regras do jogo são bastante claras e todos os 

jogadores as conhecem, mas desconhecem as ações dos outros agentes.  

                                                      
127 A propósito ver obra de referência: Reinier KRAAKMAN, et. al. The anatomy of corporate law – a 
comparative and functional approach. 2nd ed. New York: Oxford University Press Inc, 2007. 
 
128 “Se um jogador sabe onde está na árvore do jogo sempre que for sua vez de se mover, então 
dizemos que ele tem informação perfeita. Um jogo tem informação perfeita se todo jogador tem 
informação perfeita. A maioria dos jogos de tabuleiro, como xadrez ou damas, é um jogo de 
informação perfeita. [...] Alternativamente, um jogador pode ter de se mover sem saber qual é o 
movimento anterior do outro jogador. Dizemos que tal jogador tem informação imperfeita” BIERMAN, 
H. Scott; Fernandez, Luis. Teoria dos jogos. 2ª ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011, p.117. 
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Já no ambiente de informações incompletas, nem mesmo as regras do jogo ou 

as recompensas são totalmente claras ou conhecidas dos players129. Logo, a 

imperfeição da informação relaciona-se ao conhecimento pleno das intenções dos 

players, ao passo que a incompletude das informações diz respeito ao conhecimento 

das regras do jogo. 

Transportando tais conceitos para o processo de recuperação judicial, temos 

que a relação principal-agente também se desenvolve entre os credores (principais) 

e o agente (devedor). Isso porque o devedor se incumbe de prover as informações 

necessárias acerca do estado/situação econômico-financeira da empresa e os 

credores, na qualidade de principal, devem avaliar tais informações para decidir 

sobre a aprovação ou rejeição do plano em assembleia.  

Ora, à medida que o nível e a qualidade das informações repercutem no 

comportamento dos credores (principais), sobretudo em sua tomada de decisão no 

processo recuperacional, não há como deixar de analisar as situações estratégicas 

que se desenvolvem dessa interação ‘principal – agente’, tomando por base a teoria 

dos jogos. 

“A teoria dos jogos é o estudo do comportamento das 
pessoas em situações estratégicas. Por ‘estratégica’ 
queremos definir uma situação em que cada pessoa, ao 
decidir que ações empreender, tem que levar em 
consideração como os outros responderiam a tal 
situação.” (MANKIW, 2001, p.358) 

 

O estudo da teoria dos jogos têm se intensificado na Law and Economics nos 

Estados Unidos, como relata HOVENKAMP130 sendo que nos últimos anos a teoria 

                                                      
129 In LOPES e MARTINS, ob. cit., p.33 
130 “Finally, a growing area of Law and Economics emphasizes game theory and argues that more 
well-established approaches do not consider strategic behavior with sufficient care. (For a good 
introduction, see Rasmusen, 1989.) In general, game theory becomes most relevant to law and 
economics when one relaxes the assumption that each participant to a bargaining or litigation process 
has perfect information, or alternatively, the state has not provided adequate mechanisms for 
enforcing a particular kind of bargain. […]. In the last few years game theory has been applied to a 
wide variety of areas relevant to legal policy, including informal dispute resolution (as in Ellickson, 
1991), bankruptcy (Bulow and Shoven, 1978), plea bargaining (Reinganum, 1988), contract theory 
(where the many contributions include Katz, 1990; Ayres, 1989; Birmingham, 1969), antitrust and 
competition policy (e.g. Wiley, 1987; Ayres, 1987; Brodley and Ma, 1993), blackmail (see Symposium, 
1993), and divorce law and property settlement (e.g. Mnookin and Kornhauser, 1979) to name only a 
very few.” Herbert Hovenkamp, ob. cit., p.347. 
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tem se espraiado a uma variedade de áreas relevantes que envolvem a política 

judicial, incluindo a resolução informal (alternativa) de litígios (como em Ellickson, 

1991), na falência (Bulow e Shoven, 1978), na delação premiada (Reinganum, 

1988), na teoria dos contratos (cujas contribuições incluem Katz, 1990; Ayres, 1989; 

Birmingham, 1969), na política antitruste e concorrencial (por exemplo, Wiley, 1987; 

Ayres, 1987; Brodley e Ma, 1993), em situações envolvendo chantagem (ver 

Symposium, 1993), na lei do divórcio e direitos de propriedade (por exemplo 

Mnookin e Kornhauser de 1979), para citar apenas alguns poucos. 

Nesse processo de expansão, HOVENKAMP131, relata que a Escola de 

Chicago perdeu seu pioneirismo e passou a adotar uma linha mais crítica à 

utilização da teoria dos jogos pois, para acatar essa teoria, a Escola de Chicago 

deveria antes assumir que as informações econômicas não são perfeitas, sendo 

este um velho postulado que alicerçaram sua fé na ortodoxia econômica. 

 Retrospectivamente FIANI132 assevera que vários autores contribuíram para o 

que hoje chamamos de Teoria dos Jogos, sendo provavelmente o matemático 

francês Antoine Augustin Cournot (1801-1877), autor do livro Recherches sur les 

Principes Mathématiques de la Théorie des Richesses, de 1838, o primeiro a tratar, 

em seu capítulo 7, do modelo conhecido como “modelo Cournot”, segundo o qual 

teorizou o comportamento que cada empresa deveria adotar em termos de 

quantidade de produção num mercado aonde duas empresas (duopólio) competiam 

pelo lucro. Assim, se as duas empresas produzem o mesmo bem (homogêneo), qual 

a quantidade que deveriam produzir para maximizar seus lucros? 

Ainda segundo FIANI133, merecem destaque os trabalhos desenvolvidos por 

Ernest Friedrich Ferdinand Zermelo (1871-1953) que desenvolveu a técnica da 

                                                                                                                                                                      
 
131 “In the expansion of Law and Economics to include game theory, the Chicago School has largely 
been a follower rather than a leader, although the point should not be pushed too far. First, 
Chicagoans raise the traditional positivist complaint that so many of the hypotheses of game theory 
are incapable of being tested (e.g. Peltzman, 1991). But more fundamental perhaps is the ideological 
consideration that game theory tends to undermine the Chicago School faith in the efficiency of 
markets and their superiority over regulatory alternatives.” Herbert Hovenkamp, ob. cit., p.347 
 
132 In Ronaldo Fiani. Teoria dos jogos: com aplicações em economia, administração e ciências 
sociais. 3ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009, p.34.  
 
133 Ob. cit., p.36-37. 
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indução reversa para obter uma estratégia vitoriosa em jogos de xadrez; Félix 

Edouard Justin Emile Borel (1871-1956) que se preocupou com os jogos 

estratégicos que dependiam simultaneamente da sorte e habilidade do jogador, 

desenvolvendo a noção de estratégia de jogo “código” que determina para cada 

circunstância possível (supostamente finitas em número) o que cada pessoa deveria 

fazer exatamente. 

No entanto, apesar desses importantes precursores a teoria dos jogos está 

diretamente relacionada ao matemático húngaro John von Neumann (1903-1957) 

que, em seu trabalho “Zur Theorie der Gellschaftsspiele”, Mathematische Annalen 

100, p.295-320, demonstrou que a solução de jogos de soma zero (aonde o ganho 

de um jogador representa uma perda para o outro) pode ser determinada utilizando-

se técnicas matemáticas. 

E foi em cima desses modelos, notadamente do modelo de Cournot, que John 

Nash134 o mais célebre dentre os teóricos dos jogos, idealizou o que veio a ser 

conhecido como “Equilíbrio de Nash”. Trata-se de um conceito geral para solução de 

jogos simultâneos, que permite tratar tanto de jogos que possuem estratégias 

estritamente dominadas e que, portanto, podem ser resolvidos pela eliminação 

interativa de estratégias estritamente dominadas, como também dos jogos onde não 

é possível identificar as estratégias dominadas, como ensina FIANI135. 

Além de John Nash, o economista húngaro John C. Harsanyi (1920-2000) teve 

proeminente destaque pelos três artigos “Games with Incomplete Information Played 

by ‘Bayesian’ Players, Parts I, II and III, Management Science 14, p.159-182, p.320-

334 e p.486-502”, aonde relacionava o fato de que, muitas vezes, alguns jogadores 

dispõem de informação privilegiada em relação aos demais sobre algum elemento 

                                                      
134 John Forbes Nash Jr. (1928 – 2015) foi um matemático norte-americano que trabalhou com teoria 
dos jogos, geometria diferencial e equações diferenciais parciais, servindo como Matemático Sénior 
de Investigação na Universidade de Princeton. Compartilhou o Prêmio de Ciências Econômicas em 
Memória de Alfred Nobel de 1994 com Reinhard Selten e John Harsanyi. “John Nash definiu em um 
artigo de 1951 (“Non-Cooperative Games”, Annuals of Mathematics 54, 286-295) uma noção de 
equilíbrio para modelos de jogos que não se restringia apenas aos jogos de soma zero.” Ronaldo 
Fiani, Teoria dos jogos: com aplicações em economia, administração e ciências sociais. 3ª ed. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2009, p.36. 
 
135 Ob. cit., p.93. 
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importante do jogo, ou seja, uma situação de informação assimétrica que ele trata 

como informação incompleta. 

Para BIERMAN e FERNANDEZ136 a teoria dos jogos se preocupa com o modo 

como os indivíduos tomam suas decisões quando estão cientes de que suas 

decisões afetam uns aos outros e cada indivíduo leva isso em conta na tomada de 

suas respectivas decisões. 

Sob tais circunstâncias, o estudo da teoria dos jogos se subdivide em (i) Jogos 

estáticos/simultâneos com informação completa; (ii) Jogos estáticos/simultâneos 

com informação incompleta; (iii) Jogos dinâmicos/sequenciais com informação 

completa e (iv) Jogos dinâmicos/sequenciais com informação incompleta. 

Comecemos pela caracterização dos ambientes de jogo137 estático (ou 

simultâneo). 

Um jogo estático (ou simultâneo) pode ser descrito sob dois aspectos: a 

ausência de informação sobre a escolha de cada oponente e a falta de interesse em 

interações futuras, de modo que a representação na forma estratégica consiste em 

uma série de listas que apresentam de um lado os jogadores e de outro as 

estratégias puras disponíveis para cada jogador. Num jogo estático, as estratégias 

consistem simplesmente na escolha de cada ação. Por se tratarem de correlações 

biunívocas entre estratégias de ações por jogador, essa estratégia pode ser 

visualizada numa matriz de recompensas, o que torna mais fácil a tarefa do jogador, 

conforme BIERMAN e FERNANDEZ138. 

FIANI139 define os jogos simultâneos (ou estáticos) como sendo aqueles que 

cada jogador ignora as decisões dos demais no momento em que toma a sua 

                                                      
136 BIERMAN, H. Scott; FERNANDEZ, Luis. Teoria dos jogos [trad. Arlete Simille Marques] 2ª ed. São 
Paulo: Pearson Prentice Halll, 2011, p.4 
 
137 “Quando economistas falam em jogos, o que eles têm em mente é uma classe de atividades muito 
mais ampla. Para um economista, todas as interações sociais e econômicas [...] seriam consideradas 
jogos.” BIERMAN, H. Scott; Fernandez, Luis. Teoria dos jogos. 2ª ed. São Paulo: Pearson Prentice 
Hall, 2011, p.4. 
 
138 In H. Scott BIERMAN e Luis FERNANDEZ. Teoria dos jogos [trad. Arlete Simille Marques] 2ª ed. 
São Paulo: Pearson Prentice Halll, 2011, p.6 e 7. 
 
139 Ob. cit., p.50 
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própria decisão, e os jogadores não se preocupam como as consequências futuras 

de suas escolhas. No mesmo sentido Mario Engler Pinto Junior140. 

Já num ambiente de jogo dinâmico (ou sequencial), os jogadores realizam seus 

movimentos em uma ordem predeterminada e, nesse tipo de jogo, cada jogador 

sabe quais os movimentos que os demais jogadores fizeram antes dele141.  

Logo, os que se movimentam mais cedo devem levar em consideração na sua 

estratégia os movimentos que o sucessor deverá empreender142. Esse tipo de jogo 

se desenvolve a partir de uma árvore de jogos143 que, partindo de nó inicial, se 

desdobra em ramos com as possibilidades de movimentos para cada jogador. 

Também vale a pena conferir os ensinamentos de Mario Engler Pinto Junior144 

a respeito deste tipo de jogo. 

Quanto às informações, estas podem ser classificadas como sendo (a) 

perfeitas, (b) imperfeitas, (c) completas ou (d) incompletas, vejamos: 

                                                      
140 “É chamado de simultâneo ou estático aquele em que cada jogador deve decidir sem conhecer 
ainda a decisão dos demais jogadores para a mesma etapa do jogo. Nesse caso, antes de tomar a 
decisão, cabe ao jogador ponderar qual seria a opção mais racional dos outros jogadores em relação 
às mesmas alternativas, imaginando que os outros jogadores estão fazendo o mesmo tipo de 
análise”. In Mario Engler PINTO JUNIOR. A teoria dos jogos e o processo de recuperação de 
empresas. Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais. Vol. 31. p. 63. Jan / 2006. Doutrinas 
Essenciais de Direito Empresarial. Vol. 6, p. 447. Dez / 2010 DTR\2006\33, p.2. 
 
141 Conforme Ronaldo Fiani, ob. cit., p.53. 
 
142 H. Scott BIERMAN e Luis FERNANDEZ, ob. cit., p.112. 
 
143 “Cada nó representa uma etapa do jogo em que um dos jogadores tem de tomar uma decisão. Já 
um ramo representa uma escolha possível para o jogador, a partir do seu nó, isto é, um ramo é uma 
ação do conjunto de ações do jogador, em um dado nó. Ramos podem ser representados com 
flechas para facilitar o entendimento de como o jogo se desdobra” in FIANI, ob. cti., p.52. 
 
144 “Por outro lado, no jogo sequencial ou dinâmico, o participante faz a sua jogada já sabendo a 
última ação do outro ou dos demais opoentes. Portanto, a reação do jogador passa a considerar as 
opções que estão colocadas diante de si, após a decisão do adversário, assim como a sequência de 
movimentos restantes, até o término do jogo. Para definir a melhor estratégia ou conjunto ordenado 
de decisões, cada jogador deve imaginar antecipadamente todas as alternativas possíveis para se 
chegar ao final do jogo, bem como o resultado produzido por cada uma delas. Em seguida, 
percorrem-se as várias linhas de ação no sentido inverso, vale dizer, partindo-se dos resultados pré-
estabelecidos e tentando identificar, em cada etapa de decisão, aquela que provavelmente será 
adotada pelos participantes, em função dos benefícios que pode proporcionar. Trata-se do método de 
solução conhecido como indução reversa  (backward induction ou roll back), ou ainda como equilíbrio 
perfeito em subjogos (subgame perfectness equilibrium).” Ob. cit., p.3. 
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As informações são perfeitas quando o jogador conhece a sua posição e 

conhece a posição dos outros jogadores. Por isso, esse tipo de informação ocorre 

em praticamente todos os jogos de tabuleiro como xadrez e damas, tratando-se, 

pois, de jogos com informações perfeitas. 

Contrariamente, são imperfeitas as informações quando o jogador desconhece 

a posição dos outros jogadores.  

Em tais situações, quando um jogador não sabe quais os movimentos feitos 

por outros jogadores, a forma estratégica e o equilíbrio de Nash são ferramentas 

adequadas para determinar as estratégias mutuamente racionais dos jogadores.  

Isso porque, como ensinam BIERMAN e FERNANDEZ145, o equilíbrio de Nash 

exige ‘apenas’ que as estratégias e recompensas de cada jogador sejam de 

conhecimento comum, ou seja, que as informações sejam completas (não perfeitas). 

E a informação é completa quando as recompensas são de conhecimento 

comum146. Logo, no equilíbrio de Nash, a estratégia é definida a partir de uma árvore 

ou matriz de recompensas (conforme o ambiente de jogo), deduzindo-se qual a 

melhor estratégia a ser seguida para um dado jogador em termos racionais. 

 Por sua vez, a informação é incompleta quando as recompensas não são de 

conhecimento de todos os jogadores. Tais recompensas, quando analisada pela 

teoria dos jogos, ficam bem evidenciadas a partir de uma matriz de recompensas147. 

                                                      
145 Ob. cit., p.250. 
 
146 Cf. Ronaldo Fiani, ob. cit., p.81. 
 
147 “Para a correta modelagem de um jogo, é de fundamental importância conhecer a matriz 
recompensa (outcome ou pay off) a que cada jogador estará sujeito, em função da decisão ou 
conjunto de decisões que venha a tomar para chegar à etapa final. As recompensas procuram 
traduzir quantitativamente os diversos incentivos ou desincentivos que incidem sobre os jogadores e 
estimulam a adoção de determinadas condutas durante o jogo. Muitas vezes as recompensas são 
difíceis de serem estabelecidas antecipadamente com a devida precisão, até porque pode haver 
assimetria de informações entre os jogadores nesse particular. Outras vezes, as características dos 
jogadores não são de conhecimento comum ou o jogador não sabe todo o histórico do jogo no 
momento de fazer a sua jogada. Nesses casos - de resto muito comuns na prática - diz-se que o jogo 
é de informação imperfeita ou incompleta e a lacuna informacional precisa ser preenchida por uma 
estrutura de crenças baseada em combinação de probabilidades (solução bayesiana)” in Mario Engler 
Pinto Junior. A teoria dos jogos e o processo de recuperação de empresas. Revista de Direito 
Bancário e do Mercado de Capitais | vol. 31 | p. 63 | Jan / 2006, Doutrinas Essenciais de Direito 
Empresarial | vol. 6 | p. 447 | Dez / 2010, DTR\2006\33 
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E, havendo uma situação de informação incompleta, John Harsanyi 

desenvolveu um método para transformar os jogos de informação incompleta em 

jogos de informação completa, porém com informação imperfeita, o que ficou 

conhecido como transformação de Harsanyi. Ou seja, os jogadores que inicialmente 

não conhecem as recompensas passam a conhecê-las, mas desconhecem a 

posição dos demais jogadores.  

Essa transformação ocorre pelo desenvolvimento estatístico envolvendo 

probabilidades e correlação (solução bayesiana) a respeito de uma crença prévia 

dos jogadores, o que permite traçar-lhes o perfil e identificar as recompensas 

maximizadas (qual seria a situação ótima ou ideal) para cada jogador competidor.  

Assim, prevendo-se qual o ótimo para cada jogar será possível adotar o 

método conhecido como equilíbrio de Nash bayesiano148 para solucionar a 

questão149.  

Outro conceito importante à luz da teoria dos jogos e que deve ser analisado 

diz respeito à “barganha”. Segundo PINTO JUNIOR150, nem todos os jogos 

apresentam essa peculiaridade [a barganha], mas podem ocorrer situações em que 

o comportamento cooperativo dos jogadores crie um valor maior (surplus) de modo 

que a somatória das recompensas se torne maior do que a recompensa isolada que 

cada jogador obteria adotando um comportamento não cooperativo, ou seja, o todo 

fica maior do que a soma das partes.  

Em razão disso, no jogo de barganha, assume especial relevo o conceito de 

‘preço de reserva151’ que consiste na diferença entre os benefícios (ou ganhos) em 

celebrar o acordo (cooperar) e o resultado que se obterá caso não queira negociar 

(cooperar). 

                                                      
148 “Um equilíbrio de Nash bayesiano é aquele em que a combinação de estratégias adotadas pelos 
jogadores maximiza as recompensas de cada jogador, dadas as estratégias dos demais jogadores, 
seus tipos e as probabilidades atribuídas pelos tipos dos demais jogadores” in Ronaldo Fiani, ob. cit., 
p.312. 
 
149 Cf. H. Scott BIERMAN e Luis FERNANDEZ, ob. cit., p.250-255. 
 
150 Ob. cit., p.4-5. 
 
151 “Em inglês utiliza-se a expressão BATNA, que significa ‘Best Alternative To a Negotiated 
Agreement’” cf. Mario Engler Pinto Junior. ob. cit., p.4 
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O jogo de barganha pode ter rodadas sucessivas com ofertas alternadas, 

ocasião que ocorrem propostas e contrapropostas, ou simplesmente numa última 

rodada com um ultimato, inexistindo contrapostas.  

Se existirem rodadas sucessivas de barganha (ou negociação) há a tendência 

que surja uma ‘taxa de impaciência’ que predispõe certos jogadores a abandonar o 

‘preço de reserva’ e aceitar qualquer proposta. Para eles, a demora em obter uma 

solução negociada gera custos que podem exceder ao ‘preço de reserva’.  

No entanto, tratando-se de um jogo de barganha com ultimato em última 

rodada, há uma clara vantagem nas mãos do proponente (primeiro jogador) porque 

lhe basta oferecer uma proposta acima do ‘preço de reserva’ pretendido pelo 

destinatário que provavelmente a proposta será aceita.  

Em qualquer das hipóteses em que o jogo de barganha se desenvolva (em 

rodadas sucessivas ou por ultimato) a questão determinante para qualquer jogador é 

conhecer exatamente qual o ‘preço de reserva’ de cada destinatário da proposta, 

sobretudo quando se trata de um cenário com informações imperfeitas.  

Para tanto, os jogadores se valem de mecanismos de sinalização de 

estratégias (signaling), formas indutoras de comportamento à base de promessas e 

recompensas, pelas ameaças, ou ainda por compromissos incondicionais ou 

condicionais a respostas futuras (commitments), dentre outros. 

Mas é importante se ter em mente que nem sempre o comportamento dos 

jogadores num ambiente de barganha é absolutamente racional em termos de 

maximização de recompensa. 

É possível, e até muito provável, que certos jogadores ajam guiados por 

propósitos mais subjetivos152 e, em razão disso, desconsiderem a negociação 

(barganha) porque não têm expectativas de continuidade de relacionamento. 

                                                      
152 “Todavia, a experiência mostra que o comportamento puramente racional nem sempre é o único 
guia das ações dos participantes. Outros interesses e motivações subjetivas também podem 
influenciar a estratégia adotada, tais como a expectativa de continuidade do relacionamento fora do 
ambiente do jogo, o medo de rejeição da proposta formulada, o sentimento de justiça e equidade. Em 
alguns cenários, é possível objetivar os interesses não financeiros e incorporá-los na matriz de 
recompensas, para definir mais precisamente o outcome do jogo” Cf. Mario Engler Pinto Junior, ob. 
cit., p.5-6. 
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Análise econômica do direito (AED) e a recuperação judicial. 
 

Como visto anteriormente, a AED pode ser tomada sob a perspectiva da 

Escola de Chicago e seus intelectuais, notadamente Richard Posner, ou pela 

perspectiva da Nova Economia Institucional – NEI, desenvolvida por Ronald Coase e 

Oliver Williamson. 

Pelas razões já expostas, entendemos que a AED trabalhada pela NEI, 

orientada pela Economia dos Custos de Transação – ECT é a teoria econômica que 

deve dar suporte à recuperação judicial prevista na Lei n° 11.101/05 - LFRE.  

Isso não significa que o ideal de eficiência desapareça do cenário da 

recuperação judicial. Porém, não há como dissociar o Teorema de Coase (sob a 

perspectiva da NEI) da racionalidade econômica que se almeja numa recuperação 

judicial. 

Ocorre que a eficiência que se busca numa recuperação judicial prevista na 

LFRE é diferente da meramente alocativa defendida pela Escola de Chicago, que 

lhe confere de per si um ideal de justiça.  

Como já visto, eficiência não é um valor de Justiça153!  

Eficiência é um princípio - constitucional, inclusive - que se destina a orientar a 

aplicação do ordenamento jurídico. A eficiência não traz em si uma ideia de valor, de 

justo.  

Trata-se de regra indutora de comportamento que orienta para que o resultado 

almejado seja o melhor possível em termos de racionalidade e economicidade, 

dadas as opções válidas. É fazer o mais, com menos (ou com o mesmo). 

Ora, a justiça almejada numa recuperação judicial resultará num ideal de justo 

em que os custos da crise serão socializados e repartidos em diferentes graus. 

Portanto, a eficiência não pode ser a meramente alocativa de Pareto, aonde existem 

                                                      
153 Ver o artigo de Ronald DWORKIN. Is Wealth a Value? The Journal of Legal Studies, Vol. 9, No. 2, 
Change in the Common Law: Legal and Economic Perspectives (Mar., 1980), pp. 191-226. The 
University of Chicago Press. Disponível em http://www.jstor.org/stable/724129. Acessado em 
22/10/2015 às 10:40hs. 
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ganhadores, mas não perdedores. A eficiência em questão é a compensatória 

(Kaldor-Hicks), pois certamente haverá perdedores numa recuperação judicial. 

Por aí se vê que essa compensação das perdas deve ser guiada por outros 

valores que não apenas o critério da eficiência econômica. Esse é o papel do Direito, 

que tem na função social da empresa esse meta-valor jurídico e conduz a uma 

justiça distributiva, não meramente alocativa. 

Ou seja, é evidente que no processo de recuperação judicial almeja-se obter a 

maior eficiência possível, mas não se pode descuidar que tal eficiência é formatada 

no processo recuperacional por valores sociais, por interesses que muitas vezes 

extrapolam a pura e simples ratio econômica.  

O Direito não é um mero instrumento para o desiderato econômico (como 

pensam os teóricos neoclássicos de Chicago), mas sim um conformador do 

potencial econômico no interesse do desenvolvimento social. É sob tal prisma que 

se deve compreender a recuperação judicial. 

Retomaremos esse tema no capítulo seguinte ao tratarmos com maior 

profundidade da função social da empresa, correlacionando a noção de eficiência da 

proposta pela AED com a promoção da justiça social que decorre da função social 

da propriedade. 

A recuperação judicial é, para Jorge LOBO154, um instituto de direito econômico 

voltado à ideia de alocação eficiente de recursos onde prevalece o interesse público 

e social:  

“A recuperação judicial é vista como um instituto de 
direito econômico na medida em que não se orienta pela 
ideia de justiça, mas de eficácia técnica, devido à 
natureza especial da tutela jurídica, em que prevalecem 
os interesses gerais e coletivos, públicos e sociais [...] 
sem dúvida alguma, por ser uma técnica, um instrumento, 
é um meio de o Estado privilegiar, ‘principalmente’, ‘o 
interesse comum econômico, de produtividade da 
economia, e da sua economicidade’, pondo em segundo 
plano, no dizer de Radbruch, a ‘justa equiparação entre 

                                                      
154 In Carlos Henrique Abrão e Paulo Fernando Campos Salles de Toledo (coord.) Comentários à Lei 
de Recuperação de Empresas. São Paulo: Saraiva; 2005, p.104-105. 
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as pessoas diretamente interessadas’ em determinadas 
relações sociais.” 

 

Há que se ponderar, no entanto, que a recuperação judicial não é um fim em si 

mesma. Trata-se de um processo que socializa custos privados155 e por isso não 

pode ser admitida a qualquer custo.  

E como bem assevera Fábio Ulhoa COELHO156, nem toda falência é um mal. A 

falência deve ser encarada como um mecanismo legal de caráter jurídico e 

econômico que serve para reorganizar os recursos que não foram bem empregados 

pelo empresário falido, privilegiando certos credores em detrimento de outros. 

No mesmo sentido Marcelo Guedes NUNES e Marco Aurélio Freire 

BARRETO157 têm razão ao considerar que a falência exerce um importante papel na 

sociedade. 

A rigor, se uma empresa não consegue equacionar seus custos, honrar suas 

dívidas ou se tornar eficiente no mercado, não deveria, em princípio, receber um 

                                                      
155 “Falo dos custos da recuperação da empresa, que são socializados por um encadeamento 
complexo de relações econômicas e sociais. Explico. Imagine que os bancos vejam, em diversos 
processos judiciais de recuperação dos respectivos devedores, seus créditos transformados em 
capital, pelo plano de reorganização aprovado pela maioria dos credores e homologado pelo juiz. Isso 
implica que, em vez do dinheiro emprestado, os bancos receberão ações ou quotas da sociedade 
empresária devedora, tornando-se – a contragosto ou não – sócios de um negócio de futuro incerto. 
Quer dizer, se as medidas da recuperação frutificarem, os bancos terão de volta seu dinheiro; mas 
em caso contrário, perderão tudo o que haviam emprestado. Essa mudança importará impacto nas 
taxas de juros praticadas pelos bancos. A transformação do crédito em capital passa a ser um risco 
associado à recuperação judicial do devedor, e para se assegurar contra ele, os bancos calcularão 
um spread específico para embutir em seus juros. Com isso, o custo do dinheiro aumentará e, 
consequentemente, todos os empresários fornecedores de bens ou serviços que dependam de 
financiamento bancário acabarão por repassar o aumento a seus preços. Juros bancários altos, todos 
sabem, também podem retardar o processo de desenvolvimento econômico do país. Quer dizer, o 
custo da recuperação das empresas (não do processo judicial de recuperação, especificamente) é 
suportado, a rigor, pela sociedade brasileira” Fábio Ulhoa Coelho, in Curso de direito comercial. 9ª ed. 
vol.3. São Paulo: Saraiva, 2008, p.382-383. 
 
156 In Fábio Ulhoa Coelho. Comentários à nova lei de falências. 3ªed. São Paulo: Saraiva, 2005, 
p.115-116. 
 
157 “O ponto aqui é que também os mecanismos legais de falência empresarial desempenham uma 
importante função social, que é retirar do mercado o mau empresário e permitir que os recursos sob 
sua administração sejam alocados de maneira mais eficiente.” 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 recuperação de empresas. São Paulo: Quartier 
Latin, 2006, p.331. 
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tratamento jurídico diverso da falência, pois, do contrário, estaria impondo aos 

credores e ao mercado todo o risco da atividade que fora mal desempenhada pelo 

empresário158.  

Pode ocorrer, no entanto que, “quando as estruturas do sistema econômico 

não funcionam convenientemente, a solução de mercado simplesmente não ocorra. 

Nesse caso, o Estado deve intervir, por intermédio do Poder Judiciário, para zelar 

pelos vários interesses que gravitam em torno da empresa (dos empregados, 

consumidores, Fisco, comunidade, etc.). Exemplo característico de disfunção do 

sistema está no valor idiossincrático da empresa” como assevera Fábio Ulhoa 

COELHO159. 

É claro, no entanto, que só haverá justificativa para que ocorra a intervenção 

do Estado (Poder Judiciário), via processo de recuperação judicial se no decorrer do 

processo recuperacional a empresa em crise demonstrar que no médio ao longo 

prazo é uma empresa viável economicamente e que satisfaz as condições do art.47 

da LFRE160. 

                                                      
158 Em princípio, se não há solução adequada para a crise de determinada empresa, é porque ela não 
comporta solução. Se nenhum empreendedor ou investidor viu nela uma alternativa atraente de 
investimento, e a recapitalização e a reorganização do negócio não estimulam nem mesmo seus 
atuais donos, então o encerramento da atividade, com a realocação dos recursos nela existentes, é o 
que mais atende à economia. Quando não há solução de mercado, aparentemente não se justifica a 
intervenção do Estado (Poder Judiciário) na tentativa de recuperação da empresa. O próprio instituto 
jurídico da recuperação parece, prima facie, um despropósito no sistema econômico capitalista. Se 
ninguém quer a empresa, a falência é a solução de mercado, e não há por que se buscar à força a 
sua recuperação.” COELHO, Fábio Ulhoa; Comentários à nova lei de falências. 3ª ed. São Paulo: 
Saraiva, 2005, p.115-116. 
 
159 “Algumas empresas, porque são tecnologicamente atrasadas, descapitalizadas ou possuem 
organização da 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”. In Fábio 
Ulhoa; Comentários à nova lei de falências. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p.117. 
 
160 “Por isso, nem toda empresa que apresenta dificuldades financeiras deve ser beneficiada com a 
recuperação judicial. Há que se distinguir entre as empresas que tenham dificuldades conjunturais e 
momentâneas (viáveis no longo prazo) daquelas que apresentam dificuldades estruturais e 
insanáveis (inviáveis no longo prazo): a recuperação judicial é um instituto aplicável apenas às 
primeiras; as últimas devem necessariamente falir.” Cf. Marcelo Guedes NUNES e Marco Aurélio 
Freire BARRETO. 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 recuperação de empresas. São Paulo: Quartier Latin, 2006, p.331 
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Tomemos como exemplo casos nos quais a situação de crise empresarial 

decorreu dos abalos do próprio mercado (ex. variação cambial, alta no preço de um 

insumo, queda nas exportações, elevação da taxa básica de juros, retração de um 

setor da economia, prática de infrações à ordem econômica cometida pelos 

concorrentes, vencimento antecipado de uma dívida em razão de regras 

covenants161 e etc.) que impactaram negativamente nos negócios sem que a 

empresa tivesse condições (fluxo de caixa) e tempo hábil para evitar a quebra162.  

E isso se aperfeiçoa em nosso ordenamento jurídico pela simples 

impontualidade ao pagamento de um título em valor não inferior a 40 salários 

mínimos vigentes, já devidamente protestado, ex vi art.94, I da LFRE163.  

                                                                                                                                                                      
 
161 Pode-se entender por covenants regras de desempenho contratual normalmente atreladas a 
contratos de empréstimos com garantias que, se descumpridas, podem conduzir ao vencimento 
antecipado das obrigações contratuais (vencimento antecipado da dívida) e, o que é pior, afetar os 
outros contratos a ele vinculados (cross default). Os convenants mais comuns são (a) liquidez, 
medida pela relação ativo circulante/passivo circulante, que demonstra a solvabilidade da empresa; 
(b) endividamento, resultante da relação passivo/patrimônio líquido, que demonstra a capacidade de 
cobertura do passivo, (c) EBITDA ou Lajida, que demonstra a capacidade de geração de resultado 
bruto e (d) a DFC, que demonstra a capacidade de geração de fluxos de caixa da empresa. In Edison 
Carlos Fernandes e Arthur Ridolfo Neto. Contabilidade aplicada ao direito. São Paulo: Saraiva, 2014, 
p.163-165. 
  
162 “Atente-se, por outro ângulo, para o fato de que o legislador reconhece que a possibilidade de 
ocorrência de situações de crise econômico-financeiras é própria – é inerente – à empresa, ou seja, é 
inerente ao desenvolvimento de empreendimentos negociais e, mesmo, da organização estruturada 
dos meios (bens) e processos de produção para intervenção e atuação no mercado, visando à 
produção de vantagens econômicas apropriáveis, a partir da produção e circulação de bens e/ou pela 
prestação de serviços. Como se não bastasse a insegurança que decorre da própria economia 
contemporânea, constantemente abalada por alterações abruptas de câmbio, juros, inflação, 
disponibilidade de crédito, potencializada pela evolução do processo de mundialização, iniciado já na 
antiguidade – do que são testemunhos os minoicos (II milênio a.C), os fenícios, os gregos, os 
romanos, entre outros – e consolidada pela expansão marítima do renascimento, com forte destaque 
para os portugueses e espanhóis. A consolidação de dimensão mundializada da existência humana 
torna empreendimentos localizados no Brasil suscetíveis a fatos passados no Extremo Oriente, na 
Oceania, ou em qualquer outra parte do planeta. Não é só. A crise econômico financeira de uma 
empresa pode decorrer do envelhecimento de sua estrutura produtiva material (maquinário, 
instrumental) ou imaterial (procedimentos de administração, logística de produção, distribuição etc.), 
de sua imagem perante o mercado, da inversão de paradigmas de consumo, entre outros tantos 
fatores. Não é realidade, portanto, que se encaixe facilmente em análises maniqueístas do tipo bom 
pagador ou mau pagador, correto ou incorreto, honesto ou desonesto, embora haja sim situações em 
que seja fácil averiguar que a crise decorre da prática de atos ilícitos, razão pela qual a lei cuida de 
definir mesmo tipos penais.” Gladston Mamede, in Falência e recuperação de empresas. Atlas, 2006, 
p.182-183. 
 
163 No Estado de São Paulo, o Tribunal de Justiça Estadual tem como Sumulada a questão, nos 
seguintes termos: Súmula 43 “No pedido de falência fundado no inadimplemento de obrigação líquida 
materializada em título, basta a prova da impontualidade, feita mediante o protesto, não sendo 
exigível a demonstração da insolvência do devedor”. A Súmula 41, por seu turno, dispensa até 
mesmo o protesto especial: “O protesto comum dispensa o especial para o requerimento de falência.” 
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A propósito, Luiz Gustavo Friggi RODRIGUES164 aponta que o “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”. 

Não se pode olvidar, ainda, a hipótese de decretação de falência em 

decorrência dos chamados ‘atos falimentares’, arrolados no art.94, III da LFRE, 

situação indiferente à capacidade de solvência da empresa (crise financeira) 

retratadas no art.94, I e II da LFRE. Aqui, a falência deve ser decretada pela 

constatação de que houve malversação na condução dos negócios pelo empresário, 

práticas que podem resultar em ilícitos civis e criminais, inclusive. 

Ocorre que, não obstante a sempre presente hipótese de quebra, segundo a 

sistemática adotada pela Lei n° 11.101/2005, deve-se primar, sempre que possível, 

pela recuperação da empresa como meio de preservar os valores inerentes à 

própria empresa, daqueles que gravitam ao seu redor (trabalhadores, consumidores, 

etc.), o que vem sendo acolhido pelos Tribunais165. Não se deve confundir a 

preservação da empresa com as responsabilidades dos sócios e/ou administradores 

que porventura tenham desempenhado mal suas funções e colocaram a empresa 

em situação de crise166. Isso porque o espírito da lei se modificou em relação ao 

                                                                                                                                                                      
 
164 In Alcance da atuação judicial em sede de homologação do plano de recuperação judicial 
aprovado pela assembleia-geral de credores. Tese (Doutorado em Direito Político e Econômico). 
Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2014, p.35. 
 
165 “A novel legislação busca a preservação da sociedade empresária e a manutenção da atividade 
econômica, em benefício da função social da empresa”. CC 73.380 (STJ, Relator Ministro Hélio 
Quaglia Barbosa, DJ 21.11.2008) 
 
166 “A propósito, deve-se ter em mente que a decretação da falência só tem sentido quando for 
retirado o empresário responsável, cessando as consequências da sua permanência, e já 
restabelecida a segurança das relações comerciais com a entrega das unidades produtivas da 
empresa falida para outras mãos mais competentes (credores, empregados, novos empresários)”. In 
Ronaldo Vasconcelos. Direito Processual Falimentar: de acordo com a lei 11.101, de 09 de fevereiro 
de 2005. São Paulo: Quartier Latin, 2008, p.123. 
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previsto no Decreto Lei 7.661/45, de caráter medieval, patrimonialista e punitivo, 

como assenta Ronaldo VASCONCELOS167. 

Assim, uma vez contextualizada a teoria econômica concernente à AED pela 

perspectiva da NEI e da ECT, temos que os custos sociais decorrentes da crise 

empresarial acabam sendo internalizados pela LFRE que, teoricamente, deveria agir 

para ilidir e corrigir as falhas no mercado, como regra indutora de comportamento 

que é. 

Dito de outra forma, ao reconhecer a imperfeição (ou falhas) no mercado, a 

AED tomada pela perspectiva da NEI, por via de consequência, forçosamente deve 

reconhecer que no processo de recuperação judicial existem (ou incidem) as 

mesmas falhas que se operam no mercado – custos de transação, externalidades, 

informação assimétrica, contratos incompletos e imperfeitos, racionalidade limitada 

dos agentes, conflitos de agência e etc., o que torna ineficiente e sujeito a falhas o 

próprio processo recuperacional. 

 Como consequência disso, e visando atender ao disposto no art.47 da LFRE, 

interessa aos propósitos deste trabalho identificar o comportamento dos agentes 

econômicos nos processo de recuperação judicial conforme o nível de informação 

disponível, tratando com maior profundidade acerca das medidas que poderão ser 

adotadas para reduzir o nível de assimetria informacional no plano de recuperação 

judicial, mais precisamente com enfoque na governança corporativa e na 

controladoria. 

Para tanto, devemos tratar da recuperação judicial em si, e dos mecanismos 

legais instituídos na LFRE que objetivam sanar o problema do nível informacional. 

Ainda que possam ser identificadas no processo de recuperação judicial 

inúmeras falhas próprias do mercado (externalidade, racionalidade limitada, conflito 

de agência), o foco será centrado na assimetria informacional. 

Enfim, a questão que se propõe a desvendar é sabermos se tais mecanismos 

legais são suficientes para o êxito do processo recuperacional e, em caso negativo, 

quais medidas poderiam ser incorporadas oriundas da ciência da economia, da 
                                                      
167 Ronaldo Vasconcelos. Direito processual falimentar: de acordo com a lei n° 11.101, de 09 de 
fevereiro de 2005. São Paulo: Quartier Latin, 2008, p.123. 
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ciência da administração e da ciência da contabilidade, que tornem o processo de 

recuperação judicial menos suscetível às falhas de mercado.  

Antes, porém, devemos concluir o raciocínio tratado há pouco, no intuito que 

demonstrar que o Direito é elemento fundamental para dar forma e o sentido de 

justiça à eficiência pretendida na recuperação judicial. 

 

A eficiência: uma questão de valor. 
 

Como nos ensinou Dworkin, a riqueza não é um valor de justiça a ser 

perseguido de per si, mas dependente de outros valores reais de justiça. 

Na exata medida em que a eficiência proposta por Richard Posner seria o 

critério maximizador da riqueza individual, alçando-a como regra motriz para 

alcançar a Justiça, naturalmente caberia ao mercado ‘perfeito’, a tarefa de valorar. 

Mas entre valorar e valorizar há um oceano de distância.  

Os mercados são capazes de valorizar os recursos, mas são incapazes de 

atribuir o justo valor às pessoas, aos direitos e às coisas. 

Um dos principais argumentos a favor do uso do mercado pelos economistas 

para referendar sua capacidade de distribuição dos bens, é o fato de que os 

mercados respeitam a livre escolha. Permitem que cada um escolha por si mesmo 

se quer vender este ou aquele bem por determinado preço168.  

Mas a objeção a essa ‘equanimidade’ chama a atenção para o fato de que 

essas escolhas não são realmente voluntárias. As escolhas de mercado não são 

livres se determinadas pessoas estão em situação de pobreza desesperadora ou 

sem condições de barganhar em termos justos.  

                                                      
168 In Michael J. Sandel. O que o dinheiro não compra: os limites morais do mercado. Trad. Clóvis 
Marques. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2012, p.111. 
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Assim, para saber se uma escolha de mercado é de fato livre, devemos 

questionar quais condições de desigualdade do contexto social que compromete o 

real consentimento. 

E para o nosso direito a resposta é clara. Um negócio jurídico celebrado por 

alguém que se encontre em estado de perigo, sob coação ou lesão pode ser 

declarado nulo, como preceitua o art.171, II do Código Civil, se exercido no prazo de 

2 (dois) anos, conforme prevê o art.179 do Código Civil. 

E se o mesmo negócio se desenvolveu sob a égide do Código de Defesa do 

Consumidor - CDC, na qual o consumidor é considerado parte hipossuficiente 

(técnica e econômica) na relação jurídica estabelecida, o fornecedor pode cometer 

prática abusiva (CDC, art.39) e as cláusulas contratuais podem igualmente serem 

nulificadas (CDC, art.51).  

Isso não significa que os economistas sejam contrários ao Código Civil ou ao 

Código de Defesa do Consumidor, mas consideram-no como um mecanismo indutor 

de comportamento racionalizado. Nada mais do que a lei a serviço do ideal 

econômico de mercado, para corrigir-lhe as falhas.  

O defeito do produto, o vício de consentimento, a propaganda enganosa e etc., 

não passam de falhas no mercado que interferem na ótima alocação dos recursos e, 

portanto, precisam ser controladas pela lei, como no caso se deu a aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor. 

Sob o prisma jurídico, no entanto, ao aplicar a lei o direito valorou a relação 

jurídica, solidarizou-se com o prejudicado por reconhecer que a circunstância em 

que o negócio se desenvolveu não permitiu, ou talvez tenha limitado, a manifestação 

livre e consciente de vontade para contratar.  

Da mesma forma ocorre na relação consumerista, em que o Direito reconhece 

no consumidor lesado sua hipossuficiência em relação ao fornecedor, devendo 

protegê-lo como forma de equilibrar o poder de barganha e negociação entre as 

partes. 

Felizmente muitos economistas têm reconhecido que o mercado altera o 

caráter dos bens e das práticas sociais por ele governados. Dentre esses 
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economistas destacou-se Fred Hirsch que no ano de 1976 questionou o pressuposto 

econômico até então vigente de que ‘o processo de comercialização não afeta o 

produto’. 

Hirsch chamou a atenção da comunidade científica para o fato de que a 

economia não considerava o ‘efeito de comercialização’, cuja origem remonta ao 

imperialismo econômico. Ele também criticou Gary Becker e indicou que a economia 

estava se espraiando para terrenos vizinhos da vida política e social.  

Hirsch morreu dois anos depois, aos 47 anos de idade, e seus estudos abriram 

caminho para que economistas comportamentais municiados de trabalhos empíricos 

pudessem comprovar na prática suas críticas169. 

E faz todo sentido a tese de Hirsch, pois o comportamento humano não é 

guiado apenas pelo ideal racional econômico, mas sim por outros valores éticos, 

morais, religiosos e culturais, que não podem ser quantificados economicamente, 

mas podem ser valorados socialmente. 

A esse respeito, Michael J. Sandel170 nos traz um exemplo concreto e 

elucidativo. 

A Associação Americana de Aposentados – AAP perguntou a um grupo de 

advogados se eles se dispunham a prestar serviços jurídicos aos afiliados dessa 

associação, pessoas de poucos recursos financeiros, pelo preço reduzido de US$ 

30,00 a hora. Os advogados não aceitaram.  

A AAP perguntou-lhes, então, se concordariam em prestar os serviços 

gratuitamente a essas pessoas. Os advogados concordaram, na medida em que se 

sentiram convidados a prestar auxílio de maneira caritativa a tais pessoas. 

Ora, em termos estritamente econômicos essa atitude dos advogados é uma 

irracionalidade, contrária ao senso maximizador de riquezas.  

                                                      
169 In Michael J. Sandel. O que o dinheiro não compra: os limites morais do mercado. Trad. Clóvis 
Marques. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2012, p.120. 
 
170 Ibidem. 
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No entanto, observa-se que tais práticas se repetem com muita frequência e 

não apenas na advocacia, tudo a demonstrar que nem sempre o comportamento do 

ser humano é guiado pelo viés econômico, mas por valores éticos, morais, culturais, 

religiosos e etc. 

Em arremate de ideia, podemos refletir melhor sobre uma questão tormentosa 

aos economistas: Por que as pessoas dão presentes?  

Os economistas não gostam dos presentes, têm dificuldade em justificar tal 

prática social. Afinal, presentear alguém, do ponto de vista econômico, é uma 

irracionalidade, ainda mais se a pessoa que recebeu o presente não lhe retribui com 

algo do mesmo valor, o que raramente ocorre, inclusive. 

E mais, o ato de presentear envolve o tempo empreendido na escolha do bem, 

no risco (sempre real) de errar na escolha e frustrar as expectativas, e no esforço 

para realizar a entrega. 

Partindo-se da premissa de que o objetivo do presente é fazer alguém feliz, e 

considerando-se que as pessoas em geral conhecem melhor suas próprias 

preferências, a melhor opção é sempre presentear em dinheiro.  

Mas é isso o que ocorre na prática? 

Gregory MANKIW, célebre economista norte-americano, corajosamente tentou 

explicar em termos econômicos o fenômeno dos presentes. Ele começa por afirmar 

que presentear é um hábito “estranho”, mas reconhece que não é bom presentear o 

namorado ou a namorada com dinheiro no lugar do presente de aniversário. A 

explicação dada por MANKIW é que dar um presente é uma forma de 

“sinalização”171.  

A sinalização é um mecanismo de presunção, é uma forma de suscitar a 

percepção da outra parte. Uma empresa que produz um excelente produto pode 

resolver fazer uma publicidade muito cara como forma de sinalizar aos seus clientes 

a confiança que a empresa deposita na qualidade do produto. Do contrário não teria 

                                                      
171 Expressão usada pelos economistas para se referir ao uso do mercado para superar assimetrias 
de informação”, cf. Michael J. Sandel, O que o dinheiro não compra: os limites morais do mercado. 
Trad. Clóvis Marques. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2012, p.100. 
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gasto tanto dinheiro na publicidade. É exatamente assim que MANKIW enxerga o 

ato de presentear. 

O namorado que dá um belo presente à namorada nada mais fez do que um 

gesto de sinalização – gerou a presunção – de que ama a namorada, de que quer 

estabelecer um relacionamento sério com ela. Do contrário não teria gasto tanto 

dinheiro num presente.  

Mas, sob essa ótica, o valor do presente deveria repercutir sobremaneira na 

sinalização. Então, pela lógica econômica, quanto mais caro o presente mais amor 

presumido, correto? 

Felizmente não é o que vê na prática. Não é isso o que se constata na 

realidade, para a felicidade da maior parte dos namorados. Na prática, ainda que os 

presentes sejam módicos em valor podem não ser em sentimentos, e isso gera a 

sinalização pretendida pelo namorado. 

Em síntese, a economia não tem a capacidade de valorar, apenas de valorizar 

os recursos. Afinal, estamos diante da ciência que lida com a escassez172 de 

recursos, plenamente capaz de estabelecer as relações de envolvem preço, oferta e 

demanda dos produtos e serviços existentes no mercado e fora dele. 

 

  

                                                      
172 “A economia existe porque os recursos são sempre escassos frente à multiplicidade das 
necessidades humanas” In Fábio NUSDEO. Curso de economia: introdução ao direito econômico. 4ª 
ed. rev. e atual. São Paulo: RT, 2005, p.31. 
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IV - A FUNÇÃO SOCIAL: O VETOR PARA ATINGIR A 
EFICIÊNCIA NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

 

A função social como valor jurídico-constitucional.  
 

Antes de retomarmos o tema da crise empresarial, sujeita às hipóteses de 

recuperação judicial, é de fundamental importância à adequada compreensão do 

tema “função social”, o que demanda uma análise pormenorizada, em primeiro lugar, 

do que vem a ser função social da propriedade para, em seguida, podermos 

transportar esses conceitos à atividade empresarial e para o crédito, extraindo disso 

o melhor entendimento. 

Nesse mister, amparados em Eros Roberto Grau173, temos que a propriedade 

pode assumir dois papeis distintos: um papel estático e outro dinâmico. Enquanto 

estática, a propriedade representa o poder decorrente do direito subjetivo e 

individual, ao passo que, se dinâmico, a propriedade passa a ser regulada pela 

finalidade a que se destina.  

A dinamização da propriedade a confere um caráter teleológico e impõe ao seu 

titular um poder-dever orientado pelo direito, tornando-a uma função. 

E prossegue Eros R. GRAU174 tratando da importância na distinção entre 

propriedade estática e propriedade dinâmica como critério de demonstração do 

pleno conúbio entre direito e função, lembrando que é precisamente nesta distinção 

que se vai encontrar o fundamento da usucapião, no período justinianeu: “o não-uso 

(a não-posse) da propriedade implica o perdimento do domínio.”  

                                                      
173 “No primeiro momento, examinada estaticamente, como expressão da situação jurídica do 
proprietário, a propriedade é direito subjetivo. No segundo momento, porém, quando vista e regulada 
em seu dinamismo, a propriedade é função”.In Eros Roberto Grau. A ordem econômica na 
Constituição de 1988. 17ªed. São Paulo: Malheiros, 2015, p.243. 
 
174 In Eros Roberto Grau. A ordem econômica na Constituição de 1988. 17ªed. São Paulo: Malheiros, 
2015, p.245. 
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O fundamento da manutenção da propriedade estaria, desde então, no seu uso 

e posse, isto é, no momento dinâmico [função], e não no momento estático da 

propriedade.  

Segundo Fábio Konder Comparato, os bens de produção são as fontes de 

riqueza de uma sociedade, enquanto os bens de consumo são destinados para o 

uso do seu proprietário. Para este autor, não há como exigir desses bens (de 

consumo) o atendimento de função social, pois não produzem riquezas. Além disso, 

os bens de uma pessoa constituem a sua identidade175, segundo a psicologia 

moderna. 

Assim, esquematizando o pensando de Eros Roberto GRAU, temos que a 

propriedade pode ser (i) estática ou (ii) dinâmica. Sendo propriedade dinâmica (ou 

dinamizada), torna-se uma função que, por sua vez, pode assumir um caráter 

individual ou social. 

Adotando tais premissas, a compreensão da “função social” traçada nas obras 

especializadas176 ganha mais clareza, haja vista a existência de modalidades 

distintas de propriedades previstas no âmbito do direito constitucional (CF, art.5°, 

XXII, XXIII e art.170, II e III). 

                                                      
175 In Eduardo Tomasevicius Filho. Função social da empresa. Revista dos Tribunais, vol. 810, p. 33, 
Abr/2003.Doutrinas Essenciais de Direito Empresarial, vol. 2, p. 43, Dez / 2010, DTR\2003\660   
 
176 Leonardo Vizeu Figueiredo (2013; pp.62-63), invocando a instrumentalização da função social do 
direito pensada por Leon Duguit, afirma que “... os institutos de direito privado têm por finalidade 
imediata a realização dos direitos particulares. Todavia, o limite da persecução dos interesses 
particulares se encontra nos interesses da sociedade. Observe-se que o Estado respeita a vontade 
dos particulares e a liberdade de contratar. Todavia, estabelece limites e regras para garantir o 
equilíbrio dos negócios jurídicos pautados na ética e boa-fé, fazendo com que os seres humanos não 
caiam em um utilitarismo egoístico, quando da conjugação mútua de vontades.” Também André 
Ramos Tavares (2011; p.152) assevera que “A circunstância de a propriedade apresentar caráter 
dúplice, servindo ao individualismo e às necessidades sociais, impõe, pois, a necessidade de uma 
compatibilização de conteúdos dos diversos mandamentos constitucionais. Enquanto direito individual 
(art.5°, especialmente), o instituto da propriedade, como categoria genérica, é garantido, e não pode 
ser suprimido da atual ordem constitucional. Contudo, seu conteúdo já vem delimitado pela própria 
constituição, quando impõe a necessidade de que haja atendimento de sua função social, 
assegurando-se a todos uma existência digna nos ditames da justiça social.” Vicente Bagnoli (2013; 
p.79) afirma que: “O princípio da função social da propriedade está presente da Constituição de 1988, 
no art.5°, XXIII, e no art.170, III. Tal princípio vem confirmar o direito do indivíduo sobre a propriedade 
(princípio da propriedade privada), mas que ela deve cumprir sua função social, não mais aceitando o 
direito de propriedade em sua plenitude, típica do liberalismo, como constava nas Cartas de 1824 e 
1981. A propriedade, portanto, é privada, mas deverá cumprir a sua função social, caso contrário o 
bem-estar da sociedade sobrepõe-se ao interesse individual” 
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O art.5°, inciso XXII da Constituição Federal afirma: “é garantido o direito de 

propriedade” ao passo que o inciso XXIII do mesmo artigo 5°, prevê: “a propriedade 

atenderá a sua função social”.  

A norma constitucional faz tal distinção e isso se justifica pela existência de 

uma propriedade privada dotada de função individual, de outra espécie de 

propriedade, dotada de função social, cuja razão é histórica. 

Nos ensinamentos de Fábio Konder Comparato177, a propriedade sempre foi 

vista como um meio de proteger o indivíduo e sua família de modo a prover-lhes 

subsistência, daí porque alçada à condição de garantia fundamental. 

Ocorre que, modernamente, a propriedade deixou de ser o único mecanismo a 

assegurar tal proteção, passando a existir a garantia de emprego, os direitos sociais 

(educação, saúde, lazer) à previdência social e etc.  

Dessa forma, enquanto instrumento para garantir a subsistência do ser 

humano, a propriedade privada assume a característica de direito individual 

fundamental, tornando-se função individual. 

É o que se dá, por exemplo, com a previsão constitucional contida nos arts. 5°, 

XXVI, 183, 185, 189 e 191, in verbis: 

Art.5°, XXVI - a pequena propriedade rural, assim 
definida em lei, desde que trabalhada pela família, não 
será objeto de penhora para pagamento de débitos 
decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei 
sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento; 

Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de 
até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco 
anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para 
sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, 
desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano 
ou rural. 

§ 1º - O título de domínio e a concessão de uso serão 
conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, 
independentemente do estado civil. 

§ 2º - Esse direito não será reconhecido ao mesmo 
possuidor mais de uma vez. 

______________________________________________ 
                                                      
177 COMPARATO, Fábio Konder; Direitos e deveres fundamentais em matéria de propriedade; in 
http://academico.direito-rio.fgv.br/ccmw/images/5/55/Comparato.pdf.  
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Art. 185. São insuscetíveis de desapropriação para fins 
de reforma agrária: 

I - a pequena e média propriedade rural, assim definida 
em lei, desde que seu proprietário não possua outra; 

II - a propriedade produtiva. 

______________________________________________ 

Art. 189. Os beneficiários da distribuição de imóveis rurais 
pela reforma agrária receberão títulos de domínio ou de 
concessão de uso, inegociáveis pelo prazo de dez anos. 

______________________________________________ 

Art. 191. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel 
rural ou urbano, possua como seu, por cinco anos 
ininterruptos, sem oposição, área de terra, em zona rural, 
não superior a cinquenta hectares, tornando-a produtiva 
por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua 
moradia, adquirir-lhe-á a propriedade. 

 

Estas normas constitucionais são endereçadas à proteção do indivíduo e sua 

família em caráter de subsistência, com vistas à dignidade do ser humano, ora do 

pequeno possuidor de imóvel urbano até 250,00m², ora do pequeno possuidor de 

terras e produtor rural (até 50 hectares) que ali estabelece sua moradia e empenha 

seu trabalho.  

Em ambos os casos, estamos diante de uma proteção individual de caráter 

fundamental que, repita-se, assume a forma de função individual da propriedade. 

É, portanto, propriedade dinâmica que se presta (em caráter teleológico) à 

subsistência do indivíduo e sua família. Justamente por essa razão que a proteção 

se estende impedindo-se a desapropriação desses imóveis seja para fins de reforma 

agrária e limitando a possibilidade de penhora. 

Em contrapartida, tem-se o fato de que o título aquisitivo da propriedade rural 

permanece inegociável por 10 anos e, no caso do direito à usucapião urbana 

constitucional, limita-se o exercício desse direito a apenas uma vez. 

Cabe notar, ainda, a consciente omissão da expressão “função social” nas 

normas constitucionais acima indicadas, tudo a demonstrar tratar-se, então, de uma 

função individual e não de uma função social da propriedade. 
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Por outro lado, não restam dúvidas de que o disposto nos arts.184 e 186 da 

CF/88, tratam claramente da função social da propriedade, vejamos in verbis: 

Art. 184. Compete à União desapropriar por interesse 
social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que 
não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia 
e justa indenização em títulos da dívida agrária, com 
cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no 
prazo de até vinte anos, a partir do segundo ano de sua 
emissão, e cuja utilização será definida em lei. 

______________________________________________ 

Art. 186. A função social é cumprida quando a 
propriedade rural atende, simultaneamente, segundo 
critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos 
seguintes requisitos: 

I - aproveitamento racional e adequado; 

II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis 
e preservação do meio ambiente; 

III - observância das disposições que regulam as relações 
de trabalho; 

IV - exploração que favoreça o bem-estar dos 
proprietários e dos trabalhadores 

 

Aqui, existe uma clara referência à função social da propriedade e das 

consequências que dessa inobservância haverá de se sujeitar o seu titular.  

Algumas vezes o direito pode assumir concomitantemente a função individual e 

a função social da propriedade o que, em tese, até poderia gerar dúvidas sobre uma 

possível contradição, mas isso não deve ocorrer. No entendimento de Eros R. 

GRAU178 essa dicotomia funcional da propriedade se dá porque o regime jurídico da 

propriedade é definido pelo direito objetivo e não subjetivo. 

Assim, ser titular do direito subjetivo179 é estar autorizado a praticar (ou não) 

um determinado ato, de modo que tal autorização jurídica deva ser exercida dentro 

                                                      
178 Eros Roberto Grau. A ordem econômica na Constituição de 1988. 17ªed. São Paulo: Malheiros, 
2007, pp.241-242. 
 
179 “Hans Kelsen (1996, p. 162) sustentava a inexistência de direitos subjetivos como uma categoria 
jurídica. Afirmava que o direito subjetivo era o dever reflexo da sociedade em face do indivíduo e, 
quando considerado restritivamente, era o poder jurídico de fazer valer o não-cumprimento de um 
dever jurídico que o beneficiaria através da atuação estatal. Para Goffredo da Silva Telles Jr. (1977, 
p. 298), o direito subjetivo é uma permissão dada por meio de normas jurídicas. Não são faculdades 
do indivíduo, no sentido de agir ou não segundo seu interesse, porque ter a faculdade não significa 
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de certos limites impostos pelo próprio direito que pode, portanto, criar obrigações 

e/ou ônus. Logo, o direito subjetivo individual (ou facultas agendi) é uma permissão 

concedida para que o indivíduo possa agir conforme seus desígnios, mas que pode 

ser limitada, sofrer restrições e ônus conforme o interesse social.  

Então, não é sobre a coisa ou objeto da propriedade que se incide a função, 

mas ao titular da propriedade, daí porque não existe qualquer contradição no fato do 

direito assumir, ora a função individual (propriedade dinâmica protetiva individual) 

ora a função social da propriedade (propriedade dinâmica sujeita ao interesse 

coletivo). 

Transportando-se o conceito de função (dinamização da propriedade individual 

ou coletiva) ao conceito empresa oriundo do direito italiano e incorporado ao Código 

Civil no art.966180 enquanto atividade econômica organizada, exercida 

                                                                                                                                                                      
ter o direito. Por exemplo, pode-se ter a faculdade de praticar atos ilícitos, mas ninguém tem o direito 
de praticá-los. Luis Recaséns Siches (1970, p. 140-147) resume os três significados que o conceito 
de direito subjetivo pode assumir. O primeiro deles é como dever jurídico, que recai sobre todas as 
pessoas e autoridades, de comportar-se de tal modo a interferir na liberdade de conduta do indivíduo, 
ou o reverso material dos deveres jurídicos de outros sujeitos, como, por exemplo, a liberdade de ir e 
vir e o direito de propriedade. Neste caso, o direito consiste na margem de conduta livre do sujeito, 
protegida pelo dever dos demais de abster-se de interferir nessa esfera de liberdade. Aqui o exercício 
desse direito não requer uma declaração de vontade, porque já está protegido e garantido pela norma 
jurídica. O segundo deles é o objeto ou conteúdo de uma conduta própria do sujeito titular da 
faculdade, ou pretensão. Estes direitos valem somente em face de determinadas pessoas, como 
ocorre no direito das obrigações. A pretensão consiste na situação que, por virtude da norma, uma 
pessoa ocupa em relação jurídica, de ter a sua disposição a faculdade de exigir de outra pessoa ou 
de outras pessoas determinadas o cumprimento de um dever jurídico, valendo-se do aparelho estatal, 
se necessário. A terceira possibilidade é o direito subjetivo como poder de formação jurídica. É a 
faculdade que a norma atribui a uma pessoa de determinar o nascimento, modificar ou extinguir 
certas relações jurídicas. O proprietário tem o direito de usar, gozar e dispor da coisa. Em todos os 
casos a expressão direito subjetivo significa poder jurídico, de que a atividade do titular é 
determinante para o nascimento de direitos e surgimento de deveres. A doutrina reconhece que o 
conceito de direito subjetivo é um instrumento destinado a facilitar a operação do direito, através da 
reunião de diversos deveres em torno dessa categoria jurídica. Ao falar-se em propriedade, dispensa-
se mencionar o que o proprietário pode fazer e quais são os deveres da sociedade em relação ao 
proprietário, como o de não impedir o uso pleno da coisa, entre outros.” In Eduardo TOMASEVICIUS 
FILHO. A função social da empresa. RT. Vol.810. Abr/2003 – DRT\2003\660, p.33. 
 
180 Eduardo TOMASEVICIUS FILHO. A função social da empresa. RT. Vol.810. Abr/2003 – 
DRT\2003\660, p.33, ao tratar da função social da empresa nos informa que:  
 
“O novo Código Civil (LGL\2002\400) brasileiro nem sequer a menciona. O Projeto de Lei 6.960/2002, 
do deputado Ricardo Fiúza, acrescenta o § 2.º ao art. 966 do CC/2002 (LGL\2002\400), cujo teor é o 
seguinte: 
 
Art. 966. omissis 
§ 1.º omissis 
§ 2.º O exercício da atividade de empresário, fundada na valorização do trabalho humano e na livre 
iniciativa, observará os limites impostos pelo seu fim econômico e social, pela boa-fé e pelos bons 
costumes. 
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profissionalmente para a produção e circulação de bens e serviços, pode-se 

compreender adequadamente o pensamento de Eros Roberto Grau, para quem “a 

empresa é uma propriedade dinâmica composta pela conjugação de bens corpóreos 

e incorpóreos, organizados profissionalmente para produzir riquezas, daí porque é 

uma ‘fonte de poder’, uma função”181. 

 

A função social da empresa. 
 

Nos dizeres de Fábio Konder COMPARATO182 “a função social da empresa 

deve ser tomada, senão como um fundamento, como uma grande vertente do Direito 

Econômico”. 

A promoção da função social da empresa183 é, de certo modo, o núcleo central 

dessa regra matriz, pois congrega o interesse dos agentes econômicos que se 

relacionam com a empresa184 e gravitam ao seu redor. 

                                                                                                                                                                      
 
O anteprojeto de lei de reforma do novo Código Civil (LGL\2002\400), proposto pela OAB/Cesa, 
reproduz este § 2.º, indicando ser o mesmo § 2.º do Projeto de Lei 6.960/2002. Na Justificativa n. 59 
do Projeto de Lei 6.960/2002, explica-se que a inclusão deste § 2.º, além de atender ao estabelecido 
no art. 170 da CF (LGL\1988\3), pretende compatibilizar o art. 966 com os arts. 421 e 187, colocando 
a função social e as cláusulas gerais da boa-fé e dos bons costumes como limitadores do exercício 
da atividade empresarial.  
  
O Enunciado n. 53, aprovado nas Jornadas de Direito Civil, promovidas pelo Centro de Estudos 
Judiciários do Conselho da Justiça Federal, estabeleceu que, embora o novo Código Civil 
(LGL\2002\400) não mencione a função social das empresas, isso não significa que esta não existe.” 
 
181 “[...] no momento estático a propriedade é direito subjetivo; no dinâmico, função. Se pensarmos a 
propriedade dos bens de produção, em organização de tipo capitalista, aí teremos, nos dois 
momentos, a sociedade e a empresa. A sociedade – os acionistas – detém uma situação jurídica de 
pertinência. Já a empresa, detém o poder que dos bens sociais emergem. Daí podermos sustentar 
que a sociedade existe juridicamente enquanto situação subjetiva – direito – ao passo que a empresa 
existe juridicamente enquanto fonte de poder – função. Desde tal verificação se abre uma vertente de 
largos horizontes, a ensejar o esboço da tese segundo a qual a sociedade é sujeito de direitos 
enquanto expressão do direito, ao passo que a empresa ocupa esta situação, nutrindo-se de 
subjetividade, enquanto fonte de poder”. GRAU, Eros Roberto; Elementos de direito econômico. São 
Paulo: RT, 1981, p.131. 
 
182 Eros Roberto GRAU; A ordem econômica na Constituição de 1988; 12ª ed; São Paulo: Malheiros; 
2007.; p.132. 
 
183 Antes de tratarmos da função social da empresa, convém traçar a distinção entre empresas 
sociais, responsabilidade social empresarial e função social da empresa. Nesse sentido: “Para fins 
jurídicos, a diferenciação conceitual entre empresas sociais, responsabilidade social empresarial e 
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Como ensina Waldírio BULGARELLI185 foi no âmbito das sociedades anônimas 

que o problema dos interesses convergentes na empresa e a sua responsabilidade 

social mereceram maior realce e por essa via se abriu o caminho para uma tomada 

de consciência sobre o tema geral da responsabilidade da empresa.  

Foi de tal maneira espantoso o crescimento das companhias no século XX que, 

sobretudo no campo das empresas de maior porte, verdadeiros gigantes, chamadas 

por isso mesmo de macroempresas, acabou por se verificar uma separação entre a 

propriedade e o controle, conforme puseram em evidência, pioneiramente, Berle e 

Means, gerando entre outros problemas, o da proteção dos interesses dos 

acionistas minoritários. 

                                                                                                                                                                      
função social da empresa é imprescindível para a correta subsunção dos fatos concretos ao 
ordenamento jurídico pátrio e para que o operador do Direito esteja inteirado do assunto, caso seja 
consultado por empreendedores sociais. A “Responsabilidade Social das Empresas”, como afirma 
Catarina Serra, é expressão recente, mas que já foi expressamente reconhecida por várias 
organizações internacionais, pelas instituições da União Europeia e existem redes de empresas 
mundiais e que discutem o tema, tais como a World Corporare Social Responsability, a Corporate 
Social Responsability Europe e a Business for Social Responsability. A responsabilidade social trata-
se de prática voluntária, não imposta por lei, assumida pelas empresas, para integrar “preocupações 
sociais e ambientais” em sua atividade econômica, tanto nas suas próprias operações, quanto na sua 
interação com a comunidade. Outrossim, além da diferença conceitual entre função social da 
empresa e responsabilidade social, também existe distinção entre os conceitos de empresas sociais e 
de atividades de responsabilidade social ou de sustentabilidade exercidas por sociedades 
empresárias comuns; em outras palavras, as empresas sociais não se confundem com as empresas 
socialmente responsáveis. Isso porque, de um lado, as empresas sociais desenvolvem como 
atividade econômica principal a comercialização de produtos ou o fornecimento de serviços 
destinados a solucionar alguma mazela social; por outro lado, a sociedade empresarial padrão, que 
possui responsabilidade social, caracteriza-se por manter atividade econômica de comercialização de 
produtos e serviços, sem que estes, necessariamente, tenham enfoque em efetivar direitos 
fundamentais sociais das pessoas que integram a população menos favorecida. Basicamente, 
enquanto as empresas sociais desempenham, de forma lucrativa, atividades econômicas voltadas 
diretamente para a solução de problemas sociais, as empresas socialmente responsáveis exercem 
sua atividade econômica principal e possuem, em paralelo, projetos focados para um ou todos os três 
pilares do desenvolvimento sustentável: social, econômico e ambiental, além de, constantemente, 
adotarem e disseminarem internamente um “código de ética” destinado a regulamentar a postura de 
seus funcionários e fornecedores.” In Letícia Caroline MÉO. Empresas sociais, função social da 
empresa e responsabilidade empresarial social. Revista de direito privado, vol.59/2014, 
DTR\2014\9650, p.193. 
 
184 “É em torno da empresa, ademais, que gravitam vários agentes econômicos não assalariados, 
como os investidores de capital, os fornecedores, os prestadores de serviço” – Fábio Konder 
Comparato. Direito Empresarial: estudos e pareceres. São Paulo: Saraiva, 1995, p.3 
 
185 In Waldírio BULGARELLI. A teoria jurídica da empresa: análise jurídica da empresarialidade. São 
Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1985, p.276-277. 
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Calixto SALOMÃO FILHO186 trata muito bem da questão quando defende a 

teoria do contrato organização para demonstrar que fundamentalmente, no âmbito 

do direito societário, a função social também se faz presente e tem por objetivo 

estruturar o melhor arranjo contratual possível que congregue os interesses de todos 

(shareholders e stakeholders) apaziguando os conflitos decorrentes desse feixe de 

contratos e relações jurídicas decorrentes, fazendo um contraponto entre as teorias 

puramente contratualista e institucionalista, para chegar ao seguinte raciocínio: 

 

 “O interesse social passa, então, a ser identificado com a 
estruturação e organização mais apta a solucionar os 
conflitos entre esse feixe de contratos e relações 
jurídicas. É nesse ponto que deve ser vista a diferença 
fundamental entre essa teoria [do contrato organização] e 
as anteriores [institucionalista versus contratualista]. 
Identificando-se o interesse social ao interesse à melhor 
organização possível do feixe de relações envolvidas 
pela sociedade, esse jamais poderá ser identificado com 
o interesse à maximização dos lucros ou com o interesse 
à preservação da empresa. Distingue-se, portanto, do 
contratualismo e institucionalismo clássico, aproximando-
se do institucionalismo integracionista, que tem nítido 
caráter organizativo”187 

 

Também Waldírio BULGARELLI188, ao tratar das teorias contratualistas e 

institucionalistas, afirma que tais doutrinas acabaram por perder, com o tempo, muito 

do seu vigor e atualmente não se exageraria afirmar que acabou por haver uma 

espécie de ajustamento entre elas. De um lado, reconhece-se o mérito das correntes 

institucionalistas quando põe em destaque o fato de as companhias constituírem um 

verdadeiro núcleo social sobre o qual incidem diversos tipos de interesses a que é 

                                                      
186  “A consequência de tudo o que foi dito é bastante simples e pode assim ser resumida. O interesse 
da empresa não pode ser mais identificado, como no contratualismo, ao interesse dos sócios, nem 
tampouco, como na fase institucionalista mais extremada, à autopreservação. Deve isso sim ser 
relacionado à criação de uma organização capaz de estruturar da forma mais eficiente – e aqui a 
eficiência é a distributiva e não a alocativa – as relações jurídicas que envolvem a sociedade. É nessa 
definição em termos econômicos de seu objeto, que a liberta das trações do liberalismo exacerbado 
do século XIX que a sociedade pode melhor cumprir a sua função social” In Calixto Salomão Filho. O 
novo direito societário. 4ª ed. São Paulo, Malheiros, 2011; p. 44. 
 
187 In Calixto Salomão Filho. O novo direito societário. 4ª ed. São Paulo, Malheiros, 2011, p.45. 
 
188 In Waldírio BULGARELLI. A teoria jurídica da empresa: análise jurídica da empresarialidade. São 
Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1985, p.278. 
 



100 
 

preciso atender, e que devem sobreviver à vida dos seus membros. Por outro, 

igualmente deve-se reconhecer o postulado da tese contratualista, de que é preciso 

atender os interesses dos acionistas na busca do lucro. 

 

O mestre BULGARELLI189 nos ensina também que “Nessa linha é que 

caminhou a nossa Lei das Companhias (6.404, de 15.12.76), procurando conciliar os 

interesses dos acionistas com o interesse social, na área da distribuição de 

dividendos (art.202), no campo das reservas (arts.193 e segs.), assim como no 

exercício do direito de voto (art.115), sem descurar de prever uma série de medidas 

de proteção aos minoritários”. E, em arremate de ideias, concluiu que: 

 

Por função social deve-se entender, no estágio atual do 
nosso desenvolvimento sócio econômico, o respeito aos 
direitos e interesses dos que se situam em torno da 
empresa. Daí que a doutrina brasileira assinala essa 
função relativamente aos trabalhadores, aos 
consumidores e à comunidade, o que parece evidente190. 

 

Os princípios enunciados no art.170, da Constituição Federal, embora estejam 

diretamente associados à função social da empresa, não esgotam o sentido desta 

última191.  

                                                      
189 In Waldírio BULGARELLI. A teoria jurídica da empresa: análise jurídica da empresarialidade. São 
Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1985, p.279. 
 
190 In Waldírio BULGARELLI. A teoria jurídica da empresa: análise jurídica da empresarialidade. São 
Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1985, p.284. 
 
191 “A ordem econômica brasileira está assentada sob dois pilares: o trabalho e o capital. Através 
deste é possível o exercício da livre iniciativa, que consiste na liberdade de exercício de atividade 
econômica. Essa liberdade de empresa não é absoluta. Sua razão de ser é assegurar a todos os 
indivíduos uma existência digna, conforme os ditames da justiça social e o exercício desta liberdade 
deve necessariamente atender a uma função social. O empresário ou a sociedade empresária só 
devem auferir os benefícios dessa liberdade na medida em que essa atividade empresarial possa 
proporcionar a todos um aumento das condições de vida da sociedade ou mantê-las, caso essa 
sociedade já tenha atingido um bom grau de desenvolvimento econômico. Não se admite, segundo o 
art. 170, que a liberdade de empresa seja considerada uma função individual do empresário, que só a 
ele traga benefícios. A existência digna, nos termos da Constituição, está condicionada a uma justiça 
social. Nessa perspectiva, é inadmissível o exercício de uma liberdade econômica que permita 
apenas o crescimento das riquezas, sem permitir a sua distribuição entre os indivíduos que 
contribuíram com o mesmo, através do trabalho. Colocando-se a livre iniciativa em razão da 
existência digna e da justiça social, o exercício da atividade econômica fica sujeito ao cumprimento 
de diversos deveres”. In  Eduardo TOMASEVICIUS FILHO. A função social da empresa. RT. Vol.810. 
Abr/2003 – DRT\2003\660, p.33 
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Conforme Ana FRAZÃO192, o equilíbrio entre a liberdade empresarial e o igual 

direito à liberdade dos demais membros da sociedade é extremamente delicado e 

envolve a questão da justiça social193. Esta, por sua vez, não tem como ser reduzida 

a fórmulas abstratas, fechadas e insensíveis ao processo democrático e ao contexto 

social e histórico em que é analisada. 

Vejam, a função social não tem a finalidade de aniquilar as liberdades e os 

direitos dos empresários, nem de se tornar a empresa um simples meio para os fins 

sociais. Os direitos e liberdades têm função social, mas não se reduzem a ela, 

sendo o objetivo da função social reinserir a solidariedade social194 na atividade 

econômica, sem desconsiderar a autonomia privada. 

Como forma de demonstrar a inserção da justiça social e da solidariedade 

social na atividade empresarial, Ana FRAZÃO menciona em sua obra195 alguns 

casos julgados pelo Supremo Tribunal Federal a evidenciarem essa questão, como 

ocorreu com a ADI 1.003-MC196.  

Neste caso especificamente, o STF julgou constitucional a ampliação das 

hipóteses de responsabilidade objetiva das seguradoras em hipótese de acidentes 

de trânsito causados por veículo automotor, sob o fundamento da justiça social e da 

solidariedade, como se observa pelo trecho principal da ementa do julgado: 

                                                                                                                                                                      
 
192 Ver Ana Frazão. Função social da empresa: repercussões sobre a responsabilidade civil de 
controladores e administradores de S/As. Rio de Janeiro: Renovar, 2011, p.198-211. 
 
193 “Daí porque o princípio da função social da propriedade e da empresa pode ser considerado como 
uma forma que a Constituição encontrou de condicionar o exercício da atividade empresarial à justiça 
social sem ter que recorrer a nenhum compromisso previamente determinado. Consequentemente, a 
função social da empresa, embora não se dissocie dos demais princípios da ordem econômica, não 
se restringe aos mesmos, diante do compromisso maior e mais amplo que assume com a justiça 
social. Não é sem razão que o próprio caput do art.170, da Constituição, deixa claro que a ordem 
econômica tem por objetivo “assegurar a todos uma existência digna, conforme os ditames da justiça 
social” In Ana Frazão. Função social da empresa: repercussões sobre a responsabilidade civil de 
controladores e administradores de S/As. Rio de Janeiro: Renovar, 2011, p.199.  
 
194 Ana Frazão. Função social da empresa: repercussões sobre a responsabilidade civil de 
controladores e administradores de S/As. Rio de Janeiro: Renovar, 2011, p.200. 
 
195 Ibidem. 
 
196 ADI 1003 MC / DF - Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade. Relator(a):  Min. 
CELSO DE MELLO. Julgamento:  01/08/1994. 
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“(...) Responsabilidade civil objetiva das entidades 
seguradoras e seguro obrigatório de danos pessoais: o 
artigo 7° da Lei n° 6.194/74, na redação que lhe deu o 
art.1° da Lei 8.441/92, ao ampliar as hipóteses de 
responsabilidade civil objetiva, em tema de acidentes de 
trânsito, nas vias terrestres, causados por veículo 
automotor, não parece transgredir os princípios 
constitucionais que vedam a prática de confisco, 
protegem o direito de propriedade e asseguram o livre 
exercício da atividade econômica. 

A constituição da república, ao fixar as diretrizes que 
regem a atividade econômica e que tutelam o direito de 
propriedade, proclama, com valores fundamentais a 
serem respeitados, a supremacia do interesse público, os 
ditames da justiça social, a redução das desigualdades 
sociais, dando especial ênfase, dentro dessa perspectiva, 
ao princípio da solidariedade, cuja realização parece 
haver sido implementada pelo Congresso Nacional ao 
editar o art.1° da Lei 8.441/92”. 

 

A justiça social também foi tema para debates no STF ao julgar a ADI 319 

QO/DF197, que tratou da constitucionalidade da Lei n° 8.039/90, que dispunha sobre 

critérios cogentes de reajuste das mensalidades escolares. Nesse julgamento, 

restou assentado o entendimento de que a livre iniciativa não será legítima enquanto 

exercida com objetivo de puro lucro e realização individual do empresário, mas o 

será enquanto propiciar a justiça social, vista aqui igualmente no seu aspecto 

distributivo, como se observa pelo trecho culminante do voto do Min. Moreira Alves: 

“Portanto, embora um dos fundamentos da ordem 
econômica seja a livre iniciativa, visa aquela assegurar a 
todos existência digna, em conformidade com os ditames 
da justiça social, observando-se os princípios 
enumerados nos sete incisos deste artigo. Ora, sendo a 
justiça social a justiça distributiva – e por isso mesmo é 
que se chega à finalidade da ordem econômica 
(assegurar a todos uma existência digna) por meio dos 
ditames dela -, e havendo a possibilidade de 
incompatibilidade entre alguns dos princípios constantes 
dos incisos desse artigo 170, se tomados em sentido 
absoluto, mister se faz, evidentemente, que lhes dê 
sentido relativo para que se possibilite a sua conciliação a 
fim de que, em conformidade com os ditames da justiça 
distributiva, se assegura a todos – e, portanto, aos 

                                                      
197 ADI 319 QO / DF Distrito Federal - Questão de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade. 
Relator Min. MOREIRA ALVES. Julgamento: 03/03/1993. 
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elementos de produção e distribuição de bens e serviços 
e aos elementos comuns deles – existência digna.” 

  

Em julgamento mais recente, o Supremo Tribunal Federal teve que voltar ao 

tema dos fundamentos da ordem econômica para o fim de apreciar a 

constitucionalidade de lei estadual que assegurava a “meia entrada” para estudantes 

regularmente matriculados em instituições de ensino. Nesta ocasião, acabou 

prevalecendo o entendimento de que a livre iniciativa deve harmonizar-se com o 

direito à educação, à cultura e ao desporto, motivo pelo qual a “meia entrada” seria 

constitucional. 

Outra importante decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o tema ocorreu 

em 2008, oportunidade em que foi declara constitucional a Lei 8.899/94, que 

concedia o “passe livre” aos portadores de deficiência. Neste caso, entendeu o STF 

que a lei era constitucional por implementar “a igualdade de oportunidades e a 

humanização das relações sociais, em cumprimento aos fundamentos da república 

de cidadania e dignidade da pessoa humana”. 

É certo que são inúmeras as dificuldades de se estabelecer critérios de justiça 

social, ainda mais quando estes não dizem respeito à distribuição de benefícios pelo 

Estado, mas sim dos resultados de uma atividade privada.  

Por outro lado, sabe-se que a imposição de ônus à atividade empresarial é 

normalmente repassada para os preços finais dos produtos e serviços, de forma que 

a sociedade acaba “pagando”, mesmo que reflexamente pela implementação 

positiva da função social, ainda mais quando se trate de atividades desenvolvidas 

em mercados pouco competitivos. 

Tais problemas permearam, em maior ou menor grau, as discussões travadas 

nos precedentes acima mencionados, em que as obrigações positivas impostas aos 

empresários haviam sido previamente determinadas por lei diretamente aos 

empresários, cabendo ao Supremo Tribunal Federal tão somente a análise sobre a 

compatibilidade de tais leis com as normas constitucionais. 
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Por ser princípio que condiciona a atividade empresarial à realização da justiça 

social, a função social da empresa tem impactos diretos sobre a compreensão do 

interesse social, que continua sendo um dos principais problemas do direito 

societário. Daí a persistência, até os dias atuais, do debate198 entre contratualismo e 

institucionalismo, ainda que sob roupagens diversas. 

É importante lembrar que, sob a ótica do contratualismo, a sociedade anônima 

é um palco natural de conflitos. No direito anglo-saxão, em razão da grande 

disseminação do controle gerencial, o principal conflito societário (agency problem) 

ocorre entre acionistas e administradores199, enquanto que, nos países de tradição 

romano-germânica, o principal conflito ainda diz respeito à relação entre acionistas 

controladores e minoritários. 

O que muda com a função social da empresa é o aumento exponencial desses 

conflitos que deixam de referir apenas aos acionistas e aos gestores. Afinal, mesmo 

as versões mais moderadas do institucionalismo mostram que os interesses dos 

sócios, embora importantes, não são os únicos que merecem tutela, sendo 

igualmente dignos de proteção os interesses dos trabalhadores, dos consumidores, 

do Poder Público e da própria coletividade200.  

                                                      
198 “A extensão do conteúdo dos deveres positivos e negativos, impostos pela função social da 
empresa, vêm sendo discutida há muitos anos. De acordo com Alfredo Lamy Filho (1992, p. 58-59), 
os professores Adolf Berle e Merich Dodd Jr. debatiam esse tema na Harvard Law Review. Berle 
sustentava que os poderes e responsabilidades dos administradores deveriam estar voltados para o 
interesse dos acionistas, enquanto Dodd Jr. entendia o contrário, que deveriam estar voltados para o 
atendimento do interesse público. Ao final, Berle teria mudado de opinião, quando escreveu The 20th 
Century Capitalist Revolution, reconhecendo que o controlador deve agir de modo a atender à função 
social da empresa”. In Eduardo TOMASEVICIUS FILHO. A função social da empresa. RT. Vol.810. 
Abr/2003 – DRT\2003\660, p.33. 
 
199 Ver o capítulo “agency problems and legal strategies” pp.21-29  in  KRAAKMAN, Reinier et. al. The 
anatomy of corporate law – a comparative and functional approach. 2nd ed. New York: Oxford 
University Press Inc, 2007. 
 
200 “Daí o acerto da observação de que Calixto Salomão Filho (2002, p.31) de que o maior saldo do 
institucionalismo é destacar que a empresa é uma “instituição não-redutível ao interesse dos sócios”. 
Tal afirmação, que é válida na atualidade para todas as sociedades empresárias, o é com maior 
razão em relação às companhias abertas, em face do seu caráter marcadamente institucional e 
“quase público”. Cf. Ana Frazão, Função social da empresa: repercussões sobre a responsabilidade 
civil de controladores e administradores de S/As. Rio de Janeiro: Renovar, 2011, p.206. 
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Segundo Ana FRAZÃO201, por mais que não se possa definir ou conceituar o 

interesse social a partir de fórmulas fechadas, algumas noções passaram a ser 

aceitas por influência do institucionalismo e da função social da empresa, tais como: 

(i) A de que o interesse social abrange interesses outros que não apenas 

os dos acionistas, ainda que subsistam muitas dúvidas quanto aos 

caminhos adequados para compatibilização de tais interesses, e 

(ii) A de que a racionalidade empresarial precisa direcionar-se igualmente 

para o atendimento de padrões mínimos de justiça. 

Isso explica porque o famoso Sarbanes-Oxley Act de 2002 e também as 

iniciativas recentes da União Europeia, em sintonia com os fundamentos básicos da 

governança corporativa estão voltados para a manutenção da empresa e para a 

busca da maximização do benefício dos acionistas (shareholders´value), objetivos 

para os quais a análise econômica do direito confere uma robusta justificativa.  

Por essas razões, fica claro que a função social da empresa também está 

associada à sua função econômica de gerar lucros, sem o que não haveria 

investimento. É por isso que, na atualidade, o contratualismo e o institucionalismo, 

longe de serem excludentes, precisam ser integrados em abordagens que não 

sejam maniqueístas e possam contemplar todas as importantes facetas do interesse 

social202. 

 

                                                      
201 Ibidem, p.206. 
 
202 “Sob esse perspectiva, é fácil entender por que existem, no direito estrangeiro, várias tentativas de 
equilibrar aspectos do contratualismo e do institucionalismo, atribuindo aos gestores de companhias a 
delicada missão de tutelar os interesses dos acionistas e investidores em harmonia com os demais 
interesses que se projetam sobre a empresa, o que ocorre até mesmo no direito anglo-saxão. Tal 
esforço conciliatório, impõe-se, com maior razão, no caso brasileiro, pois os princípios da ordem 
econômica previstos no art.170 da Constituição Federal, ampliam a noção de interesse social e os 
propósitos do direito societário, ao mesmo tempo em que prestigiam a livre iniciativa, os interesses 
dos acionistas e a dimensão individual de suas participações societárias. É certo que se trata de 
complexo e delicado equilíbrio, motivo pelo qual a ampliação do interesse social tem como 
consequência inexorável o aumento expressivo do nível de complexidade da gestão das companhias, 
suscitando diversas discussões, tais como a de que grupos sociais devem ser beneficiários diretos da 
atividade empresarial e como resolver os conflitos entre eles.” In Ana Frazão, Função social da 
empresa: repercussões sobre a responsabilidade civil de controladores e administradores de S/As. 
Rio de Janeiro: Renovar, 2011, p.208-211. 
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A função social na recuperação judicial. 
 

Com o advento da Lei n° 11.101/05 – LFRE, o ordenamento jurídico brasileiro 

passou a admitir de forma expressa o principio da recuperação judicial como forma 

de tentar preservar a empresa em situação de crise, adotando o princípio da 

conservação da empresa, desde que se possa, dentre inúmeros requisitos e com a 

aceitação de credores (ao menos em parte), demonstrar a viabilidade econômica da 

empresa em crise pela elaboração e aprovação de um plano recuperacional, tudo 

submetido ao crivo judicial.  

Desse modo, a Lei 11.101/05, ao substituir a anacrônica concordata preventiva 

prevista no Decreto 7.661/45203, acompanha os anseios da nossa moderna 

sociedade, cumpre os ditames da ordem econômica constitucional204 que reconhece 

na empresa um valor social.  

A regra matriz que orienta e dá tônica à recuperação judicial está prevista no 

art.47 da LFRE e tem como suporte os princípios que informam a atividade 

econômica e desenvolvimento social, contidos no art.170 da Constituição Federal, já 

analisados. 

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

                                                      
203 “Enquanto a antiga legislação falimentar concedia à empresa devedora o remédio da concordata 
preventiva para evitar a falência, que na verdade se tratava somente de moratória imposta aos 
credores, a nova legislação teve a preocupação de criar normas que buscam viabilizar a recuperação 
da empresa, adotando diversas formas para que isso possa ocorrer, acabando com a falta de 
flexibilização da antiga concordata e susbstituindo-a pela possibilidade de apresentação de um plano 
de recuperação individualizado para cada caso específico, permitindo ainda ampla negociação entre 
o devedor e seus credores. (...) As leis nascem dos anseios da sociedade e são modificadas 
democraticamente para se adaptar às transformações que essa sociedade sofre com o passar do 
tempo. Na dinâmica da economia moderna, as leis comerciais deveriam se modificar com ainda mais 
rapidez. Mas não foi o que se viu no Brasil, que amargou por cerca de sessenta anos a mesma 
legislação falimentar.” Júlio Kahan Mandel; 2005; p.93-94.  
 
204 “A iniciativa econômica privada é amplamente condicionada no sistema da constituição econômica 
brasileira. Se ela se implementa na atuação empresarial, e essa se subordina ao princípio da função 
social para realizar ao mesmo tempo o desenvolvimento nacional, assegura a existência digna de 
todos, conforme ditames da justiça social, bem se vê que que a liberdade de iniciativa só se legitima 
quando voltada à efetiva consecução desses fundamentos, fins e valores da ordem econômica. 
Essas considerações são ainda importantes para a compreensão do princípio da necessidade que 
informa a participação do Estado brasileiro na economia (art.173), pois a preferência da empresa 
privada cede sempre à atuação do poder público, quando não cumpre a função social que a 
Constituição lhe impõe.” José Afonso da Silva, Curso de direito constitucional positivo. 23ª ed. São 
Paulo: Malheiros, 2004, p.794. 
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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. 

 

Com efeito, na hipótese de crise na atividade empresarial, a soberana 

Constituição Federal - como macro instituição que congrega os valores e os anseios 

da nossa sociedade ao nosso tempo - age no momento de crise econômico-

financeira colocando ordem no caos econômico, com o nítido objetivo de preservar a 

função social da empresa, tal como salienta André Ramos TAVARES205.  

Corroborando esse entendimento, André Ramos TAVARES206 cita em sua obra 

a ADI 3.934-2/DF, de relatoria do Rel. Min. Ricardo Lewandowski que, julgando a 

constitucionalidade dos artigos 60, parágrafo único; 83, I e IV, c; e 141, II, da Lei 

11.101/2005, reconheceu inexistir ofensa aos artigos 1°, III, 6°, 7°, I e 170 da 

Constituição Federal de 1988, como pretendia o PDT - Partido Democrático 

Trabalhista, extraindo do r.decisum importantes fundamentos de ordem 

constitucional, explicitados no voto do Min. Relator, vejamos: 

“Por essas razões, entendo que os arts. 60, parágrafo 
único, e 141, II, do texto legal em comento mostram-se 
constitucionalmente hígidos no aspecto em que 
estabelecem a inocorrência de sucessão dos créditos 
trabalhistas, particularmente porque o legislador 
ordinário, ao concebê-los, optou por dar concreção a 
determinados valores constitucionais, a saber, a livre-
iniciativa e a função social da propriedade – de cujas 
manifestações a empresa é uma das mais conspícuas – 
em detrimento de outros, com igual densidade 
axiológica, eis que os reputou mais adequados ao 
tratamento da matéria”. 

 

                                                      
205  “Ver-se-á que a noção de função social opera como um grande “instituto heurístico” que alberga e 
dá sentido aos deveres constitucionais da empresa. Daí por que se fala, doutrinária e 
jurisprudencialmente, em “função social da empresa”, que abarca, em si, múltiplos deveres 
específicos, que decorrem da noção de função social da empresa”. In André Ramos Tavares. Direito 
constitucional econômico. 3ªed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2011, p.92. 
 
206 Ob. cit., p.94-96. 
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Ainda no julgamento dessa ADI n° 3.934-2/DF, merece destaque o voto do Min. 

Eros Roberto Grau que acompanhou o voto do Ministro Relator tendo fundamentado 

sua decisão quanto à vinculação entre as forças produtivas e o capital, da seguinte 

forma: 

“[s]e eu trabalhar com a totalidade que a Constituição é, 
considerar o princípio da função social da propriedade, 
considerar que, no combate entre as classes sociais, 
efetivamente não haverá trabalho se não houver capital. 
No modo de produção social dominante entre nós tenho 
de admitir que o texto é plenamente adequado à 
Constituição”. 

 

E isso ocorre justamente porque a crise empresarial não se restringe ao núcleo 

de interesses envolvendo a relação capital – trabalho, mas se irradia e atinge uma 

plêiade de interesses que gravitam ao redor da empresa, tudo a justificar que o 

ordenamento jurídico possa ser testado ao máximo numa tentativa de apaziguar 

conflitos de ordem econômica e, se possível, reestruturar negócios em prol do bem 

comum, promovendo a função social a que se destina a empresa. 

Desse modo, o ideal trazido pela LFRE pugna pela reorganização empresarial 

com base numa eficiência distributiva (não meramente alocativa ou compensatória), 

a fim de manter a empresa em operação e atender aos anseios de justiça social. A 

ideia da recuperação judicial está centrada na harmonização dos interesses dos 

credores com o(s) devedor(es), no intuito de preservar um bem maior, o interesse 

social207. 

                                                      
207 “(...) Daí se afirmar que o direito falimentar - ou da empresa em crise - corresponde a um dos 
ramos do direito empresarial em que se evidencia com maior nitidez a função social da empresa, ou a 
necessidade de contemplar todos os interesses afetados, que não se resumem aos interesses do 
empresário. Os interesses externos, no momento da crise da empresa, passam ao primeiro plano, ao 
lado dos internos. A primeira diretriz a ser seguida, portanto, é que, além dos interesses do devedor e 
dos credores, o direito da empresa em crise deve buscar uma organização eficiente de todos os 
demais interesses, centrando-se na busca da concretização do interesse público (na concepção 
romana, ou seja, de interesse do povo), expresso nos princípios e objetivos da ordem econômica 
estabelecidos no art. 170, da CF/1988. Em uma palavra, parte-se do pressuposto de que o direito da 
empresa em crise constitui um importante instrumento de implementação de políticas públicas, 
constituindo um dos capítulos da política econômica.” In Eduardo Secchi Munhoz. Anotações sobre 
os limites do poder jurisdicional na apreciação do plano de recuperação judicial. Revista de Direito 
Bancário e do Mercado de Capitais. Vol. 36, p. 184. Abr / 2007. DTR\2007\828 
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E é justamente por isso que a função social exerce o papel fundamental de unir 

e moldar, de um lado, o ideal de justiça social contido na Constituição da República 

e, de outro lado, a ratio econômica voltada à eficiência no mercado. 

Na recuperação judicial, a função social é um vetor que modela208 a 

racionalidade econômica contida na eficiência compensatória (Kaldor-Hicks), 

atribuindo-lhe um caráter valorativo-distributivo de justiça social, por reconhecer que 

essa propriedade dinâmica é fonte de poder da qual emanam interesses sociais 

difusos. Daí a necessidade do Estado Juiz intervir nesse processo para conduzi-lo 

com menos falhas209 fomentando que os debates, as propostas e as deliberações 

entre devedor(es) e credores possam se estabelecer sob os auspícios da legalidade 

e da boa-fé. 

Consequência inarredável do que afirmamos, é que a primeira e principal regra 

que deve ser respeitada e perseguida no processo de recuperação judicial e o 

cumprimento à função social da empresa, sem a qual nenhuma recuperação judicial 

poderia ou deveria se estabelecer. 

Dito de outra forma, sempre que no processo de recuperação judicial a solução 

dada não demonstre atender à função social da empresa, ou simplesmente 

representar uma disfunção social, automaticamente a falência será a medida 

adequada e cabível para esta empresa. 

Isso porque, se a função social é o vórtice que congrega vetores de interesse 

social e conforma a racionalidade econômica, uma vez afastada (ou rejeitada) a 

função social, desfaz-se o encanto, afrouxa-se o laço que outrora unia os interesses 

individualistas dos credores aos interesses coletivos que gravitam ao redor da 

sociedade. A partir de então, a relação entre devedor e credor passará a ser 

                                                      
208 No entender de Fabiano Del MASSO. In Direito econômico esquematizado. 2ª ed. rev. e atual. Rio 
de Janeiro: Forense, São Paulo: Método, 2013, p.19. “as normas de direito econômico agem como 
mecanismos de coordenação e subordinação, pois coordenam sistemas econômicos que são 
modelados de forma a funcionarem na busca de alguns resultados determinados, mas também 
subordinam todos aqueles que exercem atividade econômica, ainda que de forma não profissional”. 
Ver também a obra Direito Constitucional Econômico, de Cláudio Salvador Lembo e Monica Herman 
Salem Caggiano, Barueri-SP: Minha Editora; 2007 – série Culturalismo Jurídico. 
 
209 E aqui nos referimos às falhas ou ineficiências do mercado. 
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estabelecida exclusivamente pelo critério de eficiência econômica, tal como ocorre 

num processo falimentar210. 

Pode-se pensar que a empresa falida é uma empresa sem alma, se desprovida 

de sua função social. A alma da empresa não está apenas no lucro, mas no 

desenvolvimento social que proporciona à sociedade e ao Estado. Por isso, a 

empresa que se encontra em situação de crise e ainda assim adota medidas 

contrárias à função social, fatidicamente deverá alcançar sua falência, seu suicídio 

empresarial. 

Decretada a quebra, não há mais ente jurídico a ser preservado, não existem 

postos de trabalho a serem mantidos, tampouco interesses dos consumidores a 

serem tutelados. Existirá apenas uma massa falida a ser arrecadada, gerida e 

alienada pelo administrador judicial com vistas a saldar o maior número possível de 

credores do falido. 

É por conta disso que no processo falimentar deve preponderar a maior 

racionalidade econômica em busca da maior (ou melhor) eficiência compensatória 

possível. Isso não significa, por outro lado, que o legislador, ao elencar categorias e 

priorizar certos credores, deixou de ditar certas regras de justiça social. Mas estas 

regras objetivam somente mitigar os efeitos deletérios que a falência proporcionou a 

certos credores (notadamente o trabalhista/acidentário e o credor com garantia real). 

Mas o que importa de fato é visualizar que se a função social não estiver 

presente, a recuperação judicial também não deverá estar, dando azo para que a 

racionalidade econômica reorganize os recursos disponíveis no mercado. 

É sob essa perspectiva que o Cram Down, previsto no art.58, §1° da LFRE, 

deve ser compreendido.  
                                                      
210 Anotam Marcos de Barros Lisboa, Otávio Ribeiro Damaso, Bruno Carazza dos Santos e Ana Carla 
Abrão Costa in Ronaldo Vasconcelos. Direito processual falimentar: de acordo com a lei n° 11.101, de 
09 de fevereiro de 2005. São Paulo: Quartier Latin, 2008, p.125: “Se por um lado o processo de 
recuperação americano tem inspiração nos modelos pró-devedor, pois incentiva a continuidade da 
empresa, mesmo que conte com governança dos credores, no instituto da liquidação a lógica se 
inverte. A alienação dos ativos é estimulada de forma a maximizar a receita com sua venda, 
proporcionando o melhor resultado possível para os credores. Na distribuição da arrecadação 
também se evidencia a preocupação com a proteção dos credores: recebem em primeiro lugar os 
credores com garantias reais, em seguida as chamadas despesas extraconcursais, créditos 
trabalhistas referentes a no máximo 90 dias anteriores à decretação da falência (limitados a US$ 4 mil 
por trabalhador), demais credores e, por fim, os créditos tributários.” 
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Mais adiante, ao tratarmos da atuação do Poder Judiciário e de seus membros 

na recuperação judicial, retomaremos o problema envolvendo o Cram Down e o 

abuso de poder de voto, cuja solução perpassa pela identificação, responsabilidade 

e deveres dos agentes envolvidos na recuperação judicial. 
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V - A RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
 

A origem e evolução do instituto no direito norte-a mericano. 
 

Antes de aprofundar na análise específica do processo recuperacional vigente 

no Brasil, é importante fazer uma breve digressão sobre a origem e a evolução do 

instituto da recuperação judicial no mundo, para o que se mostra extremamente 

valioso o trabalho de Sheila Christina Neder CEREZETTI211 que traçou a evolução 

histórica do instituto a partir do direito norte-americano.  

A noção de preservação da empresa foi adotada, em primeiro lugar, para as 

companhias ferroviárias norte-americanas, por meio do mecanismo chamado equity 

receivership212. Tratava-se da solução que melhor atendia aos interesses dos 

credores, dos investidores e do público em geral, interessados no transporte 

ferroviário no final do século XIX. 

O procedimento se iniciava pelo pedido de um credor ao Tribunal para que 

fosse concedido um injunctive relief contra ações de credores, e também que fosse 

nomeado um receiver, ao qual caberia preservar os ativos do devedor contra perda 

e deterioração, de modo que o instituto caminhava para algo distinto da liquidação 

da empresa, a prática mais corrente. O processo rumava para a continuação dos 

negócios (going concern) numa negociação que se desenvolvia nos bastidores, fora 

do olhar do Tribunal. A manutenção da empresa e/ou a venda de seus ativos estava 

condicionada a uma negociação que demandava aprovação unânime dos credores, 

que acabavam por assumir o controle do negócio transigindo seus créditos. 

Um novo salto foi dado na década de 1930, especialmente por conta da grande 

depressão resultante da crise de 1929. Em 1933 o Congresso dos EUA aprovou um 

dispositivo chamado Section 77 que inovou ao permitir que a reorganização das 
                                                      
211 In A recuperação judicial das sociedades por ações: O princípio da preservação da empresa na Lei 
de Recuperação e Falência. São Paulo: Malheiros, 2012. 
 
212 “Mecanismo inicialmente utilizado em caso de crise das companhias de estradas de ferro 
(railroads) em resposta ao sentimento de que a liquidação, tal como prevista nos diplomas legais, não 
era capaz de satisfazer os propósitos de manutenção da empresa que poderiam interessar, dentre 
outros, a acionistas, administradores, credores e ao bem-estar público”, In Sheila Christina Neder 
Cerezetti. A recuperação judicial das sociedades por ações: O princípio da preservação da empresa 
na Lei de Recuperação e Falência. São Paulo: Malheiros, 2012, p.96. 
 



113 
 

companhias de estradas de ferro poderiam ocorrer pela aprovação de dois terços 

dos membros das classes de credores.  Em 1934 foi adicionado um Act que resultou 

na Section 77B, estendendo tal possibilidade de recuperação a todas as empresas 

nos EUA. 

Mas não parou por aí. Em 1938, o Chandler Act, no bojo do New Deal, 

introduziu significativas alterações permitindo a intervenção governamental nos 

processos de recuperação judicial pela atuação de um trustee, que passou a 

supervisionar e restringir a atuação livre das partes, tal como previa o Chapter X. 

E faz todo sentido, já que o New Deal encampou o papel intervencionista do 

Estado em termos keynesianistas, sendo refratário ao liberalismo pregado pela 

escola econômica clássica, como visto anteriormente. 

Ocorreu que esse excessivo intervencionismo estatal gerou grande temor nas 

empresas, sobretudo nos administradores, que não queriam perder seus cargos 

para o trustee. Por conta disso, evitavam ao máximo ter que se submeterem ao 

processo de recuperação via Chapter X e buscavam guarida no Chapter XI do 

Chandler Act que, em sua origem, foi designado para cuidar das empresas de 

pequeno porte e não previa a atuação do trustee. 

Esse mecanismo vigeu bem até os anos 1960, quando o Congresso dos EUA 

resolveu retomar o assunto e aprofundar os estudos em matéria de recuperação de 

empresas dado o aumento substancial dos pedidos de falência (bankruptcy filings) 

demonstrando que o instituto não estava atendendo à nova realidade econômica. 

A consequência veio em 1978 com o Bankruptcy Code, em vigor até hoje 

mesmo tendo sofrido inúmeras modificações legislativas, que reservou ao Chapter 

11 a disciplina da matéria concernente ao direito recuperacional. 

Segundo Sheila Christina Neder CEREZETTI213, o Bankruptcy Code 

abandonou a visão do New Deal claramente presente no Chandler Act e retirou o 

papel intervencionista do Estado (que se dava por seus órgãos governamentais) e 

devolveu às partes o controle sobre o processo de recuperação. A autora anota, 

                                                      
213 Sheila Christina Neder Cerezetti. A recuperação judicial das sociedades por ações: O princípio da 
preservação da empresa na Lei de Recuperação e Falência. São Paulo: Malheiros, 2012, p.103. 
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também, que a última modificação do Bankrupcty Code ocorreu em 2005 pelo 

Bankruptcy Abuse Prevention and Consumer Protection Act/BAPCPA. 

Em linhas gerais essa foi a origem e a evolução do instituto nos EUA. 

 

O modelo previsto no Chapter  11 do Bankruptcy Code  e em alguns 
países da Europa. 

 

No modelo norte-americano de recuperação de empresas, regrado pelo 

Chapter 11, ao distribuir o pedido de recuperação perante o Tribunal, 

automaticamente ficam suspensas as ações e execuções dos credores individuais 

perante a empresa devedora em crise (automatic stay)214. 

A partir de então, o devedor dispõe de um período de 120 dias para apresentar 

seu plano que pode ser prorrogado por até 18 meses pelo juiz e, concomitantemente 

deverá apresentar um disclosure statement que contenha informações suficientes 

sobre a empresa e o plano. Durante esse período, a apresentação do plano de 

recuperação é atribuição exclusiva do devedor, sendo tratado pela doutrina como 

“período de exclusividade” 215. No entanto, se o plano não for apresentado dentro do 

prazo legal ou, se não for aprovado dentro do prazo máximo de 180 dias (prazo que 

também poderá ser alongado por decisão judicial), o Comitê de Credores (ou outro 

                                                      
214 Regra semelhante consta do art.6°, §4° da LFRE, que concede ao devedor a suspensão das 
execuções individuais pelo prazo de 180 dias. A diferença, no entanto, é que na LFRE o termo inicial 
para a concessão dessa suspensão não é automático, mas do despacho que defere o 
processamento da recuperação judicial. 
 
215 §1121. Who may file a plan. 

(a) The debtor may file a plan with a petition commencing a voluntary case, or at any time in a 
voluntary case or an involuntary case. 

(b) Except as otherwise provided in this section, only the debtor may file a plan until after 120 
days after the date of the order for relief under this chapter. 

(c) Any party in interest, including the debtor, the trustee, a creditors’ committee, an equity 
security holders’ committee, a creditor, an equity security holder, or any indenture trustee, 
may file a plan if and only if 
(1) a trustee has been appointed under this chapter; 
(2) the debtor has not filed a plan before 120 days after the date of the order for relief under 
this chapter; or 
(3) the debtor has not filed a plan that has been accepted, before 180 days after the date of 
the order for relief under this chapter, by each class of claims or interests that is impaired 
under the plan. 
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interessado) poderá apresentar um plano concorrente, tratados na doutrina como 

competing plans216. Regra semelhante consta do art.113 (2) da Ley Concursal da 

Espanha217, distinguindo-se pelo fato de que esse plano deve ser subscrito por, no 

mínimo, 20% dos credores. 

Não obstante a possibilidade dos credores apresentarem seus planos de 

recuperação, o que não ocorre na LFRE, é premissa básica para a votação do plano 

que os interessados possam tomar uma ‘decisão informada’, daí porque é 

obrigatória a disponibilização ampla (full disclosure) das informações do devedor, 

como prevê o §1125 (a)(1)218 do Bankruptcy code. 

Ou seja, não basta a apresentação das informações. A regra contida no § 1125 

(b)219 do mesmo diploma legal exige a aprovação prévia e específica quanto às 

                                                      
216 Nesse sentido, consultar Luiz Gustavo Friggi RODRIGUES. Alcance da atuação judicial em sede 
de homologação do plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia-geral de credores. Tese 
(Doutorado em Direito Político e Econômico). Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 
2014, p.60. 
 
217 Artículo 113. Presentación de la propuesta de convenio. 
 
1. Transcurrido el plazo de comunicación de créditos y hasta la finalización del plazo de impugnación 
del inventario y de la lista de acreedores si no se hubiesen presentado impugnaciones o, de haberse 
presentado, hasta la fecha en que se pongan de manifiesto en la Oficina judicial los textos definitivos 
de aquellos documentos, podrá presentar ante el Juzgado que tramite el concurso propuesta de 
convenio el concursado que no hubiere presentado propuesta anticipada ni tuviere solicitada la 
liquidación. También podrán hacerlo los acreedores cuyos créditos consten en el concurso y superen, 
conjunta o individualmente, una quinta parte del total pasivo resultante de la lista definitiva de 
acreedores, salvo que el concursado tuviere solicitada la liquidación. 
 
2. Cuando no hubiere sido presentada ninguna propuesta de convenio conforme a lo previsto en el 
apartado anterior ni se hubiese solicitado la liquidación por el concursado, éste y los acreedores 
cuyos créditos superen, conjunta o individualmente, una quinta parte del total pasivo resultante de la 
lista definitiva podrán presentar propuestas de convenio desde la convocatoria de la junta hasta 
cuarenta días antes de la fecha señalada para su celebración. 
 
218 “§1125. Post petition disclosure and solicitation. (a) In this section – (1) ‘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 debtor, and a hypothetical 
investor typical of the holders of claims or interests in the case that would enable such hypothetical 
investor of the relevant class to make an informed judgment about the plan, but adequate information 
need not to include such information about any other possible or proposed adequate information, the 
court shall consider the complexity of the case, the benefit of additional information to creditors 
another parties in interest, and the cost of providing additional information;” in Myles H. ALDERMAN 
Jr.  Chapter 11 – Business Reorganizations: for business leaders, accountants and lawyers.Denver – 
Colorado: Outskirts Press, Inc., 2006, p.174 
 
219 §1125 (b). An acceptance or rejection of a plan may not be solicited after the commencement of 
the case under this title from a holder of a claim or interest with respect to such claim or interest, 
unless, at the time o for before such solicitation, there is transmitted to such holder the plan or a 
summary of the plan, and a written disclosure statement approved, after notice and a hearing, by the 



116 
 

informações apresentadas, tal como consta dos comentários à legislação norte-

americana feitos por ALDERMAN Jr. 

“Nos casos do capítulo 11 (exceto em relação aos casos 
que envolvem pequenas empresas definidos na seção 
101 (51C)), o proponente do plano de recuperação deve 
obter a aprovação de sua declaração de informações 
(demonstrações) antes que possa distribuir o plano e as 
informações (demonstrações) para solicitar os votos. 
Para obter a aprovação das demonstrações, o 
proponente deve demonstrar que suas demonstrações 
contém informações adequadas que permitam aos 
titulares dos créditos (ou interessados) tomar uma 
decisão informada sobre se votam a favor ou contra o 
plano de recuperação” [tradução livre]220 

 

No mesmo sentido Luiz Gustavo Friggi RODRIGUES221 assevera que o plano 

de recuperação não será votado (aceito ou rejeitado) pelos credores enquanto não 

forem aprovadas as demonstrações (statements) previamente apresentadas pelo 

devedor: 

“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.” 

 

                                                                                                                                                                      
court as containing adequate information. The court may approve a disclosure statement without a 
valuation of the debtor or an appraisal of the debtor’s assets. 
 
220 “In Chapter 11 cases (other than small business cases as defined under section 101 (51C)), the 
proponent of a plan of reorganization must obtain approval of its disclosure statement before it can 
distribute a plan and disclosure statement to solicit votes. To obtain approval of the disclosure 
statement, the proponent must demonstrate that the disclosure  statement contains adequate 
information to allow the holder of a claim (or interest) to make an informed decision about whether to 
vote for or against the plan of reorganization” in Myles H. ALDERMAN Jr.  Chapter 11 – Business 
Reorganizations: for business leaders, accountants and lawyers.Denver – Colorado: Outskirts Press, 
Inc., 2006, p.66. 
 
221 Luiz Gustavo Friggi RODRIGUES. Alcance da atuação judicial em sede de homologação do plano 
de recuperação judicial aprovado pela assembleia-geral de credores. Tese (Doutorado em Direito 
Político e Econômico). Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2014, p.89. 
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Se os statements forem aprovados pelos credores, o devedor tem o direito de 

exigir que votem o plano. E se este for aprovado, vinculará a todos os credores por 

ele abrangidos (arrolados), criando uma nova obrigação222. 

 A partir de então o plano será submetido à homologação judicial e caso seja 

rejeitado, decreta-se a falência da empresa. 

Deve-se mencionar, também, que a aprovação do plano exige a manifestação 

favorável de todas as classes de credores por ele afetadas (impaired class of 

creditors), como consta do §1126 e §1129 da Lei norte-americana. 

Pode ocorrer, no entanto, que o plano não alcance a aprovação de todos os 

membros de uma mesma classe de credores e, para essa hipótese, o Chapter 11 

admitiu a possibilidade do juiz (ou tribunal) aprovar o plano desde que a rejeição de 

alguma classe não se afigure razoável, que não cause um tratamento diferenciado 

entre os membros de uma mesma classe e, ainda, mostre-se justo e equitativo em 

face da classe discordante223. Esse mecanismo ficou conhecido como cram down224. 

Estando homologado o plano, o devedor se mantém na posse de seus bens 

(debitor in possession), mas deve se submeter às obrigações impostas por um 

trustee e estar sob a constante fiscalização dos credores (via comitê ou 

individualmente). 

                                                      
222 A mesma previsão legal consta do art.59 da LFRE, que ficou conhecida pela expressão “novação 
recuperacional” a partir do artigo de Manoel de Queiroz Pereira Calças: “Diante de tal norma, entendo 
que a novação prevista na Lei n° 11.101/2005 acarreta a extinção da obrigação do devedor em 
recuperação, desde que ele cumpra as obrigações previstas no plano no prazo de supervisão judicial, 
isto é, as que se vencerem até dois anos a partir da concessão da recuperação. Fica a novação, 
portanto, subordinada à condição resolutiva, mercê do que, descumprida qualquer obrigação prevista 
no plano (inadimplido o plano), a nova obrigação nele contraída resolve-se, com a consequente 
resolução da extinção da obrigação primitiva, surgindo uma obrigação nova, exatamente igual à 
anteriormente extinta, mas nova.” Manoel de Queiroz Pereira Calças, A novação recuperacional. 
Revista do Advogado – AASP, v.29, n.105, p.121. 
 
223 “Por meio do cram down o juiz homologa o plano, muito embora rejeitado por alguma(s) classe(s) 
de credores, sempre que a desaprovação não for razoável e desde que o plano não cause unfair 
discrimination entre credores e seja fair and equitable.” In Sheila Christina Neder Cerezetti. A 
recuperação judicial das sociedades por ações: O princípio da preservação da empresa na Lei de 
Recuperação e Falência. São Paulo: Malheiros, 2012, p.106. 
 
224 Semelhante mecanismo está previsto no art.58, §1° da LFRE, cuja terminologia é frequentemente 
adotada tanto pela doutrina nacional quanto pelo Poder Judiciário. 
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Ao final, espera-se que o devedor que se utilizou da reorganization supere seu 

estado de crise empresarial, com a equalização de seus débitos. 

No entanto, como aponta Sheila Christina Neder CEREZETTI225, o instituto da 

recuperação judicial não é visto com bons olhos por todos nos EUA. Alguns 

doutrinadores226 criticam a reorganization por entender tratar-se de um mecanismo 

que se presta a vender ativos, cujos benefícios aos stakeholders seriam 

questionáveis. 

O debate em questão costuma ser traçado por aqueles que, de um lado, 

defendem a preservação da empresa como objetivo primordial e, de outro, por 

autores que sustentam ser o crédito o maior bem a ser tutelado, mas nem sempre 

de forma tão explícita227. 

Nesse sentido, uma parcela dos estudiosos normalmente filiados à AED tende 

a pensar que o processo reorganizatório se presta exclusivamente à maximização 

dos valores detidos pela empresa em crise com vistas ao pagamento dos credores.  

Para essa linha da doutrina, o plano de reorganização deveria assegurar, no 

mínimo, o valor que os credores poderiam obter em caso de falência. Logo, 

concluem que o processo de recuperação seria desnecessário, podendo ser 

substituído por regras contratuais228. 

                                                      
225 In Sheila Christina Neder Cerezetti. A recuperação judicial das sociedades por ações: O princípio 
da preservação da empresa na Lei de Recuperação e Falência. São Paulo: Malheiros, 2012, pp.106-
107. 
 
226 A autora cita, para tanto, Douglas G. Baird e Robert K. Rasmussen in “The end of bankruptcy”. 
Stanford Law Review 55 (2002-2003) pp.751-789. Diferentemente disso pensam Lynn M. LoPucki, in 
“The nature of bankrupt firm: a response to Baird and Rasmussen’s ‘The end of bankruptcy’, Stanford 
Law Review 56 (2003), pp.645-671. 
 
227 Segundo Sheila Christina Neder Cerezetti. A recuperação judicial das sociedades por ações: O 
princípio da preservação da empresa na Lei de Recuperação e Falência. São Paulo: Malheiros, 2012, 
p.144: “Ao invés de se falar em ‘satisfação dos credores’ e ‘preservação da empresa’, são utilizadas 
as expressões ‘maximização do valor para distribuição aos credores’ e ‘objetivos redistributivos 
mediante a proteção a uma variada gama de interessados”.  
 
228 Nesse sentido Douglas G. Baird e Robert K. Rassmussen: “Today’s investors allocate control 
rights among themselves through elaborate and sophisticated contracts that already anticipate 
financial distress. In the presence of these contracts, a law of corporate reorganizations is largely 
unnecessary” (“The end of bankruptcy. Stanford Law Review 55 (2002-2003), p.755. apud Sheila 
Christina Neder Cerezetti, ob. cit.,p.148. 
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Outra parte da doutrina229, no entanto, considera que a reorganização não 

envolve apenas valores econômicos, mas tutelam também o interesse público. Esse 

posicionamento defende que o sistema concursal existe para proteger uma ampla 

miríade de entes, dentre eles os devedores, os credores e a própria comunidade em 

que os devedores se inserem. 

Sob outra perspectiva Deborah Kirschbaum230, apoiando-se nos estudos de 

David Skeel Jr., entende que o modelo de governança norte-americano adotado em 

situações de crise empresarial pode ser definido como sendo ex post ou “pró-

devedor”, em contraposição ao modelo ex ante ou “pró-credor”.  

Segundo Deborah Kirschbaum, o modelo norte-americano previsto no Chapter 

11 adota como premissa a necessidade de um foro especializado que permita aos 

credores obterem acesso às informações da empresa em crise, podendo, a partir 

disso, deliberar sobre a quebra ou a recuperação da empresa. 

Essa opção, dita “pró-devedor”, faz sentido nos EUA, já que seu modelo de 

financiamento às atividades empresariais é baseado no capital dispersado, quer seja 

capital próprio disperso em ações, quer seja no capital de terceiros dispersado em 

títulos de valores mobiliários (ex.: bonds ou debêntures).  

Logo, como estes inúmeros interessados (shareholders e stakeholders) na 

situação de crise estão sujeitos à assimetria informacional e não têm mecanismos 

para corrigir os rumos da gestão, justifica a adoção de mecanismos legais que lhes 

propiciem um fluxo de informações da empresa devedora e também que se 

estabeleça um foro para deliberações que lhes possibilite chegar a uma solução 

diante da crise. 

Adicionalmente, segundo a análise feita por Suzanne T. BRINDISE, os 

tribunais norte-americanos quando chamados a decidir sobre essa controvérsia, 
                                                      
229 É o caso de Elizabeth Warren, “Bankruptcy policy”, University of Chicago Law Review 54 (1987), 
pp.775-814, e “Bankruptcy policymaking in an imperfect world” Michigan Law Review 92 (1993-1994), 
pp.336-387; Karen Gross, ‘Taking community interests into account in bankruptcy: an essay’ 
Washington University Law Quarterly 72 (1994), pp.1031-1048 apud Sheila Christina Neder Cerezetti, 
ob. cit.,p.149. 
 
230 Débora Kirschbaum in Recuperação judicial e governança corporativa: relação entre a disciplina 
jurídica da insolvência e a governança das empresas de grande e médio portes no Brasil. Direito e 
Economia: 30 anos de Brasil. Tomo 3. São Paulo: Saraiva, 2012. p.290-327. 
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oscilam quanto à adoção do modelo231 pro devedor (‘per debtor’) ou ‘per plan’. No 

entanto, BRINDISE conclui que a melhor opção, aquela idealizada pelo legislador 

norte-americano quando editou o §1129(a)(10) do Chapter 11, deve ser a per debtor 

approach232por entender que é o mecanismo que melhor protege a distribuição do 

poder de negociação e, por isso, facilita que os credores envidem seus esforços 

para alcançar a melhor solução possível à recuperação do devedor, que é o objetivo 

maior do Chapter 11.  

 A contrario sensu, nos países onde predomina o modelo de financiamento 

concentrado às atividades empresariais, fomentado em geral por poucos agentes 

financiadores (investidores institucionais, bancos, conglomerados de empresas e 

etc.) e estabilizado à base de um ordenamento jurídico que confere garantias rígidas 

aos credores (quase sempre garantias de natureza real), a adoção do modelo ex 

ante ou “pró-credor” acabou prevalecendo. 

É o que se dá em países como Alemanha e Japão, cuja governança 

corporativa dita ‘relacional’ caracteriza-se pelo controle acionário concentrado de 

grandes instituições financeiras e conglomerados empresariais que, por terem 

assento nos órgãos diretivos e deliberativos, já estão devidamente municiados de 

                                                      
231 “In sum, the few courts that have interpreted § 1129(a)(10) in this regard have adopted divergent 
approaches. In re SGPA, Inc. and its progeny focused on the presence (or deemed presence) of 
substantive consolidation and statutory history to determine that § 1129(a)(10) should be interpreted 
on a per-plan basis. In re Charter Communications found the presence of joint administration alone to 
be sufficient to allow § 1129(a)(10) to be applied on a per-plan basis. In re Tribune Co. also focused 
on the statutory history and broad purpose of § 1129(a)(10) but came to the opposite conclusion, 
holding that § 1129(a)(10) should be interpreted on a per-debtor basis absent a strict directive of 
substantive consolidation. Such divergent approaches call for clarity in this area.” In Suzanne T. 
Brindise. Choosing the “per-debtor” approach to plan confirmation in multi-debtor chapter 11 
proceedings. Northwestern University Law Review. Vol. 108, No. 4, 2014, p.1372. 
 
232 “Despite any possible negative ramifications, the per-debtor approach is still preferable over the 
per-plan approach. As the In re Tribune Co. court stated, “Convenience alone is not [a] sufficient 
reason to disturb the rights of impaired classes of creditors of a debtor not meeting confirmation 
standards.” The Bankruptcy Code is designed to benefit both debtors and creditors. The per-debtor 
approach better achieves this goal. Assuming the per-debtor interpretation is adopted, parties will 
need to focus on consensus earlier in the process and act more aggressively in attempting to achieve 
it in order to overcome the hurdles imposed by § 1129(a)(10). But this additional effort is not without 
good cause. The per-debtor approach better protects the interests of the creditors by more accurately 
balancing the distribution of bargaining power between the debtors and the creditors. A better 
distribution of power makes the negotiation process more meaningful and ensures that debtors and 
creditors work together to reach the best reorganization solution possible, which is the underlying 
objective of Chapter 11. The Bankruptcy Code’s spirit should not be quashed by the adoption of a per-
plan interpretation.” In Suzanne T. Brindise. Choosing the “per-debtor” approach to plan confirmation 
in multi-debtor chapter 11 proceedings. Northwestern University Law Review. Vol. 108, No. 4, 2014. 
p.1383 
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informações suficientes acerca do estado de crise empresarial, razão pela qual não 

necessitam de um fluxo de informações para tomada de decisão, tampouco de um 

foro privilegiado para debater e decidir os rumos dos negócios.  

Nesse sentido, merece transcrição o seguinte excerto de Deborah Kirschbaum: 

“Em função da dupla presença de instituições financeiras 
na governança corporativa das companhias alemãs e de 
seu caráter de longo prazo, o modelo de governança 
alemão costuma ser chamado de ‘relacional’. Também no 
Japão, a governança corporativa é caracterizada pelo 
aspecto relacional, que se manifesta pelas substanciais 
participações acionárias cruzadas entre grupos de 
empresas chamados ‘keiretsu’. O ponto que se costuma 
apontar como positivo desse modelo relacional de 
governança é que, como já anotado, propicia maior fluxo 
de informações entre a gestão das companhias e alguns 
de seus maiores stakeholders, especialmente os 
provedores de financiamento sob forma de mútuo. Isso 
em princípio permite que, ao sinal de crise econômico-
financeira nas empresas sobre as quais exercem 
governança relacional, os bancos japoneses e os 
alemães estejam aparelhados para intervirem na gestão 
das tomadoras em tempo de evitar o agravamento da 
crise.233” 

 

Fato é que nenhum dos dois modelos ex post ou ‘pró-devedor’ ou o ex ante ou 

‘pró-credor’ podem ser considerados melhor ou pior, haja vista que os modelos de 

financiamento existentes nos países podem ser mais ou menos concentrados, os 

contratos podem ter maior ou menor grau de proteção legal aos credores-

financiadores, e há diferentes tipos de empresas (em porte, tipo societário, atividade) 

num mesmo país. 

Sheila Christina Neder CEREZETTI, ao tempo de sua pesquisa, localizou no 

direito estrangeiro as legislações que primam pela melhor satisfação dos credores, 

dentre elas a lei alemã, a lei espanhola e a legislação portuguesa. 

Em termos gerais, a adoção desse raciocínio é consequência direta da crença 

de que a legislação concursal tem por objetivo maximizar o valor da massa, o que 

torna possível a mais ampla satisfação dos credores.  Tal entendimento é tributário 

                                                      
233 Débora Kirschbaum in Recuperação judicial e governança corporativa: relação entre a disciplina 
jurídica da insolvência e a governança das empresas de grande e médio portes no Brasil. Direito e 
Economia: 30 anos de Brasil. Tomo 3. São Paulo: Saraiva, 2012. p.298. 
 



122 
 

dos estudos desenvolvidos por Thomas H. Jackson e Douglas G. Baird, para quem a 

legislação falimentar deve, em primeiro lugar, maximizar o retorno obtido com os 

ativos do devedor. 

Tratando especificamente da legislação alemã de 1994 – a 

“Insolvenzordnung/InsO”, cuja última alteração ocorreu em 20/12/2011, Sheila 

Christina Neder CEREZETTI considera que referida lei, fortemente inspirada na AED 

norte-americana234, não atribuiu preferência a um procedimento de liquidação ou de 

recuperação, pois seus idealizadores acreditavam que uma lei de insolvência 

deveria facilitar a eficiente exigência dos direitos dos credores e que tanto a 

liquidação quanto a reorganização poderiam ser utilizados para tal propósito. 

Com efeito, no sistema germânico, ao contrário do que ocorre no Brasil, não há 

um processo recuperacional específico. O que existe é um único processo concursal 

(unitário) de insolvência, no qual os credores decidirão se preferem (i) a preservação 

da empresa, (ii) a transferência da atividade a terceiro ou (iii) a liquidação do ativo235. 

Contudo, na prática alemã da ‘InsO’, observa-se que ocorre uma limitada 

recuperação nos processos de insolvência, o que indica que a liquidação continua a 

ser tratada como a opção mais viável pelos credores. Em 2014 houveram 123.231 

procedimentos de insolvência, dos quais apenas 1.716 resultaram em recuperação 

judicial e não se trata de um dado isolado para o ano em questão236. 

                                                      
234 Sheila Christina Neder CEREZETTI lembra que Manfred Balz, um dos elaboradores do projeto que 
resultou na InsO, afirmou ter sido esse diploma uma codificação das teorias do professor norte-
americano Thomas Jackson, in A recuperação judicial das sociedades por ações: O princípio da 
preservação da empresa na Lei de Recuperação e Falência. São Paulo: Malheiros, 2012, p.132. 
 
235 “Interessante notar que a escolha dos credores – ao contrário do que ocorre no Brasil – não é 
apresentada em um processo previamente considerado como sendo de cunho recuperacional. Na 
verdade, o processo concursal alemão é unitário, ou seja, trata-se de um processo de insolvência no 
qual os credores decidirão, em determinado momento, se ele redundará na conservação da empresa 
(nos termos de um Sanierungsplan), na transferência da atividade a terceiro (de acordo com um 
Übertragungsplan) ou na liquidação do ativo (em consonância com um Liquidationsplan). Destarte, 
um plano de insolvência a ser aprovado pelos credores poderá versar sobre diferentes mecanismos, 
sendo que um deles será escolhido conforme sua maior aptidão a satisfazer os detentores de 
créditos” in Sheila Christina Neder CEREZETTI, A recuperação judicial das sociedades por ações: O 
princípio da preservação da empresa na Lei de Recuperação e Falência. São Paulo: Malheiros, 2012, 
p.135. 
 
236 Após consultar o site de estatísticas em 02/11/2015, acessado às 18:01, conforme link a seguir, 
constatamos que no ano de 2014 foram abertos 123.231 procedimentos de insolvência, dos quais 
apenas 1.716 resultaram em acordo e aceitação ao plano de reorganização. Para os demais anos 
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Isso nos leva a crer que, em que pese na ‘InsO’ admita tanto a possibilidade de 

recuperação, quanto a da liquidação, a prática demonstra que estamos diante de um 

modelo que de algum modo favorece à liquidação, daí porque se aproxima do 

modelo ex ante ou ‘pro-credor’. 

Na Espanha, a Ley Concursal, Ley 22/2003, de 9 de Julio, que sofreu recente 

reforma através da Ley 9/2015, de 25 de Mayo, tem como objetivo central a melhor 

tutela do crédito237e, da mesma forma como empreendida pela InsO alemã, referida 

lei prevê um início de procedimento concursal comum238 que pode se desenrolar 

para uma liquidação (falência) ou na recuperação da empresa em crise (convenio). 

Assim, finalizada essa primeira etapa, o devedor pode apresentar uma 

proposta de convenio visando ao saneamento e à manutenção da empresa que, 

para ser aprovada, dependerá de aprovação de credores (privilegiados ou 

ordinários).  

A recente modificação legislativa, mais atenta à realidade econômica atual, 

modificou o quórum de aprovação anteriormente previsto, compatibilizando o 

quórum para aprovação do plano ao prazo para pagamento e aos valores de 

desconto, como consta do art.124239. 

                                                                                                                                                                      
essa mesma relação esteve nos seguintes patamares: No ano de 2013 foram de 129 para 1.799; em 
2012 foram de 137.653 para 1.819; e em 2011 foram de 145.702 para 1.918. 
https://www.destatis.de/EN/FactsFigures/Indicators/LongTermSeries/Insolvencies/lrins01.html?cms_gt
p=150320_list%253D1&https=1  
 
237 “Ocorre que a Ley Concursal, conforme acima reiterado, instaura um sistema cuja finalidade não é 
o saneamento de empresas, mas a satisfação dos seus credores” cf. críticas de María Isabel Álvarez 
Veja. Apud Sheila Christina Neder CEREZETTI, ob. cit., p.140. 
 
238 “O estudo do atual direito concursal espanhol não pode se furtar de tratar de um dos aspectos 
mais relevantes da reforma empreendida. Trata-se do princípio da unidade, o qual inspirou 
profundamente a lei em vigor sob as seguintes perspectivas: (i) a existência de uma unidade legal, ou 
seja, apenas uma lei que regule a insolvência de forma completa, superando-se a distinção entre 
mecanismos concordatários e liquidatórios; (ii) a unidade de disciplina por meio da instauração de um 
mesmo regime jurídico aplicável à insolvência de empresários e não empresários; e (iii) a unidade de 
procedimento, a qual, nos moldes do encontrado na legislação alemã, estabelece uma primeira fase 
do concurso comum às situações que, ao final, podem resultar na liquidación ou no convenio.” In 
Sheila Christina Neder CEREZETTI, A recuperação judicial das sociedades por ações: O princípio da 
preservação da empresa na Lei de Recuperação e Falência. São Paulo: Malheiros, 2012, p.139. 
 
239 Artículo 124. Mayorías necesarias para la aceptación de propuestas de convenio. 
 
1. Para que una propuesta de convenio se considere aceptada por la junta serán necesarias las 
siguientes mayorías: 
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Assim, a lei exige um quórum de aprovação correspondente a 50% dos 

credores se os pagamentos representarem até 50% do passivo e forem realizados 

no prazo máximo de 5 anos. Esse quórum aumentará para 65% quando o prazo 

proposto para pagamento for entre 5 e 10 anos, mas em nenhuma hipótese será 

superior a 10 anos. Também excepciona a circunstância do plano prever o 

pagamento integral dos créditos ordinários no prazo de até 3 anos, mediante o 

pagamento no ato de pelo menos 20% desses créditos, ocasião em que bastará à 

aprovação do plano que haja uma maioria dos credores que o aprovam em relação 

aos que o desaprovam. 

Não obstante isso, a Ley concursal espanhola, que outrora delimitava e 

restringia os mecanismos a serem utilizados para recuperar as empresas em 

dificuldade, agora admite maiores possibilidades de reorganização à atividade 

empresarial, tal como se constata do art.100240. 

                                                                                                                                                                      
a) El 50 por ciento del pasivo ordinario, cuando la propuesta de convenio contenga quitas iguales o 
inferiores a la mitad del importe del crédito; esperas, ya sean de principal, de intereses o de cualquier 
otra cantidad adeudada, con un plazo no superior a cinco años; o, en el caso de acreedores distintos 
de los públicos o los laborales, la conversión de deuda en préstamos participativos durante el mismo 
plazo. 
 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando la propuesta consista en el pago íntegro de 
los créditos ordinarios en plazo no superior a tres años o en el pago inmediato de los créditos 
ordinarios vencidos con quita inferior al veinte por ciento, será suficiente que vote a su favor una 
porción del pasivo superior a la que vote en contra. A estos efectos, en los supuestos de propuesta 
anticipada y de tramitación escrita, los acreedores deberán, en su caso, manifestar su voto en contra 
con los mismos requisitos previstos para las adhesiones en el artículo 103 y en los plazos, según sea 
el caso, de los artículos 108 y 115 bis. 
 
b) El 65 por ciento del pasivo ordinario, cuando la propuesta de convenio contenga esperas con un 
plazo de más de cinco años, pero en ningún caso superior a diez; quitas superiores a la mitad del 
importe del crédito, y, en el caso de acreedores distintos de los públicos o los laborales, la conversión 
de deuda en préstamos participativos por el mismo plazo y a las demás medidas previstas en el 
artículo 100. 
 
2. A efectos del cómputo de las mayorías previstas en el apartado anterior, se consideran incluidos en 
el pasivo ordinario del concurso los acreedores privilegiados que voten a favor de la propuesta. 
 
3. La aprobación del convenio implicará la extensión de sus efectos a los acreedores ordinarios y 
subordinados que no hubieran votado a favor, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 134. Si no se 
alcanzaren las mayorías exigidas se entenderá que el convenio sometido a votación queda 
rechazado. 
 
240 Artículo 100. Contenido de la propuesta de convenio. 
 
1. La propuesta de convenio deberá contener proposiciones de quita o de espera, pudiendo acumular 
ambas. 
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Por fim, é interessante mencionar que a Ley Concursal admite que esse pedido 

de convenio seja formulado desde o início do procedimento, ou seja, de forma 

antecipada ao procedimento concursal comum. Porém a prática demonstrou ser 

                                                                                                                                                                      
2. La propuesta de convenio podrá contener, además de quitas o esperas, proposiciones alternativas 
o adicionales para todos o algunos de los acreedores o clases de acreedores, con excepción de los 
acreedores públicos. Entre las proposiciones se podrán incluir las ofertas de conversión del crédito en 
acciones, participaciones o cuotas sociales, obligaciones convertibles, créditos subordinados, en 
créditos participativos, en préstamos con intereses capitalizables o en cualquier otro instrumento 
financiero de rango, vencimiento o características distintas de la deuda original. 
En caso de conversión del crédito en acciones o participaciones, el acuerdo de aumento de capital 
del deudor necesario para la capitalización de créditos deberá suscribirse por la mayoría prevista, 
respectivamente, para las sociedades de responsabilidad limitada y anónimas en los artículos 198 y 
201.1 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/2010, de 2 de julio. A efectos del artículo 301.1 del citado texto refundido de la Ley de Sociedades 
de Capital, se entenderá que los pasivos son líquidos, están vencidos y son exigibles. 
 
También podrán incluirse en la propuesta de convenio proposiciones de enajenación, bien del 
conjunto de bienes y derechos del concursado afectos a su actividad empresarial o profesional o de 
determinadas unidades productivas a favor de una persona natural o jurídica determinada, que se 
regirán por lo dispuesto en el artículo 146 bis. 
 
Las proposiciones incluirán necesariamente la asunción por el adquirente de la continuidad de la 
actividad empresarial o profesional propia de las unidades productivas a las que afecte. En estos 
casos, deberán ser oídos los representantes legales de los trabajadores. 
 
3. En ningún caso la propuesta podrá consistir en la liquidación global del patrimonio del concursado 
para satisfacción de sus deudas, ni en la alteración de la clasificación de créditos establecida por la 
Ley, ni de la cuantía de los mismos fijada en el procedimiento, sin perjuicio de las quitas que pudieran 
acordarse y de la posibilidad de fusión, escisión o cesión global de activo y pasivo de la persona 
jurídica concursada. 
 
Sólo podrá incluirse la cesión en pago de bienes o derechos a los acreedores siempre que los bienes 
o derechos cedidos no resulten necesarios para la continuación de la actividad profesional o 
empresarial y que su valor razonable, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 94, sea igual o 
inferior al crédito que se extingue. Si fuese superior, la diferencia se deberá integrar en la masa 
activa. Si se tratase de bienes afectos a garantía, será de aplicación lo dispuesto por el artículo 155.4. 
 
En ningún caso se impondrá la cesión en pago a los acreedores públicos. 
 
4. Las propuestas deberán presentarse acompañadas de un plan de pagos con detalle de los 
recursos previstos para su cumplimiento, incluidos, en su caso, los procedentes de la enajenación de 
determinados bienes o derechos del concursado. 
 
5. Cuando para atender al cumplimiento del convenio se prevea contar con los recursos que genere 
la continuación, total o parcial, en el ejercicio de la actividad profesional o empresarial, la propuesta 
deberá ir acompañada, además, de un plan de viabilidad en el que se especifiquen los recursos 
necesarios, los medios y condiciones de su obtención y, en su caso, los compromisos de su 
prestación por terceros. 
 
Los créditos que se concedan al concursado para financiar el plan de viabilidad se satisfarán en los 
términos fijados en el convenio. 
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pouco frequente a adoção desse expediente. No ano de 2014, foram 16 pedidos de 

recuperação antecipado num total de 7.280 pedidos de convenio241. 

Em razão da recente alteração legislativa, cuja nítida intenção242 é a de se 

adequar à nova realidade econômica, objetivando a preservação da empresa e dos 

postos de trabalho, é possível que a pesquisa desenvolvida por Sheila Christina 

Neder CEREZETTI classificando a Ley Concursal dentre as legislações que 

privilegiam a satisfação dos credores mereça nova análise, sobretudo em razão das 

mudanças legislativas que buscam dar um novo norte (mais recuperacional) às 

empresas em crise. 

Vejamos o que ocorre em Portugal, que disciplina a matéria pelo seu Código de 

Insolvência e Recuperação de Empresas (CIRE), consubstanciada no Decreto-Lei n° 

53 de 18/03/2004, fortemente influenciada pela legislação alemã, espanhola e norte-

americana243. 

Inicialmente devemos consignar que a legislação portuguesa já recebeu 8 

modificações em seu diploma legislativo, a saber DL n° 76-A/2006 (de 29/03), DL 
                                                      
241 Conforme consulta aos dados fornecidos pelo Instituto Nacional de Estadística no site 
http://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=3164, realizada em 02/11/2015, às 15:50hs, constatou-se que 
no período de 2004 a 2014, a grande maioria dos pedidos de convenio não foi antecipada. Em 2010, 
foram 150 pedidos antecipados de recuperação, num total de 5.812. Em 2011, essa relação foi de 96 
pedidos antecipados num total de 6.863; em 2012 foram 134 pedidos num total de 9.071; em 2013 
foram 113 pedidos num total de 9.937; e em 2014 tivemos 16 pedidos antecipados de recuperação 
num total de 7.280. 
 
242 Preambulo I - La Ley 17/2014, de 30 de septiembre, por la que se adoptan medidas urgentes en 
materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial, flexibilizó el régimen de los 
convenios preconcursales de acuerdo con algunas premisas básicas. La primera de ellas es 
considerar que la continuidad de las empresas econó micamente viables es beneficiosa no 
sólo para las propias empresas, sino para la econom ía en general y, muy en especial, para el 
mantenimiento del empleo . La segunda de las premisas era acomodar el privilegio jurídico a la 
realidad económica subyacente, pues muchas veces el reconocimiento de privilegios carentes de 
fundamento venía a ser el obstáculo principal de los acuerdos preconcursales. La tercera de las 
premisas era respetar en la mayor medida posible la naturaleza jurídica de las garantías reales (pero 
siempre, y tomando en cuenta la segunda premisa, de acuerdo con su verdadero valor económico). 
 
Esta Ley aborda la extensión de las premisas anteriores al propio convenio concursal. 
 
243 “Conforme visto, o panorama de contribuições mútuas entre sistemas jurídicos e necessidade de 
aperfeiçoamento do regime concursal em tempos de crise são traços marcantes na evolução 
legislativa portuguesa. Tomando por base apenas o último diploma legal (Cire), o regime de 
insolvência sofreu inúmeras alterações em 12 anos (6 reformas ao total) e em todas elas é possível 
identificar influências de outros sistemas legais (notadamente dos modelos alemão, espanhol e norte-
americano)” in Sabrina Maria Fadel Becue. O Direito Concursal Português: o papel dos credores na 
recuperação de empresas e as contribuições do estudo comparativo. Revista dos Tribunais. vol. 
951/2015. p. 155 – 184. Jan / 2015. DTR\2014\20986. 
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n°282/2007 (de 07/08), DL n° 116/2008 (de 04/07), DL n° 185/2009 (de 12/08), DL n° 

16/2012 (de 20/04), DL n°66-B/2012 (31/12) e, mais recentemente a DL n°26/2015 

(de 06/02). 

Portugal oscila muito quanto à preferencia entre liquidação e recuperação. No 

Decreto-Lei n°53 de 2004, a opção legislativa era claramente liquidatória, como 

consta do Preambulo244, inclusive.  

Apesar da lei não extirpar a recuperação judicial do ordenamento português, 

toda a lógica engendrada no plano decorria da liberdade de manifestação de 

vontade dos credores. Ao juiz cabia exercer o controle da legalidade quanto ao 

                                                      
244 Consta do Preambulo do DL -53/2004 que: (...) 3 - O objectivo precípuo de qualquer processo de 
insolvência é a satisfação, pela forma mais eficiente possível, dos direitos dos credores. Quem 
intervém no tráfego jurídico, e especialmente quando aí exerce uma actividade comercial, assume por 
esse motivo indeclináveis deveres, à cabeça deles o de honrar os compromissos assumidos. A vida 
económica e empresarial é vida de interdependência, pelo que o incumprimento por parte de certos 
agentes repercute-se necessariamente na situação económica e financeira dos demais. Urge, 
portanto, dotar estes dos meios idóneos para fazer face à insolvência dos seus devedores, enquanto 
impossibilidade de pontualmente cumprir obrigações vencidas. Sendo a garantia comum dos créditos 
o património do devedor, é aos credores que cumpre decidir quanto à melhor efectivação dessa 
garantia, e é por essa via que, seguramente, melhor se satisfaz o interesse público da preservação 
do bom funcionamento do mercado. Quando na massa insolvente esteja compreendida uma empresa 
que não gerou os rendimentos necessários ao cumprimento das suas obrigações, a melhor satisfação 
dos credores pode passar tanto pelo encerramento da empresa, como pela sua manutenção em 
actividade. Mas é sempre da estimativa dos credores que deve depender, em última análise, a 
decisão de recuperar a empresa, e em que termos, nomeadamente quanto à sua manutenção na 
titularidade do devedor insolvente ou na de outrem. E, repise-se, essa estimativa será sempre a 
melhor forma de realização do interesse público de regulação do mercado, mantendo em 
funcionamento as empresas viáveis e expurgando dele as que o não sejam (ainda que, nesta última 
hipótese, a inviabilidade possa resultar apenas do facto de os credores não verem interesse na 
continuação). Entende-se que a situação não corresponde necessariamente a uma falha do mercado 
e que os mecanismos próprios deste conduzem a melhores resultados do que intervenções 
autoritárias. Ao direito da insolvência compete a tarefa de regular juridicamente a eliminação ou a 
reorganização financeira de uma empresa segundo uma lógica de mercado, devolvendo o papel 
central aos credores, convertidos, por força da insolvência, em proprietários económicos da empresa. 
 
7 - Cessa, assim, porque desnecessária, a duplicação de formas de processo especiais (de 
recuperação e de falência) existente no CPEREF, bem como a fase preambular que lhes era comum, 
e que era susceptível de gerar, inclusivamente, demoras evitáveis na tramitação do processo, 
nomeadamente pela duplicação concomitante de chamamento dos credores, e também por, em 
inúmeros casos, o recurso ao processo de recuperação se traduzir num mero expediente para atrasar 
a declaração de falência. 
 
A supressão da dicotomia recuperação/falência, a par da configuração da situação de insolvência 
como pressuposto objectivo único do processo, torna também aconselhável a mudança de 
designação do processo, que é agora a de ‘processo de insolvência’. A insolvência não se confunde 
com a ‘falência’, tal como actualmente entendida, dado que a impossibilidade de cumprir obrigações 
vencidas, em que a primeira noção fundamentalmente consiste, não implica a inviabilidade 
económica da empresa ou a irrecuperabilidade financeira postuladas pela segunda. 
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acordo encetado pelas partes. A lei tinha uma orientação de caráter absolutamente 

liberal e seu procedimento bastante semelhante ao da lei alemã (InsO).  

A situação mudou bastante de figura em 2012, com a edição do DL n° 16/2012 

(de 20/04), que instituiu o Processo Especial de Revitalização (PER) e trouxe novos 

ares ao sistema concursal português, afastando a ideia de que empresas 

insolventes não podem se recuperar245. 

Porém, Sabrina Maria Fadel BECUE246
 salienta que: 

 “a recente reforma não modificou o pressuposto no qual 
se fundou o CIRE quando de sua edição: prevalência do 
interesse dos credores. A nova redação do art. 1.º 
transmite uma falaz impressão de preferência pelos 
meios recuperatórios da atividade, que não encontra 
abrigo nos institutos disciplinados, à exceção do 
procedimento especial de revitalização. Esta novidade 
legislativa, contudo, precisará ser testada antes de 
podermos afirmar que o CIRE dispõe de meios eficazes 
de recuperação de empresa. Ademais disso, o 
procedimento de revitalização não desmente a soberania 
dos credores, pois consiste em um acordo voluntário 
entre devedor e os titulares de crédito.” (ob. cit. p.14) 

 

Portanto, na atualidade, em que pese tenham ocorrido modificações 

legislativas, não há como afirmar categoricamente a prevalência da opção ‘pró-

credor’ ou ‘pró-devedor’ para classificar o CIRE português. A aplicação da lei no 

caso concreto e o tempo nos darão tais respostas. 

                                                      
245 “Não obstante algumas das soluções de regime poderem ser criticadas, o PER constitui uma  
novação bem-vinda, criando uma solução que permitirá a recuperação de empresas economicamente 
viáveis que se tornaram vítimas do contexto económico e financeiro vigente. Por outro lado, o PER 
pode ser o reavivar, ainda tímido, do paradigma da recuperação, num sistema que continua 
excessivamente ligado à ideia de que a insolvência equivale sempre à morte das empresas visadas e 
à indignidade dos respetivos donos”. In Pedro Ferreira Malaquias e Miguel Rodrigues Leal em texto 
publicado no site http://www.uria.com/documentos/publicaciones/3595/documento/P2.pdf?id=4397, 
acessado em 02/11/2015, às 19:05 hs. 
 
246 “Inobstante a inversão de ordem quanto à finalidade precípua do processo de insolvência, a 
reforma parece possuir cunho mais formal do que de conteúdo. Destaca-se que a alteração legislativa 
é fruto de “Memorando de entendimento sobre as condicionalidades de política econômica” celebrado 
entre Portugal, o Fundo Monetário Internacional, a Comissão Europeia e o Banco Central Europeu, 
em 17.05.2011.”In Sabrina Maria Fadel Becue. O Direito Concursal Português: o papel dos credores 
na recuperação de empresas e as contribuições do estudo comparativo. Revista dos Tribunais. vol. 
951/2015. p. 155 – 184. Jan / 2015. DTR\2014\20986 
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A França, por sua vez, manteve-se firme e fiel ao propósito de primar pela 

recuperação das empresas em detrimento da liquidação.  

Não é o caso de fazermos uma digressão histórica sobre os institutos de direito 

concursal francês que teve origem em 1889 e veio sofrendo transformações ao 

longo do século XX para, no ano de 2005, mediante a Loi 2005-845, modificada em 

2008 pela Ordenance 2008-1.345 e complementada pelo Décret 2009-160 de 

12.2.2009, dispor de um sistema bastante protetivo à manutenção da atividade 

empresarial. 

Prova disso é que, no sistema francês, há procedimentos de caráter preventivo 

à situação de insolvência, como é o caso do mandat ‘ad hoc’247 e da conciliation. E 

isso não se viu em nenhum outro país dentre os analisados neste trabalho, 

tampouco no Brasil. 

O mandat ad hoc tem cabimento como medida que visa evitar o agravamento 

da crise do devedor e facilitar a negociação de um acordo voltado a soluções 

específicas. Esse procedimento pode se iniciar pelo próprio devedor (desde que não 

esteja em caso de cessação de pagamentos) ou, independentemente de 

provocação, pelo próprio Tribunal do Comércio que irá propor a nomeação de um 

mandatário para tentar mediar a situação de crise que se afigura. 

                                                      
247 Article 14. (...) Le tribunal statue sur l’ouverture de la procédure, après avoir entendu ou dûment 
appelé en chambre du conseil le débiteur et les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des 
délégués du personnel. Il peut également entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile. 
 
« En outre, lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou 
réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé, 
dans les mêmes conditions, l’ordre professionnel ou l’autorité compétente dont, le cas échéant, il 
relève. 
 
« Le tribunal peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements sur la 
situation financière, économique et sociale de l’entreprise. Ce juge peut faire application des 
dispositions prévues à l’article L. 623-2. Il peut se faire assister de tout expert de son choix. 
 
« L’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard d’un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d’un 
mandat ad hoc ou d’une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent doit être 
examinée en présence du ministère public. 
 
« Dans ce cas, le tribunal peut, d’office ou à la demande du ministère public, obtenir communication 
des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc ou à la conciliation, nonobstant les dispositions de 
l’article L. 611-15. » 
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Outro mecanismo criado pela Loi n° 2005-845, foi a conciliation248, que se trata 

de um procedimento disponível ao devedor que não tenha cessado os pagamentos 

há mais de 45 dias. É um procedimento confidencial, rápido, simplificado em que se 

presta a solucionar dificuldades jurídicas, econômicas e financeiras do devedor.  

Nesse procedimento atua um conciliador pelo prazo de 4 meses, prorrogável 

por mais 1 mês, que auxilia tanto na obtenção de informações quanto na negociação 

junto a determinados credores, sendo que o acordo que vier a ser celebrado não 

deve atingir nem prejudicar os credores que não participaram desse negócio.  

Caso, porém, não se chegue a um acordo, o conciliador faz um relatório final 

circunstanciado ao Tribunal que põe fim ao procedimento conciliatório e abre a 

possibilidade do devedor se valer do procédure de sauvegarde.  

O procédure de sauvegarde249 se assemelha ao processo de recuperação 

previsto no Chapter 11 do bankruptcy code norte-americano e tem como divisor de 

águas para sua adoção o fato do devedor não cessar os pagamentos por prazo 

superior a 45 dias. Cabe também quando resultar infrutífera a conciliation.  

Essa salvaguarda consiste na elaboração de um plano pelo devedor, a ser 

proposto aos seus credores, visando recuperar a empresa. Esse procedimento de 

salvaguarda conta com uma suspensão das ações e execuções250 em curso contra 

o devedor, bem como com um período de observação de 6 meses que pode ser 

prorrogado por igual período. 

                                                      
248 Article 5. – (...) Il est institué, devant le tribunal de commerce, une procédure de conciliation dont 
peuvent bénéficier les personnes exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une 
difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouvent pas en cessation 
des paiements depuis plus de quarante-cinq jours » 
249 Article 89 (...) - L’ouverture de cette procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans 
les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s’il n’a pas, dans ce délai, demandé 
l’ouverture d’une procédure de conciliation. 
 
250 E com a reforma legislativa de 2008, o legislador francês tornou o mecanismo ainda mais atraente. 
“Uma das medidas adotadas diz respeito à inoponibilidade em face do devedor, durante a execução 
do plano de salvaguarda, de créditos não regularmente declarados ao longo do procedimento.” In 
Sheila Christina Neder CEREZETTI, ob. cit., 125. 
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Já para os casos em que o devedor cessou os pagamentos há mais de 45 dias 

ou que falhou na sua tentativa de conciliação, resta-lhe ainda o redressement 

judiciaire251.  

É interessante observar que tanto para a conciliation quanto para o procédure 

de sauvegarde, ou mesmo no caso do redressement judiciaire, qualquer interessado 

direto (credor ou devedor), ou até mesmo o Ministério Público, a Câmara do 

Comércio ou o próprio Poder Judiciário de ofício, podem dar início aos 

procedimentos para tentar recuperar a empresa em crise.  

Isso não significa, porém, que não exista a falência, ou liquidation judiciaire, 

mas é a última solução a ser dada ao caso. Em síntese, temos que a opção francesa 

é marcadamente “pro-devedor”. 

Seja como for, ainda que à base de tentativas e erros, constata-se que o 

Chapter 11 do bankrupcty code norte-americano influenciou enormemente os 

legisladores europeus, notadamente no século XXI, de modo que os países 

europeus ora analisados não se acomodaram com o passar do tempo. Ao contrário, 

buscaram revisar e atualizar constantemente sua legislação concursal para adequá-

la às vicissitudes do nosso tempo demonstrando uma tendência pela busca da 

manutenção da atividade empresarial diante do relevante interesse social envolvido. 

E o Brasil sequer dá sinais de que a nossa LFRE, de 09/02/2005, poderá sofrer 

alguma mudança num breve porvir. 

 

A recuperação judicial adotada no Brasil 

 

                                                      
251 Article 88. (...) La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de 
l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan 
arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de deux 
comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles. 
 
Article 89. (...) En cas d’échec de la procédure de conciliation, lorsqu’il ressort du rapport du 
conciliateur que le débiteur est en cessation des paiements, le tribunal, d’office, se saisit afin de 
statuer sur l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. 
« Art. L. 631-5. - Lorsqu’il n’y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également 
se saisir d’office ou être saisi sur requête du ministère public aux fins d’ouverture de la procédure de 
redressement judiciaire. 
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Sem maiores delongas, é indisfarçável que a LFRE teve profunda inspiração no 

modelo recuperacional norte-americano disciplinado no Chapter 11, o que não 

significa, contudo, tratar-se um mero transplante ou importação do instituto ao 

ordenamento jurídico pátrio. 

A nossa Lei n° 11.101, de 09/02/2005, primou de forma categórica pelo ideal de 

preservação da empresa252, como fez a França253, com a diferença de que não 

temos mecanismos preventivos254 à crise tal como existe no direito concursal 

francês. Por outro lado, nossa legislação confere mais poderes aos credores e ao 

devedor, enquanto que no direito francês há uma marcante atuação do Estado no 

processo recuperacional. 

Mas nossa opção legislativa não foi isenta de críticas. 

A realidade da economia brasileira e as formas pelas quais o mercado e a 

industrialização nacional se desenvolveram são muito diferentes dos EUA.  

                                                      
252 “(...) o diploma brasileiro demonstra a expressa opção legislativa pelo princípio da preservação da 
empresa, pelo qual as medidas voltadas a cuidar da crise empresarial devem ser concebidas como 
um fórum capaz de permitir que os diversos interesses abrangidos sejam adequadamente tutelados” 
in Sheila Christina Neder CEREZETTI, ob. cit., 153. 
 
253 Ao tratar da fonte do art.53 da LRE, Jorge Lobo nos ensina que: “A Subemenda Substitutiva de 
Plenário ao Substitutivo adotado pela Comissão Especial ao PL n. 4.376-B/93, de autoria do eminente 
Deputado Osvaldo Biolchi, oriunda da Câmara dos Deputados, ao tratar do plano de recuperação 
(então art.51), inspirava-se, sem dúvida, na Lei francesa n.85-98. O Substitutivo (Emenda n.1 – CAE) 
do Senador Ramez Tebet, ao cuidar do plano, no art.53, baseou-se na lei norte-americana, 
especificamente no Capítulo 11, seção 1.121, USC de 1978. Nos EUA, a reorganização pode ser 
iniciada pelo devedor ou pelos credores; declarado pelo tribunal, aberto o procedimento (order of 
relief), o devedor apresentará um plano em cento e vinte dias (seção 1.121, a) com observância da 
Seção 1.123 (contents of plan), paralisando as ações e execuções (automatic stay), aconselhando a 
doutrina que o plano seja negociado prévia e amplamente com os credores com a finalidade de 
produzir-se um ‘fair and equitable plan’ (plano justo e equitativo)” comentário ao art.53, in 
Comentários à lei de recuperação de empresas e falência (coord. Paulo F.C. Salles de Toledo e 
Carlos Henrique Abrão). Saraiva, 2005, p.141-142 
 
254 “Em França, desde meados dos anos 1980, procuram-se criar mecanismos que previnam a crise. 
Estabelece a lei procedimentos de alerta, em alguns casos facultando e, em outros, determinando a 
certas pessoas (tais como o contador, comitê de empregados, sócio minoritário, o presidente do 
Tribunal do Comércio, etc.) que, em antevendo dificuldades para uma empresa, adotem providências 
tendentes a evitar a ocorrência ou agravamento da crise.” In Fabio Ulhoa Coelho. Comentários à lei 
de falências e recuperação de empresas. 10ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p.158. 
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No Brasil, no início do período republicano, tivemos o surgimento expressivo 

das empresas graças à mudança da matriz empresarial que no passado estava 

fundada na economia agrícola cafeeira255. 

Um importante marco para o processo de industrialização foi, no plano 

internacional, a crise da bolsa de Nova Iorque de 1929 e, no plano interno, o 

surgimento do Estado Novo, dado o esgotamento da chamada política ‘café com 

leite’ consistente na alternância de presidentes oriundo do eixo São Paulo – Minas 

Gerais. Foi nesse cenário de crise que Getúlio Vargas, o criador do Estado Novo, 

favoreceu o processo de industrialização do Brasil.  

Como consequência direta da concentração de renda nas regiões produtoras 

de café, o processo de industrialização256 ali se desenvolveu com o surgimento de 

empresas de caráter eminentemente familiar, predominantemente fechadas e 

lastreadas em recursos próprios – oriundos das riquezas e especulações obtidas 

com o café - ou financiadas à base de empréstimos. E isso, de certa forma, 

representa até hoje o perfil empresariado nacional. 

Estamos a tratar, portanto, de um empreendimento de controle familiar rígido e 

de capital concentrado, fortemente alavancado em recursos próprios ou empréstimo 

bancário. E, até em função disso, o mercado de capitais nacional somente recebeu 

tardiamente um tratamento adequado, o que se iniciou no ano de 1965. 

Com efeito, ANDREZO e LIMA257 dizem que até meados dos anos 60 o 

mercado de capitais teve pouca importância na economia, embora já existissem 

                                                      
255 Ver Caio Prado Junior. História Econômica do Brasil. 43ªed. São Paulo: Brasiliense, 2012, p.291 e 
Celso Furtado. Formação Econômica do Brasil. 27ª ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional: 
Publifolha, 2000, p .191. 
 
256 “A acumulação capitalista ainda é essencialmente no Brasil um fato individual restrito. Aqueles que 
têm capitais aplicados na indústria são unicamente indivíduos que lograram reunir fundos suficientes 
para se estabelecerem nela por conta própria e independentemente. Alguns obtiveram grandes lucros 
na lavoura, particularmente do café. Quando depois de 1907, por exemplo, o café produzia larga 
margem de proveitos graças à política de valorização, mas seu plantio estava limitado e havia o 
perigo recorrente da crise, muitos daqueles lucros foram aplicados na indústria que efetivamente, 
depois de 1910, se desenvolvia com rapidez” in Caio Prado Junior. História Econômica do Brasil. 
43ªed. São Paulo: Brasiliense, 2012, p.264. 
 
257 Andrea Fernandez Andrezo e Iran Siqueira Lima. Mercado financeiro: aspectos históricos e 
conceituais. 2ªed. São Paulo:  Pioneira Thomson Learning, 2002, p.57-117. 
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corretores mobiliários e Bolsa de Valores, criadas no século XIX, e também as 

sociedades anônimas.  

Mas foi efetivamente a partir da Lei n° 4.728, de 16/07/1965, que o mercado de 

capitais passou a contar pela primeira vez com uma disciplina específica. Na 

sequência vieram a Lei n° 5.143, de 20/10/1966, chamada de lei de Reservas 

Monetárias; a Lei dos Seguros, regrada na forma do Decreto-Lei n° 73, de 

21/11/1966; a Lei de Títulos de Capitalização, na forma do Decreto-Lei n° 261, de 

28/02/1967; a Lei de Consórcios, regulamentada pela Resolução n° 67 do Conselho 

Monetário Nacional (CMN), de 21/09/1967 e diversas regulamentações tratando dos 

bancos de investimento, das sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários – 

CTVM, do regime do capital estrangeiro no país, das sociedades anônimas de 

capital aberto258 e etc. 

A década de 1960 conheceu, portanto, uma profunda reestruturação dos 

mercados de financiamento e capitais no Brasil, tendo sido criados além do CMN e 

do BACEN, diversos órgãos reguladores e de controle como o Conselho Nacional de 

Seguros Privados - CNSP, a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e o 

Banco Nacional da Habitação - BNH. 

Ocorreu que, com o boom da Bolsa de Valores em virtude do estímulo 

empreendido no desenvolvimento do mercado de capitais, o governo militar da 

ocasião entendeu que o BACEN não mais deveria ser competente para 

regulamentar e fiscalizar o mercado de capitais, daí porque foi criada, através da Lei 

n° 6.385, de 07/12/1976 - conhecida como Lei do Mercado de Capitais, a Comissão 

de Valores Mobiliários – CVM. 

A CVM, que é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Fazenda, fora 

criada nos moldes da Security Exchange Comission – SEC norte-americana, e 

incumbida de substituir o BACEN em defesa da economia popular, do 

funcionamento e na fiscalização regular do mercado de capitais. 

                                                      
258 “O conceito de sociedade por ações de capital aberto foi criado pela Lei n° 4.506/64, com o 
objetivo de estabelecer incentivos fiscais às companhias que tivessem suas ações dispersas entre 
diversos investidores.” In Andrea Fernandez Andrezo e Iran Siqueira Lima. Mercado financeiro: 
aspectos históricos e conceituais. 2ªed. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2002, p.84. 
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Contudo, ainda assim, a tradição empresarial nacional manteve-se fortemente 

arraigada ao controle familiar e ao financiamento concentrado. E isso poderia 

destoar quanto ao modelo de lei concursal que deveria ser adotada. 

De fato, como já analisado, o modelo ex ante ou ‘pró-credor’ em princípio seria 

o mais adequado ao Brasil, pois o modelo de financiamento às atividades 

empresariais é bastante concentrado e há muita rigidez nas garantias contratuais em 

favor dos investidores-financiadores. Portanto, pela lógica cartesiana, nossa 

legislação deveria privilegiar a recuperação do crédito ao invés de envidar esforços 

em busca de recuperar o devedor em situação de crise, tal como ocorre na 

Alemanha. 

No entanto, diversamente disso, a realidade da atividade empresarial brasileira 

demonstra que, muito embora o modelo de financiamento às empresas do país seja 

concentrado e/ou alavancado substancialmente por retenção de lucros e contratos 

bancários259, a obtenção de informações sobre a viabilidade econômico-financeira 

da empresa em crise depende de solução ex post ou ‘pro-devedor’, como apontam 

os estudos empíricos de Deborah Kirschbaum. 

Assim, mesmo que o modelo empresarial brasileiro seja bastante concentrado 

e alavancado em financiamento bancário, as instituições financeiras nacionais 

alegam não possuírem acesso adequado às informações do negócio, diversamente 

do que ocorre com o investidor alemão ou japonês. 

A esse respeito, não há como saber ao certo se o acesso a essas informações 

gerenciais são deliberadamente sonegadas (ou até mesmo fraudadas) aos agentes 

financiadores ou se os agentes financiadores não se interessam muito em 

acompanhar o desenvolvimento dos negócios dos tomadores de crédito. É possível 

que ambas as coisas aconteçam em nossa realidade, mas tal circunstância deu a 

tônica na opção legislativa pelo modelo recuperacional ‘pro-devedor’. 

                                                      
259 “A maior parte das empresas no Brasil é financiada por retenção de lucros. Quanto ao 
financiamento da dívida, o crédito doméstico é caro e em sua maior parte disponível para 
financiamento do capital de giro. As linhas de financiamento de longo prazo são escassas. Um estudo 
de 2005 elaborado pelo Banco Mundial a respeito da relação entre porte de tomadoras e acesso ao 
financiamento no Brasil mostra que o financiamento via retenção de lucros para todos os portes 
representa em média 55% do total do financiamento, seguido por empréstimo bancário e depois 
crédito de fornecedores (crédito mercantil). Essas três modalidade representam em conjunto 80% do 
total das fontes de financiamento.” In Débora Kirschbaum, ob. cit., p.307. 
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Consequência disso é que, se na Alemanha e no Japão funciona uma 

governança corporativa ‘relacional’, aonde os grandes investidores (bancos, 

keiretsu, etc.) têm assento no órgão deliberativo e acesso amplo e sem custos (full 

disclosure) às informações da empresa em crise, no Brasil os agentes financiadores 

(bancos) alegam ter pouca ou quase nenhuma informação a respeito dos negócios e 

do estado de crise da empresa devedora260, preocupando-se desde logo com as 

garantias contratuais existentes, como forma de mitigar os prejuízos. 

Nesse cenário, como os credores da empresa em crise não dispõe de um fluxo 

adequado de informações a respeito da gestão da empresa, estes necessitam de 

um procedimento que lhes assegure tal fluxo informacional e também lhes possibilite 

um foro específico para debates e deliberações. Por isso a lei estabelece um foro 

específico para tomada de decisões e provê mecanismos para que os conflitos 

imediatos entre devedor e credores, marcantemente oportunistas e com 

racionalidade limitada, sejam obstados.  

À vista desta peculiaridade, Débora Kirschbaum entende ser adequada a 

opção legislativa brasileira que se aproximou do modelo norte-americano, 

privilegiando a superação do estado de crise do devedor em detrimento da 

recuperação do crédito. 

Pode-se concluir, então, que os contornos que delimitaram a opção legislativa 

contida na Lei 11.101/05, adotou como premissa a necessidade de prover 

informações de qualidade261 - ainda que questionável - aos credores da empresa em 

crise, numa tentativa de mitigar os efeitos deletérios da assimetria de informações 

que é uma das espécies de falhas do mercado. 

 

                                                      
260 “No Brasil, o tipo de interação ente empresas tomadoras de grande porte e os bancos mutuantes 
está longe de caracterizar o modelo de governança corporativa relacional tal qual o alemão e o 
japonês. Afinal, o que garante o aspecto relacional é a dupla participação dos bancos na governança 
das empresas, o que não se verifica no Brasil”. in Débora Kirschbaum, ob. cit., p.315. 
 
261 “A questão da qualidade das informações que instruem decisões de mutuantes e investidores é 
um dos problemas cruciais para a economia. O direito deve buscar a promoção de melhorias na 
qualidade de tais informações, mas há sempre um ponto em que o custo dos processos de produção 
das informações não compensa os benefícios sociais potenciais” In Débora Kirschbaum, ob. cit., 
p.313. 
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O processo de recuperação judicial e o plano de rec uperação 
judicial. 

 

Valendo-nos dos ensinamentos de Jorge LOBO262, podemos-se definir a 

recuperação judicial como sendo: 

“O instituto jurídico, fundado na ética da solidariedade 
que visa sanear o estado de crise econômico-financeira 
do empresário e da sociedade empresária com a 
finalidade de preservar os negócios sociais e estimular a 
atividade empresarial, garantir a continuidade do 
emprego e fomentar o trabalho humano, assegurar a 
satisfação, ainda que parcial e em diferentes condições, 
dos direitos e interesses dos credores e impulsionar a 
economia creditícia, mediante a apresentação, nos autos 
da ação de recuperação judicial, de um plano de 
reestruturação e reerguimento, o qual, aprovado pelos 
credores, expressa ou tacitamente, e homologado pelo 
juízo, implica novação dos créditos anteriores ao 
ajuizamento da demanda e obriga a todos os credores a 
ela sujeitos, inclusive os ausentes, os dissidentes e os 
que se abstiveram de participar das deliberações da 
assembleia geral.” 

Pois bem, por se tratar a recuperação judicial de uma técnica, a superação do 

estado de crise econômico financeiro se concretiza pela elaboração de um plano de 

recuperação, contendo os requisitos previstos no art.53 da LFRE, o que requer a 

atuação de profissionais especializados em administração, contabilidade, economia 

e advogados263. 

A questão central da recuperação judicial passa, então, pela elaboração de um 

plano de recuperação que demonstre a viabilidade da econômica da empresa (art.53 

                                                      
262 LOBO, Jorge. Comentários ao art.47. in TOLEDO, Paulo Campos Sales de, ABRÃO, Carlos 
Henrique. Comentários à lei de recuperação de empresas e falência. São Paulo: Saraiva, 2005, 
p.104-105. 
 
263 “O plano deve mencionar, conforme o teor do inciso I desta norma legal, pormenorizadamente os 
meios de recuperação a serem empregados; a demonstração da viabilidade econômica (inciso II); o 
laudo econômico financeiro e financeiro e de avaliação dos bens do ativo do devedor, subscrito por 
profissional devidamente habilitado ou empresa especializada (inciso III). E, com efeito, o sucesso do 
pedido de recuperação decorre essencialmente, da performance técnica da área econômico 
financeira, embora a capacidade de negociação do profissional do profissional do direito do Direito 
possa atuar favoravelmente na aceitação dos credores”. in FRANCO, Vera Helena de Mello; SZTAJN, 
Rachel; Falência e Recuperação da Empresa em Crise, comparação com as posições do direito 
europeu – aspectos atuais: Rio de Janeiro: Elvesier, 2008, p.245 
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da LFRE) sempre orientada pelos princípios que norteiam e informam o direito 

recuperacional, contidos no art.47 da LFRE. 

Nesse contexto, interessa aos propósitos deste trabalho analisar o nível de 

disclosure informacional e a qualidade das informações da LFRE, de modo que 

devemos tratar do mecanismo empreendido na recuperação judicial. 

Pois bem, ao requerer a recuperação judicial, o devedor deverá 

obrigatoriamente atender ao disposto no art.51 da LFRE, expondo (I) as causas 

concretas da sua situação patrimonial e as razões da crise econômico-financeira, 

além de juntar (II) as demonstrações contábeis relativas aos 3 (três) anos e uma 

(demonstração) especialmente elaborada (levantada) para instruir o pedido, 

contendo: (a) o balanço patrimonial - BP, (b) a demonstração de resultados 

acumulados, (c) a demonstração do resultado atual, desde o último exercício, (d) a 

demonstração de fluxo de caixa. O requerimento deverá conter também (III) a 

relação completa dos credores, apontando a natureza, a classificação do crédito, 

vencimentos, (IV) a relação completa dos empregados, salários, funções e verbas 

salariais e indenizações devidas, (V) a certidão de regularidade da Junta Comercial, 

(VI) a relação do patrimônio dos sócios controladores e dos administradores, (VII) o 

extrato atualizado das contas bancárias e eventuais aplicações financeiras, (VIII) as 

certidões de protestos do estabelecimento sede do devedor, (IX) a relação de todas 

as ações judiciais nas quais o devedor figure. 

O §1° do art.51, também prevê que toda a escrituração contábil da empresa 

estará à disposição do juízo, do administrador judicial, podendo ser franqueada a 

qualquer interessado desde que haja autorização judicial. Adicionalmente, os 

documentos comprobatórios poderão, por determinação judicial, permanecer 

depositados em cartório da vara judicial. 

E, estando atendidos os requisitos do art.51, o juiz deve deferir o 

processamento da recuperação judicial, tomando as providências previstas no art.52 

da LFRE, dentre elas (I) a nomeação do administrador judicial, (II) a dispensa de 

apresentação das CND, exceto para contratar com o poder público, (III) ordenará a 

suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, na forma do art.6°, 

excetuados os créditos descritos no art.49, §§3° e 4° da LFRE, (IV) ordenará que o 
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devedor apresente mensalmente seus balancetes, sob pena de destituição dos 

administradores, (V) intimará o MP e as fazendas públicas municipais, estadual e 

federal, e (VI) ordenará a expedição do edital na forma do §1° do art.52.  

Além disso, sendo deferido o processamento da recuperação judicial, os 

credores poderão, a qualquer tempo, requerer a convocação de assembleia-geral 

para a constituição do Comitê de Credores, como prevê o §2° do art.52. 

Ato contínuo, o devedor deverá apresentar um plano de recuperação judicial no 

prazo improrrogável de 60264 (sessenta) dias, que deverá conter (I) a discriminação 

pormenorizada dos meios de recuperação a ser empregados, conforme o art. 50 

desta Lei, e seu resumo, (II) a demonstração de sua viabilidade econômica e (III) o 

laudo econômico-financeiro e de avaliação dos bens e ativos do devedor, subscrito 

por profissional legalmente habilitado ou empresa especializada. 

Segundo Luiz Gustavo Friggi RODRIGUES265, a inspiração para o conteúdo do 

plano de recuperação judicial tem origem no relatório do Banco Mundial intitulado 

Principles and Guidelines for Effective Insolvency and Creditor Rights Systems, que 

prescreve no ‘Princípio 25’ a estrutura legal necessária à recuperação da empresa 

em crise e no ‘Princípio 19’ trata da assimetria de informação. 

Mas a análise conjunta das demonstrações ofertadas na forma do art.51 e 53 

da LFRE, que representam o disclosure da nossa lei, demonstra que as informações 

a serem divulgadas pela devedora são claramente insuficientes à tomada de decisão 

“informada” pelos interessados no processo recuperacional266. 

                                                      
264 O prazo de 60 (sessenta) dias concedido pela LFRE é bastante criticado, por ser exíguo. Em 
termos comparativos, o § 1121 (b) do U.S. Chapter 11 concede o prazo de 120 dias para a 
apresentação do plano, prazo que pode ser prorrogado a critério do juiz, mas jamais pode ultrapassar 
o prazo limite de 18 meses. 
 
265 Luiz Gustavo Friggi Rodrigues. Alcance da atuação judicial em sede de homologação do plano de 
recuperação judicial aprovado pela assembleia-geral de credores. Tese (Doutorado em Direito 
Político e Econômico). Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2014, p. 
 
266 A esse respeito, ver Jeffrey M. Anapolsky e Jessica F. Woods. Pitfalls in Brazilian Bankruptcy Law 
for International Bond Insvetors. In Journal of Business & Technology Law. Volume 8, Issue 2. Article 
4. disponível em http://digitalcommons.law.umaryland.edu/jbtl/vol8/iss2/4/ acessado em 13/11/2015 
às 11:50hs. 
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Em primeiro lugar, devemos destacar que tanto o procedimento para dar início 

à recuperação judicial, quanto à formulação do plano de recuperação, estão na 

incumbência exclusiva do devedor, mas não dos credores, que até podem sugerir 

em assembleia mudanças ao plano, mas não podem dar o primeiro impulso. Na 

nossa LFRE não há a possibilidade do competing plan, como ocorre no 

ordenamento jurídico norte-americano. 

Não obstante isso, ANAPOLSKY e WOODS267 tecem duras críticas à LFRE, 

sobretudo se comparadas ao disclosure propiciado pela legislação norte-americana, 

apontando a existência de armadilhas para os investidores estrangeiros. Estes 

autores consideram que os investidores estrangeiros podem ser surpreendidos com 

a baixa qualidade da informação propiciada pela lei brasileira, se tomado como 

parâmetro o disclosure statement previsto no §1125 (a)(1) do Bankruptcy Code. 

Com efeito, a regra contida no §1125 (a) (1) exige que o devedor disponibilize 

informações adequadas e suficientemente detalhadas para que um investidor 

hipotético de uma determinada classe possa tomar uma decisão informada sobre o 

plano de recuperação, cabendo ao juiz decidir, no caso concreto, com base na 

discricionariedade que a lei lhe confere, acerca da qualidade das informações 

prestadas.  

E mais, a jurisprudência dos tribunais norte-americanos se encarregou de 

interpretar o conteúdo do §1125 (a) (1) do Bankruptcy Code e nos fornece uma 

relação daquilo que é considerado essencial em termos de disclosure. 

Citando o precedente In re A.C. Williams Co., ANAPOLSKY e WOODS nos 

trazem uma lista268 com os parâmetros que frequentemente são utilizados pela 

                                                      
267 Jeffrey M. Anapolsky e Jessica F. Woods. Pitfalls in Brazilian Bankruptcy Law for International 
Bond Insvetors. In Journal of Business & Technology Law. Volume 8, Issue 2. Article 4. disponível em 
http://digitalcommons.law.umaryland.edu/jbtl/vol8/iss2/4/ acessado em 13/11/2015 às 11:50hs. 
 
268 “(1) The events which led to the filing of a bankruptcy petition; (2) a description of the available 
assets and their value; (3) the anticipated future of the company; (4) the source of information stated 
in the disclosure statement; (5) a disclaimer; (6) the present condition of the debtor while in Chapter 
11; (7) the scheduled claims; (8) the estimated return to creditors under a Chapter 7 liquidation; (9) the 
accounting method utilized to produce financial information and the name of the accountants 
responsible for such information; (10) the future management of the debtor; (11) the Chapter 11 plan 
or a summary thereof; (12) the estimated administrative expenses, including attorneys’ and 
accountants’ fees; (13) the collectability of accounts receivable; (14) financial information, data, 
valuations or projections relevant to the creditors’ decision to accept or reject the Chapter 11 plan; (15) 
information relevant to the risks posed to creditors under the plan; (16) the actual or projected 
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Bankruptcy Court do Northern District of Ohio269 para averiguar se as informações 

estão em conformidade com a lei de falências norte-americana, vejamos: 

(1) Os eventos que levaram ao pedido de falência; 

(2) Uma descrição dos bens disponíveis e seu valor;  

(3) Previsão quanto ao futuro da empresa;  

(4) A fonte das demonstrações apresentadas; 

(5) Um aviso, demonstrando inexistir maiores informações sobre o devedor;  

(6) A atual condição do devedor enquanto em recuperação; 

(7)  A relação dos credores (e suas pretensões); 

(8) O retorno estimado pelos credores em caso de falência (capítulo 7); 

(9) O método contábil utilizado para produzir as informações financeiras e os 
nomes dos contadores responsáveis pelas informações; 

(10) O futuro administrador do devedor; 

(11) O plano de recuperação e seu resumo;  

(12) O valor estimado das despesas administrativas, incluindo  
contabilizado dos recebíveis; 

(13) O valor contabilizado dos recebíveis; 

(14) As informações financeiras, os dados, as avaliações ou projeções 
relevantes à tomada de decisão pelos credores para aprovar ou rejeitar o 
plano de recuperação; 

(15) As informações relevantes sobre os riscos a que os credores estão 
expostos no plano de recuperação; 

(16) O valor atual ou projetado que possa ser obtido por meio de 
transferências evitáveis; 

(17) Litígios susceptíveis de surgir em um contexto não falimentar; 

(18) As consequências tributárias ao plano; e 

(19) A relação do devedor com afiliadas. 

                                                                                                                                                                      
realizable value from recovery of preferential or otherwise voidable transfers; (17) litigation likely to 
arise in a nonbankruptcy context; (18) tax attributes of the debtor; and (19) the relationship of the 
debtor with the affiliates..” Tradução livre do autor. 
 
269  Essa lista que contém 19 itens, também foi adotada em inúmeros outros casos e cortes judiciais 
nos EUA. “Numerous courts have prescribed a list of disclosures which typically should be included in 
a disclosure statement.”  In re Cardinal Congregate I, 121 B.R. 760, 765 (Bankr. S.D. Ohio 1990) 
(citing In re Dakota Rail, Inc., 104 B.R. 138 (Bankr. D. Minn. 1989); In re Scioto Valley Mortg. Co., 88 
B.R. 168 (Bankr. S.D. Ohio 1988); In re S.E.T. Income Props., III, 83 B.R. 791 (Bankr. N.D. Okla. 
1988); In re Jeppson, 66 B.R. 269 (Bankr. D. Utah 1986); In re Metrocraft Publ’g Servs., Inc., 39 B.R. 
567 (Bankr. N.D. Ga. 1984); In re Malek, 35 B.R. 443 (Bankr. E.D. Mich. 1983)).  These cases and 
others have developed a list of factors courts should consider when determining whether the 
disclosure statement meets the statutory requirement of adequate information” conforme decisão 
judicial proferida no caso envolvendo os devedores THOMAS M. GRABANSKI e MARI K. 
GRABANSKI, proferida pela Corte de Falências do Distrito da Dakota do Norte, acessada em 
13/11/2015 e disponível no site: 
 http://www.ianb.uscourts.gov/publicweb/sites/default/files/GrabanskiDisclosureStatement.htm  
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Por aí se vê que o §1125 (a) (1) do Bankruptcy Code difere do art.51 da LFRE, 

na medida em que a lei norte-americana é uma regra ‘aberta’, de baixa densidade 

normativa, ao passo que o art.51 da LFRE especifica e detalha quais informações 

devem integrar o processo de recuperação no Brasil.  

Em razão disso, a jurisprudência norte-americana, valendo-se da 

discricionariedade que o Chapter 11 concedeu aos magistrados, delineou o que 

seria informação útil e relevante à tomada de decisão pelos credores. 

Por outro lado, o conteúdo informacional descrito no art.53, II da LFRE, 

também admite uma interpretação mais extensiva. Afinal, a expressão ‘viabilidade 

econômica’ também possui uma baixa densidade normativa. 

Neste ponto, Aristides MALHEIROS270 entende que “houve uma imprecisão 

técnica” no termo empregado pelo legislador já que “no sistema da nova lei esse 

conceito (demonstração da viabilidade econômica) não tem nenhuma utilidade, pois 

o que garantirá o sucesso do plano não é o valor do ativo da empresa (referindo-se 

ao que consta do balanço patrimonial) e sim a sua capacidade de gerar caixa”.  

Dessa forma, MALHEIROS conclui que a demonstração projetada dos fluxos 

de caixa é o instrumento contábil a que se refere o plano de recuperação. 

No mesmo sentido Rachel SZTAJN271 defende que, o que interessa no plano 

de recuperação são os elementos informadores, a demonstração numérica da 

viabilidade segue as regras da aritmética: soma, subtração, multiplicação, divisão, 

operações elementares; sem qualquer formulação que vá além de recursos de 

álgebra primária, equações de primeiro grau. 

Talvez não seja bem assim.  

                                                      
270 Revista da AASP. Recuperação Judicial: temas polêmicos. São Paulo: AASP, n° 105, set./2009, 
p.26. 
 
271 In Comentários à lei de recuperação de empresas: Lei 11.101/2005 – artigo por artigo. (coord. 
Francisco Satiro de Souza Junior e Antônio Sérgio A. de Moraes Pitombo). RT, 2007, p.267. 
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Sabe-se que um plano bem elaborado deverá também apresentar uma 

projeção de fluxos de caixa futuros, o que demanda certa engenharia financeira, 

envolve cálculos estatísticos de estimativas de crescimento, esperança de 

rentabilidades, projeção de custos e despesas, correlações com agentes do 

mercado e etc., o que naturalmente foge à álgebra elementar. 

Dito de outra forma, em que pese a essencialidade da demonstração 

pormenorizada do plano de recuperação envolva a capacidade de geração de fluxos 

de caixa, o que ocorre por meio da elaboração de documentos financeiros 

(projeções de fluxos de caixa e pagamentos), a mera apresentação desses 

documentos de per si podem não ser suficientes à concretização da viabilidade 

econômica, ainda que aprovados pelo colegiado creditício.  

No entender de Gladston MAMEDE272 “enquanto a discriminação 

pormenorizada traduz uma expressão estática do plano, ou seja, a mera 

discriminação, ainda que minuciosa, do que se propõe a fazer, a demonstração da 

viabilidade econômica da proposta de plano de recuperação é um exercício de 

projeção otimista: o devedor (empresário ou sociedade empresária) argumentará 

favoravelmente à sua proposta, procurando apontar os pontos positivos do plano, 

exibir suas virtudes, fazer projeções sobre o que foi projetado e, assim, provar que 

pode, por aquela via, chegar à superação da crise econômico-financeira da 

empresa”. 

Tudo leva a crer, portanto, que a viabilidade econômica demanda algo além de 

um fluxo de caixa, pois se trata de um conceito jurídico muito abrangente e abstrato 

que não possui correspondente adequado no campo da Economia e das 

Finanças273. 

                                                      
272 Gladston Mamede. Direito empresarial brasileiro: falência e recuperação de empresas. Vol.4. São 
Paulo: Atlas, 2006, p.232. 
 
273 “Em primorosa lição, Christine Label, a propósito da Lei francesa de 25 de janeiro de 1985, que se 
aplica sob medida à LRE, deixou patente que o critério norteador da recuperação da empresa não é 
critério econômico de rentabilidade, embora a empresa deficitária esteja, no médio e longo prazos, 
condenada ao fracasso, nem, tampouco, o critério financeiro da liquidez, embora a cessação de 
pagamentos por largo tempo acabe conduzindo-a à bancarrota, mas, sim, o critério da viabilidade, 
que é uma noção jurídica, sem correspondente nas Ciências Econômicas, nem nas Ciências das 
Finanças” L´elaboration du plan de continuation de l´entreprise en redressement judiciaire, Marseille: 
Ed. Press Universitaires D’Aix-Marseille, 2000, p.223 e s. APUD Jorge Lobo, in Comentários à lei de 
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Além disso, sabe-se que a fase de apresentação do plano com a máxima 

divulgação das informações da empresa devedora representa um momento muito 

importante no processo de recuperação judicial, aspecto que Manuel Justino 

BEZERRA FILHO274 convencionou chamar de momento político do plano de 

recuperação, pois o devedor deverá convencer os credores de que seu plano é 

consistente e que o sacrifício dos credores será recompensado pelos pagamentos 

futuros. Sob tal prisma, as informações do devedor são essenciais à tomada de 

decisão informada. 

É certo, porém, que a viabilidade econômica desafia de um lado o conceito de 

preservação da empresa e, consequentemente, todos os princípios que norteiam a 

recuperação judicial, encampados no art.47 da LFRE, notadamente a função social 

da empresa da qual já tratamos. 

Mas, por outro lado, o conteúdo informacional da viabilidade econômica do 

devedor em crise esbarra no conflito de agência travado entre devedor e credores, 

assim como no comportamento egoístico e na racionalidade limitadas existentes. 

Ora, nessa seara, estabelece-se uma relação conflituosa decorrente da 

assimetria de informações na medida em que os interesses do devedor (agente) e 

dos credores (principais) são potencialmente antagônicos.  

O devedor quer obter a recuperação ao menor custo possível e os credores 

sempre almejam receber a totalidade de seus créditos no menor prazo possível.  

Disso resulta que a qualidade e o nível das informações produzidas pelo 

devedor (agente) podem ser distorcidas e tendenciosas, a propósito: 

“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 da 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. 

                                                                                                                                                                      
recuperação de empresas e falência (coord. Paulo F.C. Salles de Toledo e Carlos Henrique Abrão). 
Saraiva, 2005, p.142. 
 
274 In Lei de recuperação de empresas e falência: Lei 11.101/2005 comentada artigo por artigo. 10ª 
ed. São Paulo; RT, 2014, p.172. 
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Num ambiente de extremada oposição como o da 
recuperação judicial, em que os credores já se encontram 
em perspectiva de prejuízo, na presença de assimetria de 
informacional há um maior espaço para o exercício do 
comportamento oportunista por parte do devedor, que 
pode manipular os credores em seu benefício”275   

 

Assim, retomando a ideia de que a qualidade e a pertinência da informação 

estão intimamente relacionadas ao conflito de agência, não há como desconsiderar 

a existência desse conflito no bojo do plano recuperacional, o que demanda 

compreender o comportamento estratégico de cada player no processo 

recuperacional e a governança corporativa que deve ser adotada no processo. 

 

O plano de recuperação judicial sob a perspectiva d a teoria dos 
jogos. 

 

A partir do desenvolvimento da teoria dos jogos, podemos tentar identificar o 

que se passa no processo de recuperação de empresas, notadamente no que diz 

respeito ao comportamento estratégico de cada credor (jogador) que participa do 

processo político de votação do plano de recuperação judicial. 

Assim como Mario Engler PINTO JUNIOR276, entendemos que, em tese, a 

recuperação judicial se dá num ambiente de jogo dinâmico (ou sequencial) de 

barganha (negociação) em que cabe ao devedor a prerrogativa de apresentar o 

plano de recuperação, como determina o art.53 da LFRE277, o que lhe assegura a 

                                                      
275 In Luiz Gustavo Friggi Rodrigues. Alcance da atuação judicial em sede de homologação do plano 
de recuperação judicial aprovado pela assembleia-geral de credores. Tese (Doutorado em Direito 
Político e Econômico). Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2014, p.82. 
  
276 Mario Engler PINTO JUNIOR. A teoria dos jogos e o processo de recuperação de empresas. 
Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais. Vol. 31. p. 63. Jan / 2006. Doutrinas 
Essenciais de Direito Empresarial. Vol. 6, p. 447. Dez / 2010 DTR\2006\33, p.4. 
 
277 Art. 53. O plano de recuperação será apresentado pelo devedor em juízo no prazo improrrogável 
de 60 (sessenta) dias da publicação da decisão que deferir o processamento da recuperação judicial, 
sob pena de convolação em falência, e deverá conter:  
I – discriminação pormenorizada dos meios de recuperação a ser empregados, conforme o art. 50 
desta Lei, e seu resumo;  
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vantagem de, conhecendo o ‘preço de reserva’ de cada credor, poder obter a 

aprovação do plano em cada classe.  

Contudo, cabe a ressalva quanto à possibilidade do plano ser negociado278 em 

assembleia de credores, o que tornaria um jogo de barganhas em rodadas 

sucessivas e, a partir disso, observa-se a ocorrência da ‘taxa de impaciência’ dos 

credores. 

Essa ‘taxa de impaciência’ e o ‘preço de reserva’ no processo de recuperação 

judicial não surgem apenas no momento em que os credores são chamados a 

participar da assembleia e votar o plano de recuperação. Essa formação se inicia a 

partir do momento que a empresa demonstra (ou sinaliza) ao mercado suas 

dificuldades financeiras, o que é corroborado pelo ajuizamento do pedido de 

recuperação judicial, passando a sofrer enorme influência em razão do nível de 

disclosure e da qualidade das informações sobre a crise do devedor, conforme 

art.51 da LFRE. 

 Assim, em certa medida, o momento em que se pede a recuperação judicial é 

um marco estratégico importante para os jogadores (devedor e credores), pois é a 

primeira sinalização oficial que pode gerar um comportamento nos credores, 

induzindo-os a cooperar (barganhar) ou não.  

A lógica é que nesse momento os credores formem seus ‘preços de reserva’ e 

se inicie o cômputo da ‘taxa de impaciência’ que deve durar até a aprovação ou 

rejeição do plano.  

Desse modo, conforme determina a LFRE, inexistindo particularidades que 

adiem ou procrastinem de forma exacerbada a realização da assembleia de 

                                                                                                                                                                      
II – demonstração de sua viabilidade econômica; e  
III – laudo econômico-financeiro e de avaliação dos bens e ativos do devedor, subscrito por 
profissional legalmente habilitado ou empresa especializada. 
Parágrafo único. O juiz ordenará a publicação de edital contendo aviso aos credores sobre o 
recebimento do plano de recuperação e fixando o prazo para a manifestação de eventuais objeções, 
observado o art. 55 desta Lei. 
 
278 Ainda que exista a possibilidade de negociação dos credores em assembleia, a LFRE não permite 
que os credores apresentem um plano em substituição ao devedor (ou na falta deste), tal como 
possibilita o §1121 do Chapter 11 do U.S. Bankruptcy Code, conhecido por “competing plan”. No 
Brasil, se o devedor não apresenta seu plano de recuperação no prazo legal de 60 dias, a 
consequência é a decretação da falência. 
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credores, a tendência é que no processo de recuperação judicial a ‘taxa de 

impaciência’ seja neutralizada279, eis que a realização da assembleia deve ocorrer 

em até 150 dias do deferimento do processamento da recuperação judicial, como 

determina o art.56, §1° da LFRE. 

Outro marco estratégico determinante será a apresentação do plano de 

recuperação pelo devedor, que deve atender ao prazo legal de 60 dias a contar do 

deferimento do processamento da recuperação judicial. 

Se a recuperação da empresa em crise de fato se materializa num plano de 

recuperação judicial a ser apresentado pelo devedor, é possível (embora pouco 

provável) que tal plano atenda imediatamente todos os anseios de todos os 

credores, sendo aceito sem objeções (LFRE, art.58)280, ocasião em que a 

recuperação judicial será imediatamente concedida.  

Nesse sentido, fica bem claro uma vez mais, como é extremamente importante 

o conhecimento do ‘preço de reserva’ dos credores por parte do devedor. Essa 

informação permitirá que o plano seja desenhado e moldado para maximizar a 

recompensa que o devedor espera, na forma de um jogo de barganha por ultimato. 

Então, inexistindo objeção por parte dos credores, o jogo se desenvolve na 

forma de uma barganha por ultimato que tende a gerar maior vantagem ao devedor, 

sendo que essa vantagem será tão mais expressiva quanto maior for o 

conhecimento do devedor a respeito das informações (preço de reserva) dos 

credores.  

A contrario sensu, é mais interessante aos credores que o jogo não se 

desenvolva sob a forma de barganha por ultimato, mas sim na forma de rodadas 

sucessivas de modo que, ao assumir tal premissa, o comportamento ideal para os 

credores será (i) ocultar o preço de reserva e (ii) criar objeções ao plano. 

                                                      
279 “A impaciência do devedor é praticamente neutralizada no procedimento de recuperação judicial, o 
que permite uma negociação mais equilibrada com os credores. A ameaça iminente de decretação de 
falência fica temporariamente afastada, podendo o devedor concentrar-se na elaboração do plano de 
recuperação judicial.” PINTO JUNIOR. Ob.cit.,p.8. 
 
280 Art. 58. Cumpridas as exigências desta Lei, o juiz concederá a recuperação judicial do devedor 
cujo plano não tenha sofrido objeção de credor nos termos do art. 55 desta Lei ou tenha sido 
aprovado pela assembléia-geral de credores na forma do art. 45 desta Lei. 
 



148 
 

Com efeito, apresentadas as objeções ao plano, o juiz deverá convocar a 

assembleia-geral de credores para submeter o plano ao crivo das categorias de 

credores, que poderão aprova-lo, modifica-lo ou rejeitá-lo nos termos da LFRE, 

art.56 e §§3° e 4°281. Portanto, em tais circunstâncias, o jogo se transforma em 

barganha por rodadas sucessivas abrindo a possibilidade de ocorrerem 

modificações no plano a pedido dos credores, o que tende a aumentar o poder de 

negociação destes. 

 “A ausência de informações ou a apresentação destas 
num aspecto puramente ligado às ofertas dirigidas aos 
credores – novação das dívidas – é insuficiente. Em 
realidade, a 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.”282 

 

Mas, em qualquer hipótese, a barganha só se desenvolverá se ocorrer o 

surplus283, ocasião em que a somatória dos ganhos decorrentes da negociação 

(cooperar) valer mais do que o comportamento individual, não-cooperativo. Ou seja, 

pela lógica, o credor só estará disposto a negociar se reconhecer o surplus no jogo 

de barganha. 

 

                                                      
281  Art. 56. Havendo objeção de qualquer credor ao plano de recuperação judicial, o juiz convocará a 
assembléia-geral de credores para deliberar sobre o plano de recuperação. 
§ 3° O plano de recuperação judicial poderá sofrer alterações na assembléia-geral, desde que haja 
expressa concordância do devedor e em termos que não impliquem diminuição dos direitos 
exclusivamente dos credores ausentes. 
 § 4o Rejeitado o plano de recuperação pela assembléia-geral de credores, o juiz decretará a falência 
do devedor. 
 
282 In Luiz Gustavo Friggi Rodrigues, Alcance da atuação judicial em sede de homologação do plano 
de recuperação judicial aprovado pela assembleia-geral de credores. Tese (Doutorado em Direito 
Político e Econômico). Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2014, p.84. 
 
283 “Naturalmente, nem todos os jogos possuem essa peculiaridade. Existem situações em que a 
cooperação entre os jogadores pode adicionar valor (surplus), vale dizer, produzir um resultado cujo 
somatório das recompensas será maior do que cada jogador poderia obter isoladamente em 
ambiente não cooperativo. O jogo de barganha enquadra-se nesse modelo, sempre que o todo for 
maior do que a soma das partes. A solução cooperativa será a melhor alternativa para todos os 
jogadores, pois aumenta as recompensas individuais que seriam obtidas no caso de não celebração 
do acordo (backstop payoff).” in Mario Engler Pinto Junior. A teoria dos jogos e o processo de 
recuperação judicial de empresas. RT. Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais. 
Jan/2006. Vol.31., pp.4-5. 
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A caracterização dos jogadores na recuperação judic ial. 

 

O jogo que se desenvolve no processo de recuperação judicial tem como 

jogadores principais: 

(a) a empresa devedora em situação de crise; 

(b) os credores que NÃO participam do processo de recuperação judicial, 

por expressa determinação legal; 

(c) os credores que participam do processo de recuperação judicial e que 

se subdividem em 4 (quatro) categorias distintas, a saber: (i) credores 

trabalhistas ou decorrentes de acidentes de trabalho; (ii) credores com garantia 

real; (iii) credores quirografários e (iv) credores micro ou pequenos 

empresários; e 

(d) o Poder Judiciário, cuja atuação pode impactar no processo de 

recuperação. 

A partir dessa caracterização e considerando que o jogo se desenvolve por 

negociação (barganha) às vezes de ultimato, mas na maioria dos casos na forma de 

rodadas sequenciais, poderemos avaliar separadamente a conduta desses 

jogadores em suas interações. 

 

Comportamento do devedor em crise. 

Deve-se tem em mente que o primeiro e principal interessado no processo de 

recuperação judicial é o próprio devedor, tanto que a ele compete, desde que 

preenchidos os requisitos do art.48 da LFRE, pleitear a recuperação judicial na 

forma do art.51 da LFRE ingressando com a ação, podendo ainda requerê-la no 

prazo da contestação ao pedido falimentar, nos termos do art.95 LFRE.  

Chamaremos o pedido de recuperação judicial fundado no art.51 da LFRE 

como sendo “voluntário” e o pedido de recuperação judicial fundado no art.95 da 

LFRE como “involuntário”, na medida em que neste segundo caso o devedor em 
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crise se vê quase que obrigado a pedir a recuperação judicial num curto espaço de 

tempo, em apenas 10 (dez) dias, que é o prazo para contestar o pedido de falência. 

E o tempo é um fator determinante que pode comprometer o sucesso da 

recuperação.  

Em razão disso, sabedor do estado econômico-financeiro da empresa em crise, 

o administrador não deve (ou não deveria) deixar que a situação se agrave ao ponto 

de tornar inviável a propositura de recuperação judicial. Em outras palavras, deve 

(ou deveria) fazer parte da formação do administrador de empresas reconhecer os 

limites que tangenciam a capacidade da empresa de auto superação.  

Uma vez reconhecida a necessidade de um processo de recuperação judicial, 

o quanto antes a empresa começar a agir (idealizar o plano de recuperação, 

identificar quais credores estão mais propensos a negociar, captar os sinais do 

mercado, levantar as informações, etc.) e ingressar com o pedido de recuperação, 

mais chances terá de superar a crise, até porque os mecanismos contidos na LFRE 

(ex. stay period) servem para evitar o comprometimento dos ativos e do fluxo de 

caixa da empresa.  

Assim, é muito difícil preparar o pedido de recuperação que chamamos de 

“involuntário” no prazo da contestação (10 dias). Nesse período, conforme o porte da 

empresa em crise, mal há tempo para reunir a documentação essencial prevista no 

art.51 da LFRE, quanto mais idealizar o plano, consultar credores e etc.  

Aos olhos dos credores também não passa despercebido esse timing do 

devedor em busca de recuperação, que pode servir como uma espécie de 

sinalização (positiva ou negativa) demonstrando maior ou menor credibilidade e 

segurança na recuperação judicial. 

De qualquer forma, o interesse do devedor, qualquer que seja o mecanismo 

adotado para tentar se recuperar é sempre o mesmo: não falir. Ocorre que, para 

atingir tal propósito, certos devedores tanto começam a agir nos bastidores em 

conluio com certos credores ou interpostas pessoas para manipular os votos, já 

antevendo a realização de uma assembleia de credores, quanto omitem ou 

distorcem dados relevantes à tomada de decisão pelos credores. 
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Essa situação, de tão notória, resultou numa recomendação erigida na Jornada 

Paulista de Direito Empresarial284, em que foram editados os Enunciados n° 8 e 9, 

abaixo transcritos, que têm por finalidade conferir mais transparência às 

manifestações dos credores na deliberação assemblear em que se vota o plano de 

recuperação: 

Enunciado n° 8. A ata da assembleia geral dos credores 
na recuperação judicial deve registrar, no texto ou em 
anexo, o voto proferido por cada credor. 

Enunciado n° 9. O administrador judicial deverá indagar 
aos credores presentes se participam da assembleia na 
qualidade de cessionários ou promitentes cedentes, 
fazendo constar tal declaração em ata. 

 

A ideia contida nesses enunciados é evitar que o devedor, por meio de 

instrumentos de cessão de crédito negocie nos bastidores o crédito objeto da 

recuperação judicial, conduzindo as votações em assembleia conforme seu 

interesse.  

Tais enunciados tendem a coibir tal prática, além de permitir que o juízo 

recuperacional tenha um conhecimento mais amplo a respeito dos conflitos de 

interesse nos votos que aprovaram ou rejeitaram o plano, notadamente do voto 

abusivo de minoria. 

À vista disso, uma das maiores preocupações por parte dos operadores de 

direito que lidam com a recuperação judicial, tal como apontada pelo Prof. Fabio 

Ulhoa Coelho em seu painel no 4° Congresso Brasileiro de Direito Comercial285, diz 

respeito à banalização do instituto da recuperação judicial. 

Com efeito, segundo o Prof. Ulhoa Coelho, têm-se visto com muita frequência a 

utilização do pedido de recuperação judicial por parte de empresas e/ou empresários 

inescrupulosos que, agindo de forma abusiva, veem no processo recuperacional um 

meio de atingir certos objetivos escusos, para o que citou 3 (três) exemplos 

                                                      
284 Enunciados publicados no DOE de 09.12.2013, Caderno Administrativo – p.17-18, resultante do 
processo n° 188.693/2013 – Capital. 
 
285 4° Congresso de Direito Comercial, realizado na AASP nos dias 10 e 11 de abril de 2014. 
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recorrentes: (a) A utilização da recuperação por empresas que não estão em crise, 

mas que se utilizam da recuperação somente para fazer caixa; (b) A elaboração de 

planos de recuperação muito onerosos e que exigem um sacrifício muito grande dos 

credores; e (c) Recuperações judiciais meramente protelatórias à falência. 

Na primeira situação apontada pelo Prof. Fábio Ulhoa Coelho, estamos diante 

de uma empresa cujo objetivo é o de aliviar seu fluxo de caixa, evitando maiores 

comprometimentos financeiros, suavizando os custos financeiros (juros e encargos), 

como forma de aumentar suas disponibilidades.  

Aqui não existe crise, mas sim um comportamento oportunista e individualista 

do devedor que busca equalizar sua gestão de caixa à custa dos credores. A 

estratégia do devedor deve ser a de barganhar via ultimato e não demonstrar suas 

reais intenções utilizando-se de informações imperfeitas.  

“Estrategicamente o devedor tem interesse em prolongar 
o máximo possível o lapso temporal para solver as 
obrigações. Os credores têm interesse contrário. A 
batalha será vencida por aquele dos jogadores que tiver 
informações e souber utilizá-las. Ganha quem conciliar os 
arts. 47 e 51 da Lei. O agente racional, egoísta, tratará de 
minimizar os efeitos da crise sobre suas atividades. 

 

Já sob a ótica dos credores, essa distorção deve ser mitigada pelo amplo 

acesso às informações do devedor que, conforme determina o art.51 da LFRE, deve 

lhes proporcionar a ampla divulgação (full disclousure286) do estado econômico 

financeiro do devedor e, a partir disso, conduzir esse jogo para uma barganha 

sequencial.  
                                                      
286 “À semelhança do procedimento previsto no Chapter 11 do Bankruptcy Code, que impõe à 
empresa devedora que realize um disclousure statement,o art.51 da LRF indica uma série de 
elementos que deve conter a petição inicial de recuperação judicial, bem como uma série de 
documentos que devem instruí-la. [...] Ademais, para que os credores possam verificar a correção das 
informações apontadas nos documentos que instruem a petição inicial, a escrituração contábil e os 
relatórios auxiliares ficarão à disposição do juízo da recuperação judicial e do administrador judicial, e 
poderá ser judicialmente autorizado que os interessados, notadamente credores e o Ministério 
Público, tenham acesso a esses documentos (art.51, §1° da LRF). Como se pode ver, a petição inicial 
da recuperação judicial impõe ao devedor que forneça a seus credores um grande volume de 
informações, excepcionando-se, ainda que parcialmente, o princípio da inviolabilidade da escrituração 
empresarial (art.1190 do CC/2002). Essa abertura de grande volume de informações aos credores é 
relacionada à própria finalidade que orienta a recuperação judicial, que é viabilizar uma negociação 
entre devedor e credores acerca do plano de recuperação judicial” in Luiz Roberto Ayoub e Cássio. A 
Cavalli. Construção jurisprudencial da recuperação judicial de empresas. Rio de Janeiro: Forense, 
2013, p.93-94. 
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O problema é que, por mais que os credores adquiram um maior poder de 

barganha nas rodadas, o risco de rejeição do plano e a potencial decretação de 

falência de uma empresa que não está em situação de crise gera grande temor e 

desconforto aos credores, que racionalmente deverão aprovar o plano de 

recuperação na medida em que tal plano de recuperação judicial não deve criar a 

crise empresarial numa empresa que, de fato, não está em crise. 

Portanto, se naturalmente forem excluídos as duas opções extremas, quais 

sejam: a opção pela quebra da empresa e a aprovação de um plano de recuperação 

judicial bastante condescendente com os propósitos do devedor, qualquer outra 

proposta intermediária que promova a reestruturação financeira proposta no plano 

de recuperação (ainda que sucessivamente negociada) será melhor do que a 

situação inicial da empresa. 

À vista disso, a melhor estratégia dos credores nesta situação será (i) não 

sinalizar o ‘preço de reserva’ e (ii) tentar condicionar a reestruturação financeira 

almejada pela empresa em crise à reestruturação societária desta (ex vi art.50, II e 

III da LFRE) de modo que a estrutura de controle e poder seja compartilhada com os 

credores que, ao final do processo recuperacional, poderão participar dos benefícios 

propiciados pela recuperação judicial. Do contrário, a empresa em crise atingirá seus 

propósitos escusos e os credores não terão qualquer benefício (ou recompensa). 

Ainda assim, a tendência será que, agindo racionalmente, a cooperação seja a 

melhor solução neste caso. 

Na segunda situação, o objetivo da empresa em crise é transferir sua 

ineficiência ao mercado impondo aos credores um plano extremamente oneroso e 

repleto de sacrifícios.  

É o caso, por exemplo, de planos de recuperação com prazos extremamente 

amplos para pagamento, que impõe a amortização substancial do débito (hair cut), a 

redução ou supressão de correção monetária, dos juros de mora, a supressão de 

garantias reais e etc287.  

                                                      
287 A jurisprudência tem parametrizado índices que reconhecem os limites do que se configura como 
sendo um plano prejudicial e oneroso aos credores. Vejamos alguns casos: relativamente aos 
deságios, juros e prazos de pagamentos, dos credores com garantia real e quirografários, já se 
considerou não haver irregularidade em planos com deságio de 50% e parcelamento em doze anos 
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Nestes casos, a empresa está em real situação de crise e a falência é uma 

alternativa a ser considerada pelos credores. Aqui, ainda que se inicie um processo 

de barganha sequencial, a cooperação entre os credores não é tão clara, até porque 

certos credores poderão agir de forma egoística e/ou poderão tomar decisões não 

motivas pela racionalidade econômica, incorrendo numa enorme carga de 

subjetivismo. Noutras palavras, o surplus nem sempre é claramente visualizado. 

 Em situações como essa, as ameaças se intensificam especialmente por parte 

do devedor que buscará através delas obter dos credores o ‘preço de reserva’ a ser 

incorporado no plano de recuperação judicial. 

Por sua vez, a conduta de cada credor dependerá da categoria em que se 

encontra e dos direitos que titulariza, o que será objeto de análise em tópico 

específico. Para esses casos, os credores que estiverem propensos a se sujeitar a 

um plano tão oneroso vislumbram menos o recebimento do seu crédito do que a 

perspectiva de continuar a negociar ou trabalhar com o devedor. Esse parece ser o 

surplus e a matriz de recompensa com a qual o devedor terá que trabalhar para 

angariar apoio.  

O devedor que submete aos credores um plano deste jaez deverá ter 

condições de dar credibilidade e segurança de que o plano será cumprido e os 

relacionamentos futuros serão proveitosos, devendo convencer os credores nesse 

sentido. 

A terceira situação evidenciada pelo Prof.Fábio Ulhoa Coelho é meramente 

procrastinatória à falência. A crise é insuperável e a quebra é a solução ideal. Mas, 

por evidente, o devedor tentará ocultar ao máximo tal gravidade dos credores. 

                                                                                                                                                                      
(AI 0136662-20.2013.8.26.0000, Rel.  Tasso Duarte de Melo, 2ª Câmara Reservada  de Direito 
Empresarial, j.14/04/2014); deságio de 50% e parcelamentos em 124 meses (AI 2017556-
93.2014.8.26.0000, Rel. Maia da Cunha, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j.03/04/2014); 
deságio de 60% e juros de 1% ao ano (AI 2024063- 7.2013.8.26.0000, Rel. Ricardo Negrão, 2ª 
Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 17/03/2014 ); deságio de 50% e  juros de 5% ao ano (AI 
0275813-35.2012.8.26.0000, Rel. Araldo Telles, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, 
j.30/09/2013), deságio de 35% ou 60% conforme o valor do crédito e sem previsão de juros (AI  
2023912-41.2013.8.26.0000, Rel. Teixeira Leite, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial,  j. 
06/02/2014); sem juros  e sem correção monetária (AI 0191819-12.2012.8.26.0000, Rel. Lígia Araújo 
Bisogni, 2ª  Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 06/05/2013); correção monetária e juros 
diferenciados  (AI 0009544-61.2013.8.26.0000, Rel. Roberto Mac Cracken,  2ª Câmara Reservada de 
Direito Empresarial, j.20/05/2013). Houve caso em que o TJSP já admitiu deságio de 78% (AI 
071913-28.2012.8.26.00, rel. Des. Maia da Cunha, j. 30.10.2102). 
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Nesse contexto é necessária uma atuação firme do Poder Judiciário, sobretudo 

do administrador judicial, que deverá ser capaz de reduzir essa assimetria de 

informação - dando completude às informações passadas pelo devedor -  

demonstrando a incapacidade econômica da devedora. 

Nestes casos, os credores muitas vezes nem têm interesse em participar do 

processo de recuperação incorrendo em mais custos (in casu novos custos 

transacionais) além daqueles já suportados, sobretudo porque é improvável que haja 

manutenção do relacionamento entre as partes no futuro.  

A tendência será a exacerbação do comportamento individualista de cada 

credor em franca competição pelos ativos da empresa (asset grabbing), daí porque a 

decretação da quebra, ao estabelecer a par conditio creditorum, acalma os ânimos e 

sela o destino de todos os envolvidos, evitando-se que o devedor pratique atos em 

benefício de alguns e detrimento de outros.  

Além disso, não se deve esquecer que certos credores que não participaram 

da recuperação judicial e tiveram seus bens e direitos excluídos do plano virão a 

integrar a falência, como é o caso do credor fiscal e também dos credores descritos 

no art.49, §3°288 da LFRE, cujo patrimônio será arrecadado em benefício da massa 

falida, abrindo-se-lhes a oportunidade para o pedido de restituição, nos termos do 

art.85 da LFRE289. E isso também não deve passar despercebido pelos credores 

que votam no plano de recuperação em sua estratégia. 

A estratégia de cada credor deverá considerar, ainda, o reposicionamento dos 

seus créditos no processo falimentar, com especial atenção àqueles que se situarão 

em posição hierarquicamente superior ao credor fiscal. Isso porque o crédito fiscal 

                                                      
288 Art.49. § 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou 
imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos 
contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações 
imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se 
submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a 
coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, 
durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do 
estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial. 
 
289 Vide também as Súmulas 417 do STF: “pode ser objeto de restituição, na falência, dinheiro em 
poder do falido, recebido em nome de outrem, ou do qual, por lei ou contrato, não tivesse ele a 
disponibilidade.” e Súmula 495 do STF: “a restituição em dinheiro da coisa vendida a crédito, 
entregue nos quinze dias anteriores ao pedido de falência ou de concordata, cabe, quando, ainda que 
consumida ou transformada, não faça o devedor prova de haver sido alienada a terceiro.” 
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costuma ser extremamente alto, um divisor de águas entre os que poderão receber 

algo (ao menos uma parte do seu crédito) e os que praticamente nada receberão no 

processo falimentar.  

À vista disso, os credores que se posicionam no patamar superior ao credor 

fiscal - em termos de preferência de recebimentos - tendem a optar pela quebra se 

perceberem que há melhores chances e condições de reaver seu crédito (de forma 

mais rápida e em maior quantidade).  

Já os credores posicionados num patamar inferior ao credor fiscal tendem a 

aceitar qualquer proposta de recuperação ante o risco iminente de nada receberem, 

desde que o valor proposto supere seu ‘preço de reserva’ e que se mantenha viva 

alguma expectativa de continuidade de relacionamento entre as partes. 

Se no primeiro e segundo casos apresentados pelo Prof. Ulhoa Coelho a 

recuperação é até plausível de se alcançar, ainda que inescrupuloso o objetivo, 

conquanto sejam tomadas certas medidas que possibilitem a cooperação 

(barganha), evidenciem o surplus e reequilibrem as propostas do devedor, para a 

terceira hipótese a única e adequada solução para os credores será a decretação da 

quebra diante da inviabilidade da recuperação, eis que insuscetível de se atingir os 

objetivos pretendidos pelo art.47 da LFRE. 

 

Comportamento dos credores que NÃO participam do pl ano de 
recuperação judicial. 

 

Por opção legislativa certos credores não se sujeitam ao processo de 

recuperação judicial. 

Dentre eles devemos destacar a situação do credor fiscal latu sensu; os 

credores por obrigação a título gratuito (art.5°, I); os credores por despesas 

realizadas para se habilitarem na recuperação, salvo as custas judiciais decorrentes 

de litígio com o devedor (art.5°, II); os credores por quantia ilíquida (art.6°, §1°); e os 

credores titulares de créditos oriundos de contratos de alienação fiduciária, de 
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leasing, de compra e venda ou promessa de compra e venda com cláusula de 

irrevogabilidade e irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, de venda 

com reserva de domínio e de adiantamento de contrato de câmbio (ACC), tal como 

previsto no art.49, §§3° e 4° e no art.86, II da LFRE. 

Ainda que tais credores não participem diretamente da recuperação judicial, 

isso não significa que sua conduta ou interesses não repercutam na esfera de 

interesses dos demais credores. Trata-se de uma externalidade negativa criada pela 

própria lei que nitidamente beneficia esta categoria de credores na medida em que 

seu patrimônio não está sujeito à renegociação. A novação recuperacional não 

alcança esses credores que, em razão disso, mantém praticamente incólume seu 

status econômico detido com a empresa em crise.  

Vejamos caso a caso. 

O credor fiscal. 

A Fazenda Pública (União, Estados, DF e Municípios), em face de normas 

contidas no Código Tributário Nacional e na própria LREF (art. 6º, §7°), não participa 

da recuperação, correndo a respectiva execução fiscal em paralelo. 

A justificativa para tanto está no fato de que os representantes fazendários – 

quer da administração pública direta quanto indireta – não possuem autonomia para 

transigir seus respectivos créditos num plano recuperacional em que se nova 

obrigação tributária. 

Além disso, seria praticamente impossível que os entes públicos pudessem se 

reunir em assembleia de credores em todas as comarcas do país para discutir seus 

direitos creditórios. 

A solução legal idealizada na LFRE no que tange à equalização da dívida fiscal 

passaria, então, pela edição de nova e específica lei que permitiria ao empresário 

em crise o parcelamento do crédito tributário, como previsto no art. art.68 da LRE290 

e art. 155-A, §§ 3º e 4º do Código Tributário Nacional291. 

                                                      
290 Art. 68. As Fazendas Públicas e o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS poderão deferir, nos 
termos da legislação específica, parcelamento de seus créditos, em sede de recuperação judicial, de 
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Assim, enquanto essa nova e específica lei não existir, o devedor fica 

desobrigado de fornecer as Certidões Negativas de Débito – CND dos entes 

públicos e, conforme entendimento jurisprudencial, isso não se torna impeditivo à 

concessão da recuperação judicial. 

Com efeito, como explicam AYOUB e CAVALI292, a dispensa à apresentação 

das certidões negativas foi uma construção jurisprudencial dos Tribunais Estaduais 

pela inexistência de parcelamento especial às empresas em crise, cujas decisões 

partiram dos emblemáticos casos envolvendo a Varig e a Parmalat:  

“a solução que foi jurisprudencialmente construída reside 
em conceder-se a recuperação judicial ao mesmo tempo 
que se dispensa à empresa devedora apresentar as 
certidões a que se referem os arts.57 e 68 da LRF. Em 
pesquisa realizada pelas Escolas de Direito do Rio de 
Janeiro e de Pós-Graduação em Economia da Fundação 
Getúlio Vargas, por solicitação da Secretaria de Assuntos 
Legislativos do Ministério da Justiça, verificou-se que a 
integralidade das decisões acerca do tema lavradas pelos 
Tribunais Estaduais em grau recursal foi no sentido de 
dispensar o devedor de apresentar certidões negativas 
de débitos tributários. Os fundamentos que embasam 
essa linha jurisprudencial remontam aos casos 
paradigmáticos das recuperações judiciais da Varig e 
Parmalat, nos quais se decidiu, em síntese, que não se 
pode exigir a apresentação de certidões negativas de 
débitos tributários se não há regulamentação legislativa 
acerca do parcelamento especial para empresas em 
recuperação.” 

 

Tal entendimento restou assentado no Enunciado n° 55 da I Jornada de Direito 

Comercial, da seguinte forma: “O parcelamento do crédito tributário na recuperação 

                                                                                                                                                                      
acordo com os parâmetros estabelecidos na Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código 
Tributário Nacional. 
 
291 Art. 155-A. O parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica. 
(Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) 
(...) 
§ 3o Lei específica disporá sobre as condições de parcelamento dos créditos tributários do devedor 
em recuperação judicial. (Incluído pela Lcp nº 118, de 2005) 
 § 4o A inexistência da lei específica a que se refere o § 3º deste artigo importa na aplicação das leis 
gerais de parcelamento do ente da Federação ao devedor em recuperação judicial, não podendo, 
neste caso, ser o prazo de parcelamento inferior ao concedido pela lei federal específica. (Incluído 
pela Lcp nº 118, de 2005) 
 
292 Luiz Roberto AYOUB e Cássio CAVALLI. A construção jurisprudencial da recuperação judicial de 
empresas. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p.63 
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judicial é um direito do contribuinte, e não uma faculdade da Fazenda Pública, e, 

enquanto não for editada lei específica, não é cabível a aplicação do disposto no art. 

57 da Lei n. 11.101/2005 e no art.191-A do CTN.” 

Assim, enquanto não editada a lei específica, as execuções fiscais podem 

prosseguir regularmente em face da devedora, como disciplina o art.6°, §7° da 

LFRE, desde que os bens penhorados da empresa não inviabilizem a recuperação.  

Noutras palavras, as execuções fiscais devem prosseguir, mas o juízo da 

recuperação judicial (juízo universal) deve decidir quais bens podem ser penhorados 

pela execução fiscal293. 

À vista disso, na prática, o débito fiscal não seria um entrave à recuperação 

judicial, já que o Poder Judiciário construiu um entendimento quanto à dispensa das 

CND’s, requisito legal previsto no art.57 da LFRE e, tão importante quanto isso, os 

principais bens da empresa recuperanda não poderiam ser penhorados e excutidos 

para satisfazer uma execução fiscal.  

                                                      
293 Inúmeros são os julgados nesse sentido, dentre os quais colacionamos os recentes julgados pelo 
STJ: Relator(a): Ministro RAUL ARAÚJO (1143). Relator(a) p/ Acórdão: Ministro ANTONIO CARLOS 
FERREIRA (1146) Órgão Julgador: S2 - SEGUNDA SEÇÃO: Data do Julgamento: 13/05/2015. Data 
da Publicação/Fonte: DJe 22/06/2015. Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE 
COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO 
UNIVERSAL. EDIÇÃO DA LEI N. 13.043, DE 13.11.2014. PARCELAMENTO DE CRÉDITOS DE 
EMPRESA EM RECUPERAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA MANTIDA. 1. O juízo onde se processa a 
recuperação judicial é o competente para julgar as causas em que estejam envolvidos interesses e 
bens da empresa recuperanda. 2. O deferimento da recuperação judicial não suspende a execução 
fiscal, mas os atos de constrição ou de alienação devem-se submeter ao juízo universal. 3. A Lei n. 
11.101/2005 visa à preservação da empresa, à função social e ao estímulo à atividade econômica, a 
teor de seu art. 47. 4. No caso concreto, a edição da Lei n. 13.043/2014 que acrescentou o art. 10-A à 
Lei n. 10.522/2002 e disciplinou o parcelamento de débitos de empresas em recuperação judicial não 
descaracteriza o conflito de competência. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. 
 
Processo: AgRg no CC 133509 / DF. AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. 
2014/0092483-7 Relator(a): Ministro MOURA RIBEIRO (1156) Órgão Julgador: S2 - SEGUNDA 
SEÇÃO. Data do Julgamento: 25/03/2015 Data da Publicação/Fonte: DJe 06/04/2015 Ementa: 
AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL DA EXECUTADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. CLÁUSULA DE RESERVA 
DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO IMPROVIDO. 1. Nos termos 
da pacífica jurisprudência da Segunda Seção desta Corte Superior, embora a execução fiscal não se 
suspenda em virtude do deferimento da recuperação judicial, os atos que importem em constrição do 
patrimônio da sociedade empresarial devem ser analisados pelo juízo universal, a fim de garantir o 
princípio da preservação da empresa. 2. A simples interpretação sistemática de dispositivo legal não 
resulta violação à cláusula constitucional de reserva de plenário. Precedentes. 3. Agravo regimental 
não provido. 
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Ocorreu que a situação mudou de figura num péssimo momento para 

economia brasileira.  

Isso porque a lei especial para parcelamento de débitos das empresas em crise 

veio a lume por meio do art. 43 da Lei nº 13.043, de 13 de novembro de 2014, e 

imediatamente regulamentada através da Portaria conjunta nº 1 da Procuradoria-

Geral da Fazenda Nacional - PGFN, de 13 de fevereiro de 2015, que permitiu o 

parcelamento da totalidade do débito tributário pelas empresas em recuperação 

judicial, no prazo de até 84 meses, observando-se que o montante a ser pago da 1ª 

à 12ª parcela, corresponderá a 0,666% do débito; da 13ª à 24ª parcela, deverá 

corresponder a 1% da dívida; da 25ª à 83ª parcelas, o valor mensal a ser pago a 

título de parcelamento, corresponderá a 1,333%. A última parcela, a 84ª, deverá 

quitar o saldo devedor remanescente.  

Vejam, a hipótese do parcelamento estabelecida pela Lei nº 13.043 não 

modifica o fato de que o credor tributário permanece fora do processo de 

recuperação, como determina o art.6°, §7° da LFRE, mas diante dessa nova regra, 

como justificar a inexigibilidade das CND’s, como determina o art.57 da LFRE e 

art.191-A do CTN294. 

Em outras palavras, toda a construção jurisprudencial que resultou no 

Enunciado n° 55 da I Jornada de Direito Comercial, está em xeque neste momento. 

Mas não é só. O reflexo dessa nova lei também atinge diretamente o interesse 

dos credores ao deliberar a recuperação da empresa. Isso porque, segundo o 

Enunciado n° 78 da II Jornada de Direito Comercial295, a devedora deve informar no 

pedido de recuperação judicial o montante de sua dívida para com o fisco, de modo 

a permitir que os credores tenham uma ideia desse montante. 

 

                                                      
294 “Art. 191-A. A concessão de recuperação judicial depende da apresentação da prova de quitação 
de todos os tributos, observado o disposto nos arts.151, 205 e 206 desta Lei.” (incluído pela LC, n° 
118/2005 ao Código Tributário Nacional). 
 
295 “O pedido de recuperação judicial deve ser instruído com a relação completa de todos os credores 
do devedor, sujeitos ou não à recuperação judicial, inclusive fiscais, para um completo e adequado 
conhecimento da situação econômico-financeira do devedor.” 
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Nesse novo cenário, é muito provável que, diante da necessidade legal de 

apresentar as CND´s no processo, a empresa recuperanda irá formalizar seu 

parcelamento especial em 7 (sete) anos, mas muito provavelmente não terá fluxo de 

caixa para quitar sequer as primeiras parcelas (no valor de 0,666% da dívida), 

partindo-se do pressuposto de que, na grande maioria dos casos, o passivo fiscal é 

enorme296. 

Apenas para se ter uma ideia desse problema, tomemos o caso da empresa 

TEKA – TECELAGEM KUEHNRICH S/A, TEKA TÊXTIL S/A, CERRO AZUL 

PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA., TEKA INVESTIMENTOS LTDA., FB 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO TÊXTIL LTDA., cuja recuperação judicial se deu no 

processo n° 0023674-23.2012.8.24.0008, que tramitou perante a 2ª Vara Cível da 

Comarca de Blumenau – SC. 

Naqueles autos a empresa TEKA, apresentou em janeiro/2013 seu plano de 

recuperação judicial devidamente acompanhado da demonstração de viabilidade 

econômica, informando que sua composição de endividamento (às fls.09) 

representava 69%, ou R$998.468.428 de passivo tributário e 31%, ou 

R$458.784.863, relativos ao passivo sujeito à recuperação. 

Assim, caso o parcelamento estivesse em vigor, provavelmente a TEKA teria 

que assumir, logo no primeiro ano, o pagamento mensal de R$6.649.799,73, 

conforme tabela abaixo elaborada para fins meramente didáticos, que não incluiu a 

correção e os juros incidentes no parcelamento fiscal. 

 

 

 
                                                      
296 “E apenas para demonstrar o impacto que isso representará na reestruturação da dívida, 
VERÇOSA e PEREIRA (2012, p.636) trazem relevante dado contido na reportagem publicada no 
jornal Valor Econômico, intitulada “sócio preferencial”, na edição de 31.5.10, no caderno 
EU&Investimentos; p.D1, apontando dados das 100 (cem)  maiores companhias abertas por valor de 
mercado, nos quais se observa que, em média, 12,1% do valor agregado é distribuído aos credores 
(capital de terceiros); 20% do valor agregado é distribuído ao pessoal (empregados, prestadores de 
serviços, etc...); 23,1% aos sócios e acionistas (capital próprio) e incríveis 44,8% aos governos, por 
força da tributação, havendo setores em que esse valor agregado destinado ao governo pode atingir 
63,8% - setor das telecomunicações; 56,9% - setor das bebidas e fumo; 56,1% - setor de petróleo e 
gás; 51,5% - setor de energia; e 42,7% - setor de bens de consumo.” 
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Passivo Fiscal 69%  R$       998.468.428,00  

Passivo suj. à RJ 31%  R$       458.784.863,00  

  
 R$   1.457.253.291,00  

   

 
Parcelas  Valores mensais  

 
1 a 12  R$            6.649.799,73  

 
13 a 24  R$            9.984.684,28  

 
25 a 83  R$         13.309.584,15  

 
84  R$         13.589.155,31  

 
   R$       998.468.428,00  

 

Por outro lado, o demonstrativo de resultado projetado para os 10 anos 

seguintes, apresenta a seguinte expectativa de lucro operacional líquido: 

 

(fonte: fls. 109 do laudo de viabilidade econômico do grupo TEKA) 

 

Assim, basta constatar que no 1° “ANO” a expectativa de lucro será de 

R$1.225.202 e o fluxo de caixa será de R$0,00, para compreendermos que esta 

empresa jamais teria condições de pagar sequer a 1ª parcela no valor de 

R$6.649.799,73, correspondentes a 0,666% de seu débito tributário. 

Sorte da TEKA e seus credores que aprovaram o plano antes da edição da Lei 

nº 13.043/14 e sua regulamentação pela Portaria conjunta nº 1 da Procuradoria-

Geral da Fazenda Nacional – PGFN. 
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Essa nova realidade está mexendo com os ânimos do fisco, que vem exigindo 

a apresentação das CND’s nas recuperações judiciais, provocando o Poder 

Judiciário a dar nova solução para o caso. 

Em pesquisa recente localizamos o recurso de Agravo de Instrumento n° 

2109677-09.2015.8.26.0000, julgado em 09/09/2015 pela 2ª Câmara Reservada de 

Direito Empresarial do TJSP, Rel. Des. Ricardo Negrão, oriundo da Comarca de 

Ribeirão Preto, em que é agravante UNIÃO (FAZENDA NACIONAL), sendo 

agravada ALMEIDA MARIN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Neste julgamento, a Agravante invocou a exigência da 

apresentação da CND e, como solução, o Tribunal invocou precedentes 

jurisprudenciais antigos (anteriores à edição da Lei 13.043/14) e destacou o parecer 

da Procuradoria de Justiça que entendeu ilegal a obrigação contida nessa nova lei 

que obriga os devedores a renunciar ao direito de questionar administrativamente 

e/ou judicialmente os débitos objeto do parcelamento. 

Outra foi a solução dada pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Falências e 

Recuperação de Empresas da Comarca de São Paulo, Dr. Daniel Carnio Costa, ao 

proferir sentença em 30/07/2015 concedendo a recuperação judicial da empresa 

Econ Distribuição S/A, nos autos do processo n° 1025736-09.2014.8.26.0100297, sob 

                                                      
297 “1025736-09.2014.8.26.0100 – (...) É certo que a devedora não juntou aos autos as certidões 
negativas de débitos tributários, conforme exige o art. 57 da LRF. Contudo, essa exigência não pode 
levar, automaticamente, à decretação da falência. Isso porque, segundo o sistema vigente, o devedor 
em recuperação judicial deveria apresentar certidões negativas de débitos fiscais ou comprovar o 
parcelamento dos débitos tributários, nos termos de lei específica a ser editada conforme art. 68 da 
LRF, como condição para a concessão da recuperação judicial. Todavia, ao tempo em que foi 
distribuído o pedido, ainda não havia lei dispondo sobre o parcelamento dos débitos tributários 
durante a recuperação de empresas, conforme referido pelo art. 68 da LRF. A Lei nº 13.043/14 
entrou em vigor em novembro de 2014, posteriormente  ao ajuizamento da presente 
recuperação judicial. As normas da lei supervenient e e de sua respectiva regulamentação não 
se aplicam aos processos já em curso, vez que são n ormas de natureza material, cuja 
aplicação se destina apenas e tão somente aos casos  iniciados durante a sua vigência . Por 
essa razão, diante da relevante finalidade social da lei de preservação da empresa, dos empregos e 
da atividade econômica, deve-se dispensar a apresentação de certidões negativas de débitos fiscais 
para o caso em questão. Destaque-se que tal dispensa não causa prejuízo ao fisco, tendo em vista 
que o crédito tributário não se sujeita ao plano de recuperação e as execuções fiscais não estão 
sobrestadas pelo processamento da recuperação judicial. Observo, ainda, que a opção de 
parcelamento adequada às empresas em recuperação judicial foi trazido pela Lei nº 13.043/14 que, 
atualmente, está em vigor e já se encontra regulamentada. Assim, embora não possa ser 
considerada pré-requisito para a concessão da recuperação judicial, trata-se de lei que cria 
parcelamento próprio para empresas em recuperação judicial ao qual poderá aderir a recuperanda. 
Posto isso, com fundamento no art. 58 da Lei n. 11.101/05, concedo a recuperação judicial à ECON 
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o argumento de que o pedido de recuperação judicial foi formulado anteriormente à 

entrada em vigor da Lei 13.043/14 e, por isso, não poderia ser aplicada ao caso 

concreto. O mesmo argumento foi utilizado no processo n° 1066745-

48.2014.8.26.0100, que trata da recuperação judicial das empresas STELL 

COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA e STNET 

SOLUÇÕES E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS LDTA-ME, 

conforme sentença prolatada em 17/08/2015. 

Esse argumento, no entanto, fatalmente não poderá ser adotado para os 

pedidos de recuperação judicial formulados após a vigência da Lei 13.043/14. 

A solução não será fácil, mas de algum modo, para que os objetivos do art.47 

da LFRE sejam alcançados, a apresentação das CND´s não podem obstar a 

recuperação das empresas em crise. 

 

O credor titular de alienação fiduciária, de leasing, ou ACC. 

Em geral as instituições financeiras são as que mantém esse tipo de contrato 

com o devedor e, em razão disso, foram sobremaneira beneficiadas pela não 

sujeição ao processo de recuperação judicial. 

Não há como deixar de apontar a situação envolvendo a famigerada trava 

bancária, apelido dado à cessão fiduciária de crédito faturizado.  

Segundo explicam AYOUB e CAVALI298, a expressão trava bancária é utilizada 

para designar o tratamento emprestado pelo sistema recuperacional ao crédito 

garantido pela modalidade indicada no art.49, §5°, da LFRE e ao crédito garantido 

pela modalidade indicada no art. 49°, §3°, da LFRE.  

Acontece que os créditos garantidos por penhor constituídos sobre títulos e 

direitos creditícios sujeitam-se à recuperação judicial, enquanto que os créditos 

                                                                                                                                                                      
DISTRIBUIÇÃO S/A, destacando-se o seu cumprimento nos termos dos artigos 59 a 61 da mesma 
lei.” (g.n.) 

298 Luiz Roberto AYOUB e Cássio CAVALLI. A construção jurisprudencial da recuperação judicial de 
empresas. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p.72. 
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garantidos por alienação fiduciária de créditos não se sujeitam à recuperação 

judicial, de modo que utilizar-se de uma mesma expressão para designá-los pode 

conduzir à confusão terminológica. 

Para Fábio Ulhoa COELHO299, a propriedade fiduciária de bens móveis 

constituída por esse contrato é instituto de direito das coisas disciplinado nos 

arts.1.361 a 1.368 do Código Civil e quando tem por objeto direitos creditórios ou 

títulos de crédito, o contrato é denominado pela lei de cessão fiduciária (Lei n° 

9.514/97, art.17, II e art.66-B, §4°, da Lei n° 4.728/65). 

A propriedade fiduciária em questão, exige que o contrato seja registrado300, 

nos termos do art.1361, §1° do CC/02, condição que deve estar preenchida antes do 

deferimento do processamento da recuperação judicial, sob pena desse crédito ser 

incluído na recuperação301. 

Desse modo, através da cessão fiduciária de crédito, é possível negociar 

créditos próprios ou de terceiros, cotas de fundo de investimento, recebíveis de 

cartão de crédito, bem como é lícito ceder fiduciariamente créditos futuros e, como 

todos se enquadram na modalidade de alienação fiduciária de bens móveis302, não 

se sujeitam à recuperação judicial. 

                                                      
299 In Curso de direito comercial.  vol.3. 9ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p.148. 
 
300 Em recente julgado – RE 611.639 RJ, datado de 22/10/2015, o STF decidiu à unanimidade, 
seguindo o voto do relator Min. Marco Aurélio, no sentido de assentar a desnecessidade do registro, 
em cartório, do contrato de alienação fiduciária de veículos, julgando constitucional e harmônico o §1° 
do art.1331 do CC/02 com o art.236 da CF/88. Dessa forma, tratando-se de alienação fiduciária de 
veículo, basta o registro do gravame no órgão de licenciamento do bem. No mesmo sentido em 
21/10/2015 o STF julgou, por unanimidade e nos termos do voto do relator, julgou parcialmente 
procedente os pedidos formulados na ADI 4333 para assentar que os §§ 1º e 2º do art. 6º da Lei nº 
11.882/2008 não se aplicam aos convênios celebrados antes da publicação da norma, declarando a 
constitucionalidade do art. 1.361, § 1º, segunda parte, da Lei nº 10.406/2002, e do art. 14, § 7º, da Lei 
nº 11.795/2008. O TJSP, por seu turno, tem seu posicionamento firmado na Súmula n° 60, que 
assevera: “A propriedade fiduciária constitui-se com o registro do instrumento no registro de títulos e 
documentos do domicílio do devedor”. 
 
301 TJSC, AI 2012.061262-0/0001.00, Câmara Especial Regional de Chapecó, j.23.10.2012, v.u., rel. 
Des. Artur Jenichen Filho (decidindo que a ausência de registro impossibilita a constituição de 
alienação fiduciária de recebíveis); TJSP, AI 653.329.4/3-00, Câmara Reservada à Falência e 
Recuperação, j. 15.12.2009, v.u., rel. Des. Manoel Pereira Calças; TJSP, AI 630.062.4/6-00, Câmara 
Reservada à Falência e Recuperação, j.15.12.2009, v.u., rel. Des. José Araldo da Costa Telles. 
 
302 TJSP, Súmula 59 “Classificados como bens móveis, para os efeitos legais, os direitos de créditos 
podem ser objeto de cessão fiduciária”. 
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Fato é que os Tribunais de Justiça Estaduais ainda não pacificaram o 

entendimento a respeito da sujeição ou não da cessão fiduciária de créditos à 

recuperação judicial.  

O Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, entende que a trava bancária 

não se sujeita ao processo recuperacional303. Há, porém, entendimentos contrários 

que apontam a necessidade desse crédito integrar a recuperação judicial como 

forma de trazer recursos à empresa em crise304.  

O Superior Tribunal de Justiça, por seu turno, já se posicionou no sentido de 

que a trava bancária não está sujeita à recuperação judicial, destacando-se o 

julgamento do REsp n° 1202918-SP305 e o REsp n°1263500-ES306, ambos de 2013. 

                                                      
303 Nesse sentido temos TJSP, AI 653.329.4/3-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 
15.12.2009, v.u., rel. Des. Manoel Pereira Calças; TJSP, AI 557.256.4/0-00, Câmara Reservada à 
Falência e Recuperação, j.30.07.2008, v.u., rel., Des. Romeu Ricupero; TJPR, AI, 472.508-8, 18ª 
Câmara Civel, j. 27.08.2009, v.u., rel. Des. Ruy Muggiati; TJRS, AI 70030491278, 6ª Câmara Civel, j. 
01.03.2010, decisão monocrárica, rel. Des. Antônio Correa Palmeiro da Fontoura.  
 
304 TJMT, AI 43635/2008, 3ª Câmara Civel, j.18.08.2008, v.u., rel. Des. Guiomar Teodoro Borges; 
TJRJ, AI no AI 0053629-35.2010.8.19.0000, 9ª Câmara Cível, j. 01.03.2011, v.u., rel. Des. Carlos 
Santos de Oliveira entendendo que ‘[a] recuperação judicial é um instituto que visa à superação do 
estado de crise da empresa, para que a mesma possa continuar em seu pleno funcionamento, 
atendendo assim aos interesses de seus proprietários e à sua função social. Princípio da preservação 
da empresa. – O pedido de recuperação da empresa agravada foi deferido, razão pela qual as 
instituições financeiras não podem mais reter os aludidos valores, sob pena de não fazer valer a 
finalidade precípua da recuperação judicial. Contrato de penhor mercantil e não de cessão de crédito 
celebrado entre a agravada e as instituições financeiras, motivo pelo qual as mesmas devem se 
sujeitar ao quadro geral de credores, em atenção ao par conditio creditorum. O valor arbitrado pelo 
magistrado singular a título de multa, no caso de descumprimento da ordem judicial, não se 
demonstra elevado, mas revestida de caráter coercitivo, e por isso deve ser fixada em valor 
pecuniário expressivo. 
 
305 É o que ficou assentado no julgamento do Recurso Especial 1202918-SP, julgado em 07/03/2013, 
de relatoria do Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, assim ementado: “RECURSO ESPECIAL. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO GARANTIDA POR CESSÃO FIDUCIÁRIA DE 
DIREITOS CREDITÓRIOS. NATUREZA JURÍDICA. PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. NÃO SUJEIÇÃO 
AO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. "TRAVA BANCÁRIA". 1.  A alienação fiduciária de 
coisa fungível e a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito, 
possuem a natureza jurídica de propriedade fiduciária, não se sujeitando aos efeitos da recuperação 
judicial, nos termos do art.49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005. 2. Recurso especial não provido. Nesse 
julgamento ficou vencida a Min.Mancy Andrighi.”  
 
306 O mesmo entendimento foi proferido no julgamento do Recurso Especial 1263500 – ES, julgado 
em 05/02/2013, de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, que restou assim ementado: “RECURSO 
ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTRATO DE CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DUPLICATAS. 
INCIDÊNCIA DA EXCEÇÃO DO ART. 49, § 3º DA LEI 11.101/2005. ART. 66-B, § 3º DA LEI 
4.728/1965. 1. Em face da regra do art. 49, § 3º da Lei nº 11.101/2005, não se submetem aos efeitos 
da recuperação judicial os créditos garantidos por cessão fiduciária. 2. Recurso especial provido. 
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O mesmo entendimento se aplica aos bens móveis fungíveis dados em 

alienação fiduciária, cuja propriedade fiduciária não pertence à empresa devedora, 

mas sim ao agente fiduciante, com a ressalva de que tal bem (ativo tangível) deve 

permanecer com a empresa devedora durante o stay-period, como determina o 

art.49, §3° da LFRE.  

Sob o ponto de vista do interesse dos credores fiduciários, a maior 

preocupação é agir de forma rápida e eficiente para conservar o direito que a lei e 

frequentemente o entendimento jurisprudencial lhes asseguram, ainda que isso 

possa resultar em custos adicionais para defender tais interesses (novos custos de 

transação). 

Quanto ao devedor essa é possivelmente uma das mais complicadas batalhas 

a enfrentar no processo recuperacional porque, diante do entendimento 

jurisprudencial que está se consolidando, é grande o risco de não se obter êxito no 

processo de recuperação pela falta de recursos para dar continuidade às operações, 

sobretudo daqueles cedidos fiduciariamente, em decorrência da ‘trava bancária’.  

No que concerne ao adiantamento de contrato de câmbio - ACC, também 

excluído da recuperação judicial pela previsão contida nos arts.49, §4° e 86, II da 

LFRE, o tratamento dado à matéria é o mesmo em relação à cessão fiduciária de 

crédito, com a ressalva de que a restituição desse crédito deve ser postulado via 

medida cautelar de arresto de ativos, ação cujo curso não é suspenso pelo 

deferimento do processamento da recuperação judicial, seguindo de execução 

singular, já que não há disposição específica na LFRE nesse sentido307.  

Logo, os credores deverão ser ainda mais diligentes na preservação desse 

crédito e incorrerem em mais custos de transação. 

Por fim, tratando especificamente dos contratos de leasing, também se aplica o 

art.49, §3° da LFRE de modo que os bens arrendados não se sujeitam à 

recuperação judicial. Contudo, se o devedor provar que tais bens são essências à 

consecução de suas atividades, devem permanecer em seu poder pelos stay period, 

com a especialíssima ressalva prevista no art.199 da LFRE, aplicável apenas às 

                                                      
307 cf. AYOUB e CAVALI, ob. cit., p.80. 
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empresas aéreas e de infraestrutura aeronáutica, cujos bens arrendados não devem 

ser suprimidos ao processo de recuperação nem mesmo após o stay period. 

 

Os coobrigados do devedor.  

É bastante delicada a postura daqueles que se coobrigaram, quer pela fiança 

ou pelo aval, em favor do devedor empresário em crise, oferecendo patrimônio em 

garantia ao cumprimento das obrigações da empresa (ex. penhor, hipoteca, 

alienação fiduciária e etc.). 

Como se sabe, é muito comum que os credores exijam da empresa (ainda em 

situação regular de normalidade) garantias adicionais aos contratos, via garantia 

fidejussória (fiança) ou pelo aval aos títulos de credito sacados contra devedora ou 

por ela emitidos.  

É o que se dá frequentemente nos contratos de locação, quando a sociedade 

empresária oferece como garantia o(s) sócio(s) fiador(es) que indica(m) patrimônio 

disponível para cobrir o valor total do contrato locatício, ou nas cédulas de crédito 

bancário, quando os sócios figuram no título executivo como avalistas agindo 

autonomamente. 

Para esses casos, dispõe o art.49, §1° da LFRE que “os credores do devedor 

em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, 

fiadores e obrigados de regresso”, da mesma forma que ocorria na sistemática da 

concordata prevista no art.148, do Decreto-Lei 7.661/45, como ensina Francisco 

Pontes de Miranda308: “os coobrigados com o concordatário ficam incólumes; os 

credores podem ir contra eles como se nada houvesse ocorrido. Obrigados 

solidários, fiadores, donos de bens dados em garantia, obrigados de regresso, 

coobrigados cambiários e cambiariformes, todos continuam obrigados como 

estavam antes da concordata” 

Os doutrinadores, regra geral, concordam que a teor do disposto no art.49, §1° 

da LFRE, ficam mantidos e conservados os mesmos direitos e privilégios que os 

                                                      
308 Apud AYOUB e CAVALI (2013, p.66) 
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credores detinham, não se sujeitando automaticamente aos efeitos da recuperação 

judicial, nem ao plano de recuperação judicial, como ensinam José da Silva 

Pacheco309, Julio Khan Mandel310, Manuel Justino Bezerra Filho311, Vera Helena de 

Mello Franco312 e Jorge Lobo313, com a ressalva feita por Rachel Sztajn314 que 

sustenta que as garantias, quando acessórias, devem seguir o crédito principal de 

modo que não deveriam ser exigidas de imediato: 

“interpretar o parágrafo único no sentido de que as 
garantias, como acessório, seguem o principal, o crédito. 
Em assim sendo, ficam elas subordinadas às mesmas 
condições que incidam sobre os créditos garantidos, ou 
seja, não podem ser excutidas de imediato”315 

 

À vista disso, o Enunciado n° 43 da I Jornada de Direito Comercial firmou o 

entendimento de que “a suspensão das ações e execuções previstas no art. 6º da 

Lei n. 11.101/2005 não se estende aos coobrigados do devedor” ou seja, 

uniformizou o entendimento no sentido de que o credor estará livre para exercer seu 

direito de recebimento em face dos coobrigados, qualquer que seja a modalidade de 

coobrigação existente (fiança, aval, garantia real, direito de regresso e etc.) e as 

ações em curso contra os coobrigados não se suspendem (ações executivas, 

monitórias, em cumprimento de sentença, medidas acautelatórias, etc).  

                                                      
309 PACHECO, José da Silva. Processo de recuperação judicial, extrajudicial e falência. 2ª ed., Rio de 
Janeiro: Forense, 2013, p.150. 
 
310 MANDEL, Julio Khan. Nova lei de falências e recuperação de empresas. São Paulo: Saraiva, 
2005, p.102. 
 
311 BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Lei de recuperação de empresas e falências. 5ªed., São Paulo: 
RT, 2008, p.146. 
 
312 FRANCO, Vera Helena de Mello; SZTAJN, Rachel. Falência e recuperação da empresa em crise. 
Rio de Janeiro: Elsevier, 2008, p.247. 
 
313 LOBO, Jorge. Comentários ao art.49. in TOLEDO, Paulo Campos Sales de, ABRÃO, Carlos 
Henrique. Comentários à lei de recuperação de empresas e falência. São Paulo: Saraiva, 2005, 
p.117-118. 
 
314 Rachel SZTAJN. Comentários ao art.49 in SOUZA JUNIOR, Francisco Satiro de, PITOMBO, 
Antônio Sérgio A. de Moraes (orgs). Comentários à lei de recuperação de empresas e falência. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p.226-229. 
 
315 Rachel SZTAJN. Comentários ao art.49 in SOUZA JUNIOR, Francisco Satiro de, PITOMBO, 
Antônio Sérgio A. de Moraes (orgs). Comentários à lei de recuperação de empresas e falência. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p.227. 
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Da mesma forma, o plano de recuperação judicial, ainda que aprovado, não 

estende seus efeitos aos coobrigados. De fato, mesmo que o plano de recuperação 

judicial promova a novação recuperacional316 e modifique a obrigação mantida entre 

a empresa devedora e o(s) credor(es), em face dos coobrigados, permanece hígida 

e inalterada a obrigação originalmente contratada. Até por conta disso, 

frequentemente o TJSP tem rejeitado cláusulas contidas no plano de recuperação 

que, mesmo sendo aprovadas em AGC, objetivam a suspensão das execuções 

contra os coobrigados da devedora317. 

Nesse ponto, é fundamental compreender que nada obsta que o plano de 

recuperação judicial contenha cláusula de acordo com a qual o credor renuncia à 

garantia, exigindo-se para tanto que o(s) credor(es) anua(m) de forma inequívoca ao 

plano de recuperação judicial que contenham tal disposição, como ensina Manoel de 

Queiroz Pereira CALÇAS318, já que a renúncia não pode ser automática, tampouco 

decorre da lei. 

Partindo dessas premissas, temos que identificar as possibilidades que podem 

ocorrer e as estratégias a serem adotadas pelos interessados quanto à elaboração 

do plano e da votação em assembleia de credores, levando-se em consideração 

também o fato de que, uma vez adimplida a obrigação pelo coobrigado e novada a 

dívida original via recuperação judicial, o coobrigado não poderá cobrar tudo o que 

                                                      
316 “Diante de tal norma, entendo que a novação prevista na Lei n° 11.101/2005 acarreta a extinção 
da obrigação do devedor em recuperação, desde que ele cumpra as obrigações previstas no plano no 
prazo de supervisão judicial, isto é, as que se vencerem até dois anos a partir da concessão da 
recuperação. Fica a novação, portanto, subordinada à condição resolutiva, mercê do que, 
descumprida qualquer obrigação prevista no plano (inadimplido o plano), a nova obrigação nele 
contraída resolve-se, com a consequente resolução da extinção da obrigação primitiva, surgindo uma 
obrigação nova, exatamente igual à anteriormente extinta, mas nova.” Manoel de Queiroz Pereira 
Calças, A novação recuperacional. Revista do Advogado – AASP, v.29, n.105, p.121. 
 
317 “AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONCEDIDA- Credor que se 
insurge contra o novo plano e recuperação judicial - Pretensão à incidência de correção monetária e 
juros de mora sobre o seu crédito, bem como ao prosseguimento das ações e execuções ajuizadas 
contra os coobrigados das recuperandas - Decisão da assembleia geral de credores que é soberana, 
mas não absoluta, cabendo ao juiz observar sua legalidade, constitucionalidade e também o 
cumprimento do que ficou deliberado - Correção monetária e juros de mora são questões de caráter 
patrimonial, portanto, disponíveis, que se inserem na soberania da assembleia, prevalecendo o 
acordado pelos credores - Suspensão de ações e execuções em face dos coobrigados (avalistas e 
garantidores) da recuperanda Inadmissibilidade - Aplicação do disposto no art. 49, § 1º, da Lei nº 
11.101/2005. Precedentes desta Corte – Decisão modificada - Recurso parcialmente provido” (TJSP, 
AI n. 2071805- 91.2014.8.26.0000, rel. Ramon Mateo Júnior, j. 17.11.2014). 
 
318 Manoel de Queiroz Pereira Calças. Novação recuperacional. Revista do Advogado – AASP, v.29, 
n.105, 2009, p.127. 
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dispendeu, mas tão somente o valor do crédito novado pelo plano de recuperação 

judicial. 

“O coobrigado que paga, de regra, sub-roga-se no crédito 
contra os demais coobrigados (art. 259, parágrafo único 
do CC/02), incluída nesse caso a empresa devedora. Ao 
receber o pagamento do coobrigado o credor deverá 
informar nos autos da recuperação o recebimento. O 
coobrigado que pagou deve habilitar-se na recuperação 
judicial para receber o valor a que teria direito o credor 
originário, em conformidade com o plano de recuperação 
judicial.”319 

 

Sob o ponto de vista dos coobrigados, não restam dúvidas de que o ideal será 

incluir no plano de recuperação judicial regra que importe a renúncia à garantia 

ofertada, devendo o esforço ser proporcional à diferença entre o valor original devido 

e o valor novado, bem como às condições de pagamento. É de interesse dos 

coobrigados que o valor da obrigação garantida se aproxime do valor a ser 

negociado (ou sugerido) no plano. A dificuldade está em estabelecer a barganha e 

evidenciar o surplus dos credores. 

Por sua vez, o devedor tem interesse de que persista a garantia e que ocorra a 

novação recuperacional sem a renúncia à garantia dos credores, já que o 

coobrigado serve como anteparo ou escudo aos credores e facilita a aprovação do 

plano, especialmente se o coobrigado não for próximo do devedor. Logicamente os 

credores têm interesse em continuar a promover as ações e execuções em face dos 

coobrigados sem abrir mão de suas garantias, até porque, em caso de falência, 

querem se manter na classe de credores hierarquicamente superior ao credor fiscal, 

como faculta o art.61, §2° da LFRE320. 

Difícil haver cooperação em tal situação, mas é possível que certos credores 

estejam dispostos a renunciar a certas garantias contanto que tenham preferência 

no recebimento (ainda que parcial) de seus créditos e, havendo insucesso na 

recuperação com a decretação da falência da devedora, manterem-se na categoria 

                                                      
319 Conforme AYOUB e CAVALI, ob. cit., p.71.  
 
320  Art. 61, § 2° “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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dos credores com direito real. Em tese, o preço de reserva do credor detentor da 

garantia está em trocá-lo por algo que lhe proporcione receber o mais rapidamente 

possível seu crédito, esse é o surplus que compete aos coobrigados evidenciarem. 

Sempre há espaço para uma máxima: “vale mais R$1,00 hoje do que R$1,00 

amanhã!” 

Essa solução atende os interesses dos coobrigados que se livram do ônus de 

arcar integralmente com o débito original e receber o valor reajustado nas condições 

do plano de recuperação. Também deve atender ao devedor, cujo interesse, no 

mínimo, será o de quitar parte do seu passivo.  

O credor obviamente tem interesse em receber seu crédito antecipadamente e, 

quanto aos demais credores, estes terão seu poder político de barganha aumentado, 

já que todos os demais necessitam consentir (ou aderir) à tal proposta no plano, em 

observância ao quórum legal. 

Logo, o jogo envolvendo os coobrigados se desenvolve de forma dinâmica, em 

múltiplas rodadas, sendo imprescindível que cada jogador entenda quais 

recompensas pretende o outro jogador (coobrigado, devedor e credores), saiba lidar 

com a taxa de impaciência – o quanto está disposto a negociar para chegar ao 

consenso - e o preço de reserva de cada um. 

Compreender os sinais e utilizar formas indutoras de comportamento (à base 

de promessas e recompensas ou mediante compromissos incondicionais ou 

condicionais a respostas futuras (commitments), pode resultar no surplus necessário 

ao entendimento. 

 

Comportamento dos credores que participam do plano de recuperação. 

Segundo Jorge LOBO321, a recuperação judicial é coletiva (art.49, caput) e 

abarca: a) os titulares de créditos decorrentes da legislação do trabalho, não 

obstante as ações de natureza trabalhista já iniciadas devam prosseguir na Justiça 

do Trabalho até a apuração do respectivo valor (art.52, III, c/c art.6°, §2°) com a 
                                                      
321 In Carlos Henrique Abrão e Paulo Fernando Campos Salles de Toledo (coord.) Comentários à Lei 
de Recuperação de Empresas. São Paulo: Saraiva; 2005, p.116. 
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possibilidade dos titulares de créditos derivados de acidentes de trabalho pleitearem 

a reserva das importâncias que estimarem devidas; b) os credores com direitos reais 

de garantia (CC, arts. 1419 e sgs), com privilégio especial (CC, art.964) e com 

privilégio geral (CC, art.965); c) os credores subordinados (LSA, art.58, §4°); d) os 

credores quirografários (LRE, art. 83, VI); e) os credores por multas contratuais 

(LRE, art.83, VII); f) os sócios ou acionistas credores por exemplo: 1) remunerações, 

gratificações, ajustas de custo, diárias e despesas de viagem e representação não 

pagas; 2) empréstimos à sociedade; 3) pagamentos realizados em benefício da 

sociedade decorrentes de avais ou fianças, etc. 

Sendo estes os credores concursais, vejamos o comportamento estratégico de 

cada categoria. 

O credor trabalhista e os titulares de crédito derivados de acidente do trabalho. 

Em tese não será difícil ao devedor angariar apoio dos trabalhadores e 

sindicatos desde que haja perspectiva de continuidade da relação de trabalho, 

preservando-se os postos de trabalho.  

Logo, estipular no plano de recuperação judicial medidas que prevejam 

demissões em massa ou que piorem as condições de trabalho (em sentido amplo) 

certamente não irá favorecer ao devedor. 

Isso porque, segundo dispõe o art.45, §2° da LFRE, na classe dos 

trabalhadores (inciso I do art.41), a proposta deverá ser aprovada pela maioria 

simples dos credores presentes, independentemente de seu crédito. 

Comentando referido dispositivo de lei, Jorge LOBO322 explica que a votação 

“será realizada pelo processo do ‘voto por cabeça’, rectius, por pessoa ou por 

credor, em que é considerado apenas o número de credores presentes, 

independentemente do valor de seus créditos, reputando-se aprovada a proposta 

que contar com o apoio favorável da maioria simples dos credores presentes à 

assembleia geral”. 

                                                      
322 Carlos Henrique Abrão e Paulo Fernando Campos Salles de Toledo (coord.) Comentários à Lei de 
Recuperação de Empresas. São Paulo: Saraiva; 2005, p.103. 
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Pois bem, fica claro que a primeira estratégia do devedor para essa categoria 

de credores é desestimular a presença dos indivíduos na assembleia de credores, 

reduzindo o número de cabeças votantes, de modo a facilitar o convencimento da 

maioria simples dos presentes a votar favoravelmente ao plano323. 

Além disso, não é difícil identificar e atender o interesse geral desses credores, 

na medida em que o art.54 da LFRE determina que o pagamento dos créditos 

derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho 

vencidos até a data do pedido de recuperação judicial sejam pagos em, no máximo, 

12 meses. Ademais, o parágrafo único desse mesmo art. 54, exige que os créditos 

estritamente salariais sejam pagos em 30 (trinta) dias, desde que limitados a 5 

(cinco) salários mínimos e que compreendam no máximo o período de 3 (três) 

meses anteriores ao pedido de recuperação judicial. 

Não há como fugir a esta regra legal que anula o poder de barganha do 

devedor e beneficia essa classe de credores trabalhistas, mas não assegura cem 

por cento de adesão. 

Sob o ponto de vista dos trabalhadores, o ideal é que eles compareçam em 

grande quantidade à assembleia de credores de modo a aumentar seu poder de 

barganha para fazer incluir no plano de recuperação judicial garantias de 

manutenção de emprego, sendo esse possivelmente o maior ‘preço de reserva’ com 

o qual deverá lidar o devedor. 

De toda forma, parece-nos claro que entre cooperar no processo de 

recuperação judicial ou optar pela falência, os trabalhadores tendem a cooperar já 

que ocupam, em qualquer dos cenários, uma posição privilegiada (mesmo que na 

falência isso seja limitado a 150 s.m.).  

A cooperação, portanto, tende a gerar um surplus correspondente à 

manutenção dos postos de trabalho, e tudo o que disso decorre - seguridade social, 

FGTS, benefícios e, ainda, possibilita que os credores recebam suas verbas num 

prazo relativamente curto em comparação aos demais credores. 

                                                      
323 Esta estratégia deverá considerar também a possibilidade de ocorrer o cram down, ocasião em 
passa a ser do interesse do devedor que haja o voto favorável de credores que representem mais de 
1/3 dos credores, computados na forma do art.58, III da LFRE. 



175 
 

Por fim, chamo a atenção para um comportamento oportunista por parte do 

devedor que pode, dias antes de requerer a recuperação judicial, fazer uma 

demissão em massa e com isso, valendo-se do disposto no art.54 da LFRE, obter o 

parcelamento das verbas trabalhistas, notadamente das verbas rescisórias que 

costumam ser elevadas, incluindo-as no plano de recuperação para serem pagas no 

prazo de até 12 meses. 

Ou seja, agindo dessa forma, o devedor busca se favorecer de uma 

oportunidade legal para quitar de forma parcelada (em até 12 vezes) as verbas 

rescisórias compostas pelo (i) saldo de salário, (ii) 13° salário proporcional, (iii) férias 

proporcionais acrescidas do 1/3 constitucional e (iv) multa de 50% sobre o saldo 

depositado na conta vinculada do FGTS para efeitos rescisórios, dos quais o 

empregado recebe apenas 40%. Essa vantagem existe na medida em que tais 

verbas deveriam ser pagas no prazo improrrogável de 10 dias, como estabelece o 

art.477, §6° da CLT, sob pena de pagamento de multa, inclusive. 

 

O credor negocial: titulares de direito real de garantia, com privilégio especial, 
privilégio geral, quirografários, subordinados, credores de multas, sócios ou 
acionistas credores. 

 

Como vimos, a externalidade se faz presente no processo de recuperação 

judicial e afeta os credores que votam no plano, evitando que o processo de 

negociação (barganha) se inicie e resulte num surplus, já que suas decisões ou 

causam impacto ou são impactadas pelas decisões dos demais credores, 

exsurgindo um comportamento individualista e frequentemente irracional. 

Esse é o paradigma inicial que se deve ter mente ao avaliar o comportamento 

dos credores que compõe essa categoria. 

Assim, afigura-se bastante complexa a interação entre os credores das 

diversas classes II, III e IV durante a assembleia geral de credores. Neste momento 

do processo, todos aqueles que se sujeitarão ao plano de recuperação farão 

análises sobre o peso da moeda da recuperação e o da falência (cálculo do preço de 
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reserva), irão medir os novos custos de transação, além de sopesar a relevância da 

manutenção das relações empresariais com o devedor.  

E não há dúvidas de que a recompensa almejada pelos credores, com 

interesses potencialmente distintos e conflitantes, está na disputa pela prioridade no 

recebimento do crédito (asset grabbing324).  

Visando apaziguar os ânimos, a primeira solução que a LFRE propiciou no 

intuito de evitar essa corrida pelos ativos da empresa veio essencialmente pelo 

mecanismo do stay period325, previsto nos art. 6°, §4° e 52, III da LFRE, que 

determina a suspenção de todas as execuções (e também as ações em fase de 

cumprimento de sentença) contra o devedor no período de 180 dias.  

Como afirma Daniel Moreira do PATROCÍNIO326, durante a fase de suspensão 

das ações e execuções movidas em face da recuperanda, em virtude da publicação 

do despacho que defere o processamento do pedido de recuperação, parece haver 

um cenário propício para alianças, inclusive entre as diversas classes. Afinal, 

durante o stay period, ações individuais de credores sujeitos à recuperação não 

poderão tramitar, impedindo que um determinado grupo se favoreça em detrimento 

de outro. 

Obviamente, a situação será completamente oposta caso o referido prazo de 

proteção da recuperanda vença327 sem que o plano de recuperação judicial tenha 

sido apreciado pela Assembleia Geral de Credores, ocasião em que cada credor 

poderá tomar as medidas individuais para obter a satisfação de seus créditos.  

                                                      
324 “A conjunção da estratégia ideal de todos leva a um equilíbrio ineficiente: todos correm para 
executar suas dívidas e a empresa não sobrevive. É o problema que parte da literatura chama de 
asset grabbing, que traduzimos aqui por ‘corrida aos ativos da empresa’”. In Daniel K. Goldberg. 
Notas sobre a nova lei de recuperação de empresas e sua racionalidade econômica. São Paulo: RT – 
Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais. Vol.30. Dez.2010, p. 2. 
 
325 Ainda em Daniel K. Goldberg. ob. cit., p. 2. 
  
326 Daniel Moreira do PATROCÍNIO. Análise econômica da recuperação judicial de empresas: 
princípios, jogos, falhas e custos. Tese de Doutorado (Direito) Pontifícia Universidade Católica de 
Minas Gerais, Belo Horizonte, 2012, p.113-114. 
 
327 A propósito, ver Enunciado 42 da I Jornada de Direito Comercial. “O prazo de suspensão previsto 
no art. 6º, § 4º, da Lei n.11.101/2005 pode excepcionalmente ser prorrogado, se o retardamento do 
feito não puder ser imputado ao devedor.” 
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A título exemplificativo e até bastante comum, num simples juízo de 

racionalidade econômica, um credor com garantia real, integrante da segunda 

categoria de credores que vota no plano (LRE, art.41, II), naturalmente tem mais 

interesse em deliberar pela quebra da empresa do que um credor quirografário, 

integrante da terceira categoria de votantes. Isso porque, como já vimos, 

decretando-se a falência, o credor com garantia real estaria em posição privilegiada 

de recebimento, ocupando o segundo lugar no quadro geral de credores. Já o credor 

quirografário, que ocupa a penúltima posição no ranking de recebimentos na 

hipótese de quebra, vive situação periclitante.  

Logo, para os credores quirografários, a melhor ou talvez a única opção 

racional é tentar recuperar algo para tentar minimizar o prejuízo votando 

favoravelmente ao plano de recuperação proposto pelo devedor, qualquer que seja a 

proposta, ainda que nefasta aos interesses do credor com garantia real. 

Disso decorre que, ao se estabelecerem 4 classes distintas de credores, com 

quorum de aprovação distintos328 (classes I e IV votam por cabeça e as classes II e 

III votam por cabeça e por crédito), somada à posição que cada credor irá ocupar na 

hipótese de falência e à heterogeneidade de credores (em termos de porte 

econômico, interesse na continuidade dos negócios com devedora, pela importância 

social, etc.), chaga-se à conclusão que os interesses nem sempre se alinham em 

prol do interesse coletivo da recuperação, o que reverbera na votação do plano. 

Por isso, questão relevante e tormentosa diz respeito ao tratamento 

diferenciado aos credores dentro de uma mesma classe.  

De antemão afirmamos que, na forma dos Enunciados n° 57329 da I Jornada de 

Direito Comercial do Conselho da Justiça Federal, e do Enunciado 81330 da II 

                                                      
328 Conforme disposto no art.45, §§1° e 2° da LFRE. 
 
329  “O plano de recuperação judicial deve prever tratamento igualitário para os membros da mesma 
classe de credores que possuam interesses homogêneos, sejam estes delineados em função da 
natureza do crédito, da importância do crédito ou de outro critério de similitude justificado pelo 
proponente do plano e homologado pelo magistrado” Jornada de Direito Comercial realizada nos dias 
23 e 24 de outubro de 2012 e disponível no site http://www.cjf.jus.br/cjf/CEJ-Coedi/jornadas-
cej/direito-comercial/LIVRETO%20-%20I%20 JORNADA%20DE%20DIREITO%20COMERCIAL.pdf, 
acessado em 28/03/2015 às 19:22 hs. 
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Jornada de Direito Comercial do Conselho da Justiça Federal, que incorporou o 

princípio da par conditio creditorium331 ao processo de recuperação judicial, admite-

se que o plano de recuperação, constatando a existência de interesses desiguais e 

não homogêneos, preveja também tratamento proporcional e diferenciado. 

Para Sheila Christina Neder Cerezetti332, essa diferença de tratamento pode 

ser elogiável em determinados casos, dada a heterogeneidade dos interesses 

envolvidos por credores que compõe uma mesma classe. Por essa razão, esta 

autora defende que a interpretação a ser dada ao princípio da par condicio 

creditorum quando transportado para o ambiente da recuperação judicial, implica em 

atribuir-lhe a noção de igualdade de resultado ou invés da igualdade de tratamento. 

“Considerando-se que a regra de classificação brasileira 
apresenta graves deficiências, consoante 
supramencionado, o sistema nacional demanda uma 
interpretação teleológica da classificação, tal qual 
prevista acima – ou seja, mediante a possibilidade de se 
criarem subclasses votantes de acordo com a natureza 
dos créditos e os interesses envolvidos, nas quais a 
máxima da igualdade seria aplicada -, ou uma regra de 
igualdade material, que atribuiria importante função ao 
magistrado, que deveria analisar os termos do plano de 
recuperação tendo em vista as dessemelhanças entre os 
credores que formam uma mesma classe em um 
processo de recuperação judicial” (CEREZETTI, ob. cit, 
p.376)333 

                                                                                                                                                                      
330 E, segundo o Enunciado n° 81 da II Jornada de Direito Comercial, o princípio em questão também 
se aplica, no que couber, à recuperação judicial. “Aplica-se à recuperação judicial, no que couber, o 
princípio da par condicio creditorum.” 
 
331 Trata-se de um princípio do direito falimentar que prevê o tratamento paritário entre os credores no 
processo falimentar, o que se traduz no art.83 da LF. Nesse sentido, Francisco Satiro de Souza 
Junior, ao comentar aludido artigo, ensina que “A paridade, entretanto, não pode ser vista de modo 
absoluto. O fato de não se permitir que o devedor determine, no procedimento concursal, quais 
credores serão satisfeitos em primeiro lugar, não impede o estabelecimento de uma ordem de 
prioridade para pagamento dos seus créditos.” In Comentários à lei de falências, RT, 2007, p.359.  
 
332 “Todavia, da mesma forma, não se pode deixar de mencionar que, sendo a igualdade considerada 
opcional dentre credores de classe igual, tratamentos dessemelhantes podem ser criados com base 
na heterogeneidade dos interesses detidos por credores cujos créditos tenham sido alocados em uma 
mesma classe” in A recuperação judicial das sociedades por ações: O princípio da preservação da 
empresa na Lei de Recuperação e Falência. São Paulo: Malheiros, 2012, p.369. 
 
333 É importante fazermos uma adequação às críticas infirmadas pela autora, pois, no ano de 2012 
em que seu livro foi lançado, não existia a quarta classe de credores, instituída na forma da Lei 
Complementar n° 147/2014, que introduziu o inciso IV no art.41 da LFRE, para incluir a classe dos 
titulares de créditos enquadrados como microempresa ou empresa de pequeno porte. É muito 
provável, ainda, que o Enunciado n° 57 da I Jornada de Direito Comercial, ocorrida entre os dias 23 e 
24 de outubro de 2012, também não tivesse sido editado ao tempo desta obra, pois conforme 
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Afinal, o que se busca nesse processo recuperacional é que todos os 

envolvidos (devedor, credores e etc.) obtenham um resultado favorável ao término 

do processo, conforme objetivo descrito no art.47 da LFRE.  

Para tanto, CEREZETTI cita o caso Parmalat que, diante da heterogeneidade 

de credores, justificou-se a subdivisão de classes em “credores financeiros 

garantidos”, “credores financeiros quirografários” e “credores operacionais”, 

salientando que, com base nessa separação, o plano previu o adimplemento 

diferenciado dos credores operacionais334. No mais, observa-se que essa mesma 

sistemática tem sido utilizada em outros processos de recuperação judicial, 

sobretudo quanto à forma diferenciada para pagamento dos credores quirografários 

operacionais, aqueles fornecedores indispensáveis à operação da devedora. 

Concordamos com esse posicionamento na medida em que a noção de 

tratamento igualitário, previsto como princípio da isonomia e direito fundamental na 

Constituição Federal, orienta que o tratamento seja dispensado de forma igual aos 

iguais, mas aos desiguais, na medida e proporção de sua desigualdade, sendo de 

extrema valia a lição de Celso Antônio Bandeira de Mello335 para o entendimento da 

questão. 

Mas, é importante ressaltar que, havendo real possibilidade de falência do 

devedor, não há como ignorar que o credor agirá e votará o plano tendo em vista 
                                                                                                                                                                      
apresentação da autora, a obra foi resultado de sua tese de doutoramento na Universidade de São 
Paulo, defendida em novembro/2009. Mesmo assim a crítica é pertinente. 
 
334 Cf. texto do plano: “4. Diante do valor individual proporcionalmente menos significativo dos créditos 
dos Credores Operacionais, da sua fundamental relevância social e da importância que possuem 
para a operação de PA, o plano e forma de pagamento desses credores (‘Plano de Pagamento dos 
Credores Operacionais’) é específico e difere do plano e forma de pagamento estabelecidos para 
Credores Financeiros Garantidos e Credores Financeiros Quirografários”. 
 
335 Nesse sentido: “Para que um discrímen legal seja convivente com a isonomia, consoante vimos 
até agora, impende que concorram quatro elementos: a) que a desequiparação não atinja de modo 
atual e absoluto, um só indivíduo; b) que as situações ou pessoas desequiparadas pela regra de 
direito sejam efetivamente distintas entre si, vale dizer, possuam características, traços, nelas 
residentes, diferençados; c) que exista, em abstrato, uma correlação lógica entre os fatores 
diferenciais existentes e a distinção de regime jurídico em função deles, estabelecida pela norma 
jurídica; d) que, in concreto, o vínculo de correlação supra-referido seja pertinente em função dos 
interesses constitucionalmente protegidos, isto é, resulte de diferenciação de tratamento jurídico 
fundada em razão valiosa – ao lume do texto constitucional – para o bem público. In Celso Antônio 
Bandeira de Mello. O conteúdo jurídico do princípio da igualdade. 3ªed. 20ª tiragem. São Paulo: 
Malheiros, 2011, p.41. 
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sua possível classificação no quadro geral de credores. Nesse contexto, o crédito 

fiscal parece ser um divisor de águas entre os credores que tendem a apoiar o 

devedor (aqueles que se situam abaixo do fisco no quadro de credores da falência) 

e aqueles que, por estarem em situação privilegiada em relação ao fisco no quadro 

de credores da falência, tendem o optar pela falência. 

  

Atuação do Poder Judiciário e seus agentes na condu ção do processo de 
recuperação. 

Entendemos que a atuação do Poder Judiciário e seus agentes no processo de 

recuperação se dá em 2 (dois) flancos principais: (a) no controle da legalidade dos 

atos celebrados no curso da recuperação judicial e (b) na redução da assimetria de 

informação. 

No que tange ao controle da legalidade (a), o primeiro aspecto a se considerar 

é que tal controle não significa ingerência do Estado-juiz no conteúdo econômico do 

plano de recuperação. 

Ora, é lícito que os credores decidam até que ponto se permitem assumir 

prejuízos e incorrer em novos custos transacionais, sendo vedado ao Poder 

Judiciário se imiscuir em tal decisão, ressalvada a hipótese do cram down prevista 

no art.58, §1° da LFRE336.  

Logo, o Poder Judiciário não deve modificar a forma pela qual estas perdas são 

alocadas, pois não possui as informações necessárias para aferir o montante que 

cada parte pode suportar. Isso se deve ao fato de que o Poder Judiciário não detém 

instrumentos que lhe permitam, a um custo razoável, identificar se os meios de 

produção pertencentes à recuperanda devam ser absorvidos por outros agentes 

econômicos ou se a organização já existente corresponde à melhor alternativa, e a 

                                                      
336 § 1° O juiz poderá conceder a recuperação judicial com base em plano que não obteve aprovação 
na forma do art. 45 desta Lei, desde que, na mesma assembléia, tenha obtido, de forma cumulativa: 
I – o voto favorável de credores que representem mais da metade do valor de todos os créditos 
presentes à assembléia, independentemente de classes; 
II – a aprovação de 2 (duas) das classes de credores nos termos do art. 45 desta Lei ou, caso haja 
somente 2 (duas) classes com credores votantes, a aprovação de pelo menos 1 (uma) delas; 
III – na classe que o houver rejeitado, o voto favorável de mais de 1/3 (um terço) dos credores, 
computados na forma dos §§ 1o e 2o do art. 45 desta Lei. 
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mais eficiente do ponto de vista econômico, como salienta Daniel Moreira do 

PATROCÍNIO337. 

Assim, é com bons olhos que se vê o Enunciado n° 46 da I Jornada de Direito 

Comercial, que prevê: “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.” 

No entanto, isso não significa que o juízo da recuperação sirva apenas como 

um órgão chancelador do plano votado e aceito pelas partes, um sujeito passivo no 

processo recuperacional. 

A propósito, do direito italiano338 extrai-se valiosa lição a esse respeito, nos 

termos do art.180339 da legge fallimentare que trata do juízo da homologação.  

                                                      
337 Daniel Moreira do PATROCÍNIO. Análise econômica da recuperação judicial de empresas: 
princípios, jogos, falhas e custos. Tese de Doutorado (Direito) Pontifícia Universidade Católica de 
Minas Gerais, Belo Horizonte, 2012, p.98 
 
338 Legge Fallimentare - Regio decreto 16 Marzo 1942 N° 267 - Disciplina del Fallimento, del 
Concordato Preventivo, [Dell'amministrazione Controllata] e della Liquidazione Coatta Amministrativa, 
Testo comprensivo delle modifiche apportate dal Decreto Legislativo 9 gennaio 2006 n.5, in G.U. n. 12 
del 16.01.2006, dal Decreto Legislativo 12 settembre 2007 n. 169, in G.U. n. 241 del 16.10.2007, dalla 
L. 18 giugno 2009 n. 69, in G.U. n. 140 del 19.06.2009, dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, 
con modificazioni, nella L. 30 luglio 2010, n. 122, dal D.L. 179, convertito, con modificazioni, nella L. 
17 dicembre 2012 n. 221 e dall’art. 1, comma 19, n. 3 della legge di stabilità 2013 approvata il 24 
dicembre 2012 n. 228, in G.U. n. 302 del 29.12.2012, dal Decreto Legge 23 dicembre 2013, n. 145, 
convertito nella L. 21 febbraio 2014, n. 9 entrata in vigore il 22 febbraio 2014 e dal Decreto Legge 27 
Giugno 2015, n.83, convertito nella legge 6 Agosto 2015, n.132, in G.U. n.192 del 20.8.2015. 

339 Se il concordato è stato approvato a norma del primo comma dell'articolo 177, il giudice delegato 
riferisce al tribunale il quale fissa un’udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e 
del commissario giudiziale, disponendo che il provvedimento venga pubblicato a norma dell'articolo 17 
e notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti. 
 
Il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali creditori dissenzienti e qualsiasi interessato devono 
costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata. Nel medesimo termine il commissario 
giudiziale deve depositare il proprio motivato parere. 
 
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. 
 
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 (2) 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. 
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O entendimento340 doutrinário e jurisprudencial dado a esse dispositivo admite 

que, havendo objeção, o magistrado deve exercer um controle efetivo e substancial 

do plano de recuperação, assumido poderes instrutórios a requerimento da parte 

interessada ou mesmo de ofício, na medida em que a recuperação assume um 

caráter mais público do que privado, pois estende seus feitos a todos os credores. 

Na sistemática da LFRE, ao juízo recuperacional cabe a árdua tarefa de 

realizar o controle judicial da legalidade do plano de recuperação (a), como 

recomenda o Enunciado n° 44 da I Jornada de Direito Comercial: “a homologação de 

plano de recuperação judicial aprovado pelos credores está sujeita ao controle 

judicial de legalidade”. 

E, no nosso entender, o controle da legalidade do plano se desdobra em 2 

(dois) aspectos. Num primeiro aspecto, (a.1) implica em assegurar que a primeira e 

principal regra de direito recuperacional contida na LFRE esteja sendo observada: a 

função social. 

Isso porque, inexistindo a função social, não há mais interesse social a ser 

perseguido e a relação devedor-credor deveria se desenvolver pelo mote 

exclusivamente econômico. É a presença da função social – o bem maior - que 

justifica a imposição e socialização dos custos de transação e ônus que todos os 

participantes do processo acabam por suportar. 

Num segundo aspecto, (a.2) o controle da legalidade se destina a evitar que o 

Poder Judiciário chancele ilicitudes acobertadas no plano de recuperação judicial 

                                                                                                                                                                      
 
Il tribunale provvede con decreto motivato comunicato al debitore e al commissario giudiziale, che 
provvede a darne notizia ai creditori. Il decreto è pubblicato a norma dell'articolo 17 ed è 
provvisoriamente esecutivo. 
 
Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti 
dal tribunale, che fissa altresì le condizioni e le modalità per lo svincolo. 
 
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. 
 
340 “E, quanto à viabilidade da concordata, a possibilidade de análise de mérito por parte do juiz 
encontra 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, não obstante não possua por objeto a conveniência econômica, expungida dos requisitos a 
valorar em sede de homologação.” cf. Silvia Giani, apud Luiz Gustavo Friggi Rodrigues, ob. cit., p.71. 
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que, se homologadas, criarão um novo negócio jurídico (via novação recuperacional) 

que violará o direito das partes e/ou de terceiros, resultando possivelmente em erro, 

dolo, coação, simulação, fraude, abuso de direito, etc. É o que chamamos de 

controle estrito da legalidade. 

Portanto, quando se trata de controle da legalidade do plano pelo judiciário, 

estamos a dizer que, apesar de não se admitir interferência pelo Judiciário no 

conteúdo econômico do plano de recuperação, deve haver a atuação deste (a.1) na 

consecução e observância da função social da empresa e (a.2) no controle estrito da 

legalidade. 

Esse é o entendimento se extrai do posicionamento do Dr. Daniel Carnio 

Costa, em entrevista concedida à Revista Comercialista341, ao responder à questão 

atinente à correta interpretação do princípio da recuperação da empresa: 

“Sobre se é possível prestigiar interesses estranhos aos 
credores e devedores, sim, o interesse maior que deve 
ser prestigiado aqui não é nem dos credores, nem dos 
devedores, é o interesse público, o interesse social, é o 
interesse para o qual existe o processo de recuperação, 
que não é nem para acertar a vida do devedor, nem para 
acertar a vida do credor. Credores e devedores devem 
suportar ônus na recuperação judicial, de modo que a 
gente consiga atingir o seu objetivo final, que é a 
preservação daqueles benefícios sociais e econômicos 
que decorrem da atividade empresarial. Daí uma outra 
teoria que eu venho desenvolvendo aqui, chama teoria da 
divisão equilibrada de ônus na recuperação judicial, onde 
eu digo exatamente isso: todos devem suportar ônus 
para que o resultado final seja atingido. Então os 
credores devem suportar ônus, eles devem suportar um 
plano que vai implicar no recebimento de valor menor ou 
de forma diferente do combinado, e o devedor também 
tem que suportar ônus, ele não pode se colocar na 
situação cômoda de dizer “devo, não nego, pago quando 
eu quiser e como eu puder”, não é assim, ele tem que 
apresentar um plano factível, que faça sentido 
econômico, e esse equilíbrio de distribuição de ônus é 
que vai fazer com que a gente chegue em um resultado 
de sucesso. Então, se o problema da empresa, da 

                                                      
341 In Gustavo Lacerda Franco. Entrevista: Daniel Carnio Costa e Paulo Furtado de Oliveira Filho: Os 
magistrados apresentam à Comercialista o seu entendimento sobre temas polêmicos no direito das 
empresas em crise. Revista Comercialista. São Paulo, ano 4, vol.13, p.7-23, 2014. 
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atividade empresarial, é o empresário, que saia o 
empresário, tire-se então o empresário. Se o problema é 
o credor, que é relutante e, por isso, tem um voto 
negativo, injustificado, que impede a concessão da 
recuperação, que se supere esse voto negativo, como eu 
fiz no caso das Óticas Voluntários, onde eu declarei 
abusivo o direito de voto de uma instituição financeira, 
concedendo a recuperação mesmo contra a vontade 
desse credor que, sozinho, tinha a possibilidade de vetar 
a recuperação. Então é possível prestigiar outros 
interesses? É sim, sendo evidente, aliás, que o interesse 
maior que deve superar o interesse do credor e do 
devedor é o interesse social, o interesse público.” 

 

Em que pese o entrevistado não tenha mencionado de forma expressa a 

‘função social da empresa’, é exatamente disso de que se está a falar. Foi nesse 

contexto que o magistrado desenvolveu a teoria da divisão equilibrada de ônus na 

recuperação judicial e adota a teoria da superação do dualismo pendular como 

forma de justificar a declaração abusiva de voto de credor, inclusive.  

Retomando o que já foi tratado sobre a AED, entendemos que ao exercer o 

controle da legalidade, o juiz materializa e modela o fator Kaldor-Hicks redistribuindo 

e compensando o ônus do processo de recuperação judicial orientado pela função 

social, que conforma a eficiência econômica almejada pelo valor da justiça. 

E, agindo dessa forma, atribui um caráter valorativo-distributivo de justiça 

social, pois reconhece que essa propriedade dinâmica – a empresa - é fonte de 

poder da qual emanam interesses sociais difusos.  

É essa a leitura que fazemos das ideias que motivam e pautam a atuação 

jurisdicional do entrevistado, inclusive quanto à adoção da teoria da superação do 

dualismo pendular. 

O exercício abusivo do voto de credor é um exemplo interessante a ser 

analisado. 



185 
 

O Poder Judiciário reconhece há muito tempo que certos credores exercem de 

modo abusivo o direito de voto em assembleia342, como forma de rejeitar o plano de 

recuperação judicial. A partir dessa constatação, admite-se que o poder judiciário 

rejeite tal voto343 por reconhecer nele um comportamento abusivo. O fundamento 

legal está, então, na aplicação da teoria do abuso de direito. 

Para Sérgio Cavalieri Filho344, todas as situações jurídicas, que se conceituam 

como direito subjetivo são reconhecidas e protegidas pela norma tendo em vista 

uma finalidade, que se poderá chamar de finalidade econômica e social do direito. 

Todas as vezes que o direito é exercido de acordo com essas finalidades, está 

dentro de seus quadros teleológicos. Acontece, porém, que o titular de um direito, 

em vez de exercê-lo no sentido dessas finalidades, o faz no sentido de finalidade 

contrária, contrastando, expressamente, com a finalidade para a qual o direito foi 

instituído. Tem-se, então, o exercício antissocial do direito e este exercício 

antissocial é que se conceitua como abuso de direito. Abuso do direito nada mais é 

do que o exercício antissocial do direito. 

Pois bem, os ensinamentos de Sergio Cavalieri Filho associam o abuso de 

direito ao exercício antissocial do direito subjetivo, o que via de regra desagua na 

observância da função do social num sentido amplo (propriedade, empresa, 

contrato, crédito e etc...). 

No caso do direito de voto, o exercício regular desse direito subjetivo deve 

atingir a função social que a lei lhe confere, inclusive do ponto de vista econômico.  

Já o abuso de direito de voto redunda num comportamento antissocial, 

claramente egoístico e opressivo com vistas à maximização individual da riqueza do 

                                                      
342 Obra específica sobre o assunto é a tese de doutoramento em direito comercial de Álvaro A. C. 
Mariano, defendida em 2012 na Universidade de São Paulo, com o título Abuso de voto na 
recuperação judicial. 
 
343 Inclusive por força do Enunciado 45 da I Jornada de Direito Comercial. “O magistrado pode 
desconsiderar o voto de credores ou a manifestação de vontade do devedor, em razão de abuso de 
direito”. 
 
344 “(apud San Tiago Dantas, Programa de direito civil. Editora Rio, edição histórica, v.I, 1977, p.372)” 
in Sergio Cavalieri Filho. Programa de responsabilidade civil. 12ª ed. São Paulo: Atlas, 2012, p.240. 
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credor e não condiz com as regras de boa-fé, lealdade e confiança, tampouco com a 

finalidade social que dele se poderia esperar345. 

Destarte, ao rechaçar essa prática346 o Poder Judiciário delimita e especifica no 

caso concreto o que vem a ser o abuso de direito de voto e, ao mesmo tempo, 

coloca a função social da empresa como vetor de justiça a ser perquirido no 

processo recuperação judicial, ilidindo o mote exclusivamente eficientista e 

antissocial de certos agentes347. 

Na parte final deste trabalho cuidaremos de mecanismos que podem auxiliar no 

reconhecimento do abuso de direito, pelo viés da contabilidade. 

                                                      
345 “Não é necessária a consciência de se excederem, com o seu exercício, os limites impostos pela 
boa-fé, pelos costumes ou fim social ou econômico do direito” in Sergio Cavalieri Filho. Programa de 
responsabilidade civil. São Paulo: Atlas, 2006, p.152. 
 
346 CF. Agravo de Instrumento n° 2135586-87.2014.8.26.0000, julgado em 29/04/2015. Rel. Des. 
Teixeira Leite. TJSP. “Há precedentes jurisprudenciais, contudo, que, vislumbrando que o credor age 
com abuso do direito de voto, permitem a homologação de plano de recuperação judicial a despeito 
de não se amoldar a qualquer das hipóteses legais. Esse entendimento se respalda na importância 
da manutenção da empresa, enquanto fonte geradora de empregos, riquezas e desenvolvimento (art. 
47 LRF).” 
 
347 “No caso envolvendo a recuperação judicial das empresas STELL COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM 
TELECOMUNICAÇÕES LTDA e STNET SOLUÇÕES E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS 
TELEFÔNICOS LDTA-ME, processo n° 1066745-48.2014.8.26.0100 que tramita perante a 1ª Vara de 
Falências e Recuperação de Empresas de São Paulo, ao sentenciar e conceder a recuperação 
judicial às requerentes, o MM.Juiz reconheceu a abusividade no exercício do direito de voto do Banco 
do Brasil e, rejeitando o voto tido por abusivo, aplicou o cram down (cf. art.58, §1° da LFRE). Vejamos 
o excerto da decisão: “Todavia, a conduta do Banco do Brasil é manifestamente abusiva. Conforme 
relatado pelo Administrador Judicial, o Banco do Brasil se recusou a negociar, assumindo postura 
incompatível com os fundamentos do processo recuperacional. O Banco do Brasil votou 
sistematicamente contra o plano, ou mesmo contra a suspensão da AGC para que fossem feitos 
ajustes ao plano, manifestando de forma expressa que seria contrário a qualquer proposta das 
devedoras. Ademais, o Banco do Brasil nunca apresentou uma proposta concreta de como gostaria 
de receber o seu crédito. Tanto é assim, que o Banco do Brasil votou contra um plano que, em tese, 
mantinha inalteradas as condições originais de seu crédito. Isso é demonstração inequívoca da 
disposição de não colaborar com os objetivos sociais da recuperação da empresa, priorizando seus 
interesses particulares em detrimento de todos os demais interesses sociais e públicos relacionados 
à manutenção da atividade empresarial saudável. Assim, por exemplo, seria abusivo votar 
contrariamente a um plano que se mostra economicamente estruturado e viável e que seria essencial 
para que a empresa continue a produzir, gerando empregos, receitas, tributos e riquezas, sem que 
tenha havido uma imposição de ônus exagerada e desequilibrada ao credor, quando comparado com 
outros credores ou com a própria devedora. Conforme leciona Adalberto Simão Filho ao tratar do 
tema “Interesses Transindividuais dos Credores nas Assembléias Gerais e Sistemas de Aprovação do 
Plano de Recuperação Judicial”, na obra Direito Recuperacional, coordenado por Newton de Lucca, 
Quartier Latin: São Paulo, 2009, p.59: “Ora, se o plano tem fundamento técnico e está construído à 
luz do artigo 50 e possui substância, embasamento e conteúdo próprios que demonstram a 
possibilidade de recuperação da empresa a certo prazo e a sua importância e função social no 
cenário nacional como deveria ser vista a investida hostil de credores pela via assemblear com a 
finalidade única de gerar a falência?” 
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Outro exemplo interessante de como se deve interpretar a LFRE sob 

orientação da função social, decorreu do surgimento da quarta categoria de 

credores, “os titulares de créditos enquadrados como microempresa ou empresa de 

pequeno porte”, conforme Lei Complementar n° 147 de 2014, que incluiu o inciso IV 

no art.41 da LFRE. 

Ocorre que, mesmo com o aumento de 3 (três) para 4 (quatro) classes de 

credores, o legislador manteve intacta a regra do cram dow, contida no art.58, §1° 

da LFRE, que permite ao magistrado homologar o plano se houver o voto favorável 

de credores que representem mais da metade do valor de todos os créditos 

presentes a assembleia, independentemente de classes (inciso I), desde que haja a 

aprovação de 2 (duas) das classes de credores nos termos do art. 45 desta Lei ou, 

caso haja somente 2 (duas) classes com credores votantes, a aprovação de pelo 

menos 1 (uma) delas (inciso II), mas que, na classe que o houver rejeitado, o voto 

favorável de mais de 1/3 (um terço) dos credores, computados na forma dos §§ 1° e 

2° do art. 45 desta Lei (inciso III). 

Note que a lei não fez o ajuste no quorum de aprovação das classes, 

estabelecendo um novo quorum para aprovação de 2 (duas) para 3 (três) classes, 

como se poderia supor.  

Ou seja, apesar da LFRE exigir o quorum de apenas 2 (duas) classes, hoje 

existem 4 (quatro) classes de credores. Como compatibilizar esses interesses e 

interpretar a norma? 

Segundo o Dr.Daniel Carnio Costa348, a melhor interpretação seria pela adoção 

da teoria da superação do dualismo pendular. Isso porque, baseando-se no 

                                                      
348 “Veja, eu acho que de maneira geral os princípios que orientam a aplicação da lei 11.101 são 
coerentes com as suas regras. A ideia da recuperação judicial, basicamente, é preservar os 
benefícios decorrentes da atividade empresarial saudável, benefícios econômicos e sociais. Toda a 
atividade que se tem no processo de recuperação judicial deve ter como finalidade isso, preservar os 
benefícios econômicos e sociais que decorrem da manutenção da atividade empresarial saudável, 
viável. Eu acho que o problema maior não está especificamente nas regras da lei e sim na forma 
como se interpretam essas regras e na forma como elas são aplicadas. Eu tenho uma teoria que eu 
venho desenvolvendo acerca desse tema chamada teoria da superação do dualismo pendular. O 
Fábio Konder Comparato cunhou essa expressão “dualismo pendular” quando identificou aquele 
fenômeno de oscilação do pêndulo de proteção legal. Algumas legislações protegem mais os 
interesses dos credores, outras dos devedores, e esse pêndulo de proteção vai variando conforme o 
tempo, em um mesmo país, ou conforme as legislações de países diferentes. Eu acho que a lei 
11.101 representa uma superação desse dualismo pendular. Não se trata de defender os interesses 
do credor, nem se trata de defender os interesses do devedor, trata-se de proteger os benefícios 
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entendimento de Fábio Konder Comparato, afirma que as legislações concursais 

sempre penderam ora em favor do credor ora do devedor, mas essa dualidade deve 

ser superada pois a tônica da recuperação judicial deve se pautar por atingir a 

finalidade do instituto.  

Logo, sob tal ponto de vista, é possível interpretar a nova regra e admitir a 

aprovação de apenas 2 (duas) classes (ao invés de majorar para 3) desde que se 

constate que a finalidade do instituto estará sendo atingida no caso concreto. 

O mesmo deve ocorrer com a celeuma envolvendo a dispensa da CND e a 

nova lei que trata do parcelamento do crédito tributário, como visto anteriormente. 

Em todos esses exemplos o pano de fundo está em dar concretude à função 

social da empresa. 

É claro que, ao exercer o controle da legalidade para declarar abusivo um voto 

ou favorecer o cram down para viabilizar a recuperação judicial da devedora, isso 

trará repercussão patrimonial a todos os envolvidos em razão da novação 

recuperacional. Mas isso não significa que o Poder Judiciário adentrou no conteúdo 

específico do plano de recuperação judicial, como já afirmamos. 

Há que se considerar, também, o controle estrito da legalidade (a.2), com o 

objetivo de investigar se os atos praticados são lícitos ou ilícitos. 

Isso porque, ao se desenvolver um jogo de barganhas de modo sequencial, o 

devedor inescrupuloso poderá adotar mecanismos ilícitos para coagir credores ou 

criar condições, via negócios fraudulentos ou simulados, que lhe permitam controlar 

o resultado da votação em assembleia de credores. 

                                                                                                                                                                      
sociais e econômicos que decorrem da atividade empresarial saudável. Esse deve ser o objetivo, o 
norte na aplicação dessa lei, e é assim que nós devemos interpretar esses artigos legais. “ (...) “Então 
se eu tenho uma empresa que é viável e eu tenho a possibilidade de preservar esses benefícios 
todos que o processo busca, eu vou interpretar de maneira a facilitar a concessão da recuperação. 
Então, duas classes já é o suficiente para o “cram down”. In Gustavo Lacerda Franco. Entrevista: 
Daniel Carnio Costa e Paulo Furtado de Oliveira Filho: Os magistrados apresentam à Comercialista o 
seu entendimento sobre temas polêmicos no direito das empresas em crise. Revista Comercialista. 
São Paulo, ano 4, vol.13, p.7-23, 2014. 
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Prática comum é o conluio do devedor com certos credores para, nos 

bastidores, promover a cessão de créditos de certos credores a terceiros-

cessionários, normalmente indicados pelo devedor. Esses cessionários, como novos 

titulares do crédito cedido, aceitam aprovar um plano de recuperação altamente 

prejudicial349 aos demais credores. 

Essa estratégia leva meticulosamente em conta o quorum estabelecido para o 

cram down, definido no art.58, §1° da LFRE, de modo que o devedor pode eleger 

com quais credores pretende encetar o conluio, em prejuízo dos demais. 

E também não é difícil supor que o devedor, diante da maior proximidade com 

os credores fornecedores operacionais (ou não financeiros), agrupados na maior 

parte das vezes na classe dos quirografários, pode buscar nestes um acordo para 

que cedam seus respectivos créditos a outra empresa/entidade e, em troca, 

recebam pagamentos mais vantajosos do que o proposto no plano de recuperação 

judicial.  

Dessa forma, outra categoria de credores, comumente os credores financeiros 

agrupados na classe dos credores com garantia real, ficam extremamente 

                                                      
349 Veja o posicionamento do Dr.Daniel Carnio Costa, Juiz Titular da 1ª Vara de Falências e 
Recuperação Judicial de São Paulo, em entrevista dada à revista Comercialista: “Comercialista - V. 
Exa. entende cabível, no momento da homologação do plano de recuperação judicial aprovado pelos 
credores, a análise dos percentuais de hair cut, dos prazos de carência e pagamento e de previsões 
relativas a juros/correção monetária pelo magistrado? “Daniel Carnio Costa – Em princípio, não. 
Todas essas questões que são relacionadas a direito disponível, conveniência e oportunidade devem 
ser negociadas entre credores e devedores, mas a gente tem que entender que a decisão da maioria 
vai ser imposta a todos, então não é tão simples assim, “ah, o credor pode inclusive abrir mão do 
crédito se ele quiser, então ele pode dar 90% de desconto”. Individualmente falando sim, mas quando 
ele aprova uma cláusula de 90% de desconto ele aprova para a categoria inteira, inclusive para 
aqueles que rejeitaram. Então, assim, eu acho que o juiz tem que controlar e verificar os contornos 
legais do plano de recuperação. E ilegalidades têm vários níveis tem que controlar e verificar os 
contornos legais do plano de recuperação. Tem ilegalidade flagrante, que é aquela onde a cláusula 
viola diretamente o texto expresso da lei, mas existem ilegalidade mais tênues, como, por exemplo, 
de que maneira foi construída essa maioria? Como é que ele conseguiu aprovar um plano que tem 
um hair cut de 98% para pagar em 200 vezes? Como os credores aprovam isso? Então isso tem que 
ser analisado. Será que foram feitas cessões de crédito fraudulentas, porque credor nenhum em sã 
consciência faria um negócio desse. Quer dizer, o ônus do devedor é apresentar um plano que faça 
sentido econômico, porque ser empresário dando um calote em todo mundo, pagando 2% do que 
você deve em 20 anos, qualquer um é. Então isso não é viável. Nós temos que analisar os contornos 
legais e a questão do abuso, e isso tudo, a nossa legislação permite. Agora, o mérito efetivamente do 
plano, em regra, é algo que os credores devem decidir, não o juiz.” In Gustavo Lacerda Franco. 
Entrevista: Daniel Carnio Costa e Paulo Furtado de Oliveira Filho: Os magistrados apresentam à 
Comercialista o seu entendimento sobre temas polêmicos no direito das empresas em crise. Revista 
Comercialista. São Paulo, ano 4, vol.13, p.7-23, 2014. 
 
 



190 
 

prejudicados e mesmo que rejeitem o plano por considerar contrário aos seus 

interesses, podem vir a ser arrastados pelo cram down e ter sua obrigação novada.  

Por isso a recomendação contida nos Enunciados n° 8 e 9 da Jornada Paulista 

de Direito Empresarial350, vem sendo aplicada nas assembleias pelos 

administradores judiciais, como forma de facilitar a aferição pelo magistrado dos 

motivos que determinaram (ou embasaram) a votação. 

Enunciado n° 8. A ata da assembleia geral dos credores 
na recuperação judicial deve registrar, no texto ou em 
anexo, o voto proferido por cada credor. 

Enunciado n° 9. O administrador judicial deverá indagar 
aos credores presentes se participam da assembleia na 
qualidade de cessionários ou promitentes cedentes, 
fazendo constar tal declaração em ata. 

 

Com efeito, deve-se indagar e investigar quais os reais motivos que levaram 

um determinado credor (ou credores) a aceitar um plano de recuperação judicial que 

admita descontos elevadíssimos (hair cut), prazos de carência e parcelamento do 

débito a perder de vistas. Aonde está a vantagem do credor em aceitar uma 

proposta como essa? Como foi construída essa maioria? São dúvidas legítimas que 

merecem esclarecimentos para o bem de todos os envolvidos no processo. 

Portanto, a ilicitude tanto poderá ser constatada no comportamento do devedor, 

o que se dá, por exemplo, na cessão de crédito fraudulenta a terceiros com a 

participação do devedor, como também poderá ser considerada a ilicitude por parte 

dos credores, ao exercer abusivamente o direito de voto para impor sua vontade de 

forma egoística. 

 No primeiro caso, a ilicitude decorrente da fraude pode desqualificar a votação 

e a participação do ‘representante do devedor na AGC que porventura tenha 

aprovado um plano nefasto, podendo-se, no limite, rejeitar todo o plano. 

No segundo caso, tratando-se do abuso de direito do credor, o controle da 

legalidade permite que o magistrado rejeite tal voto com base nesse comportamento 
                                                      
350 Enunciados publicados no DOE de 09.12.2013, Caderno Administrativo – p.17-18, resultante do 
processo n° 188.693/2013 – Capital. 
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antissocial reprovável, lastreado tal entendimento no abuso de direito e, sobretudo, 

na função social da recuperação judicial. 

Também no contexto do controle estrito da legalidade se inserem a rejeição, 

por parte do Poder Judiciário, de cláusulas contidas no plano que suspendam o 

curso das ações ou execuções em face dos coobrigados do devedor351, ou que 

autorize previamente, de forma ampla e indiscriminada, a possibilidade de alienação 

de ativos da empresa em recuperação352. 

Por fim, o juiz deve assegurar (b) que o devedor informe adequadamente os 

credores acerca da sua real condição.  

Diferentemente da previsão legal contida no §1125 (a) (1) do Chapter 11, a 

LFRE não exige a homologação prévia do disclosure statement do devedor, tema já 

tratado neste trabalho. 

A esse respeito, concordamos com a crítica de Luiz Gustavo Friggi 

RODRIGUES353: 

“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’, já que o julgamento 

                                                      
351 “AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONCEDIDA- Credor que se 
insurge contra o novo plano e recuperação judicial - Pretensão à incidência de correção monetária e 
juros de mora sobre o seu crédito, bem como ao prosseguimento das ações e execuções ajuizadas 
contra os coobrigados das recuperandas - Decisão da assembleia geral de credores que é soberana, 
mas não absoluta, cabendo ao juiz observar sua legalidade, constitucionalidade e também o 
cumprimento do que ficou deliberado - Correção monetária e juros de mora são questões de caráter 
patrimonial, portanto, disponíveis, que se inserem na soberania da assembleia, prevalecendo o 
acordado pelos credores - Suspensão de ações e execuções em face dos coobriga dos (avalistas 
e garantidores) da recuperanda Inadmissibilidade - Aplicação do disposto no art. 49, § 1º, da 
Lei nº 11.101/2005. Precedentes desta Corte – Decis ão modificada  - Recurso parcialmente 
provido” (TJSP, AI n. 2071805- 91.2014.8.26.0000, rel. Ramon Mateo Júnior, j. 17.11.2014). (g.n.) 
 
352 “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Recuperação Judicial - Plano de recuperação aprovado pela 
AGC Homologação - Pretensão ao controle de legalidade naquilo que dis põe sobre a 
possibilidade de alienação do ativo - Nulidade da c láusula que prevê amplamente tal 
possibilidade, por sua generalidade, consignando en tretanto, a possibilidade de renovação 
dos pedidos de alienação, agora na forma do art. 66  da LRF  – Agravo parcialmente provido neste 
ponto” (Agravo Regimental 2024063-07.2013.8.26.0000/50001, Rel. Ricardo Negrão, 2ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial, j. 17/03/2014). (g.n.) 
 
353 In Alcance da atuação judicial em sede de homologação do plano de recuperação judicial 
aprovado pela assembleia-geral de credores. Tese (Doutorado em Direito Político e Econômico). 
Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2014, p.88. 
 



192 
 

sobre a viabilidade econômica da empresa em 
recuperação judicial cabe aos credores reunidos para 
deliberar acerca da aceitação ou rejeição da proposta 
que lhes é apresentada”. 

 

Mas o fato da LFRE não disciplinar adequadamente o nível informacional não 

significa que o juízo recuperacional não deva envidar esforços para que a melhor e 

mais útil informação seja oferecida aos credores. 

O papel do administrador judicial 
 

Aqui, nesse ponto, entende-se que a participação ativa do administrador 

judicial (contadores, economistas, administrador ou empresa especializada) e seus 

auxiliares é fundamental para melhorar o nível do disclosure. 

Para tanto, o administrador pode exigir dos credores, do devedor ou seus 

administradores quaisquer informações relativas às suas atividades (art.22, I, d da 

LFRE), podendo contratar, mediante autorização judicial, profissionais ou empresas 

especializadas para auxiliá-lo no exercício de suas funções (art.22, I, h da LFRE), 

devendo apresentar ao juiz, para juntada nos autos, o relatório mensal das 

atividades do devedor354 (art.22, II, c e art.52, IV da LFRE). 

Mas a atribuição do administrador judicial deve ir além da mera atuação 

passiva, de conferência dos documentos e regularidade das demonstrações 

contábeis. 

Conforme lição do direito italiano decorrente da Legge Fallimentare, é benéfico 

ampliar as funções do administrador judicial no processo de recuperação, cujas 

atribuições são verdadeiramente reduzidas na LFRE.  

Em tal sentido opina Ricardo Negrão pela necessidade de apresentação de um 

relatório circunstanciado pelo administrador judicial a fim de reduzir a assimetria de 

                                                      
354 “O devedor tem a obrigação de apresentar contas demonstrativas mensais sob pena de 
destituição de seus administradores (inciso IV do art.52), o que não dispensa a juntada, por parte do 
administrador (judicial), de relatório mensal das atividades do devedor, pois são dois tipos de 
informações diversas a serem juntadas nos autos a cada mês.” BEZERRA FILHO, ob. cit., p.95. 
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informação existente no processo, possibilitando que os credores tenham acesso a 

documento idôneo e imparcial, que lhes forneça uma verificação real do estado dos 

negócios do devedor, bem como informação indispensável às deliberações em 

assembleia355. 

O administrador judicial deverá agir de forma mais ativa podendo produzir a 

informação necessária à tomada de decisão, e não apenas conferir a informação 

produzida pelo(s) devedor(es). Entendemos, pois, que a autação do administrador 

deve-se alinhar com o ideal de governança corporativa, conforme tópico a seguir 

analisado, devendo suas atribuições serem majoradas no processo de recuperação 

judicial, até porque, tratando-se do longa manus do juízo, é quem primeiro faz o 

controle da legalidade em AGC, devendo também auxiliar na construção do plano de 

recuperação e na concessão dos objetivos traçados no art.47 da LFRE.   

O comitê de credores, se constituído, também têm atribuição específica para 

demandar do devedor as informações necessárias à tomada de decisão pelos 

credores, tal como consta do art.27 da LFRE. Ocorre que, na prática, por se tratar de 

um ônus adicional aos credores, poucas vezes o comitê abaca por se instalar. 

Constata-se, no mais, que o nível informacional que se almeja num processo 

de recuperação judicial está umbilicalmente associado à governança corporativa que 

deve existir a partir desse processo, daí porque devemos avaliar a importância e o 

papel da governança corporativa na recuperação judicial. 

É de se ponderar, inclusive, que existem casos356 em que a crise empresarial 

decorreu justamente de falhas na governança corporativa da empresa, notadamente 

no desnível informacional decorrente do conflito de agência. 

                                                      
355 In Luiz Gustavo Friggi Rodrigues. Alcance da atuação judicial em sede de homologação do plano 
de recuperação judicial aprovado pela assembleia-geral de credores. Tese (Doutorado em Direito 
Político e Econômico). Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2014, p.164. 
356 Podemos citar como exemplos recentes os casos envolvendo as empresas Aracruz Celulose e 
Sadia que, em razão da alta do dólar entre os meses de ago/08 e out/08, contabilizaram prejuízos 
catastróficos operando no mercado futuro com instrumentos financeiros derivativos. Segundo 
informações da Aracruz, que constam no balanço financeiro do quarto trimestre de 2008, a perda com 
essas operações chegou a cerca de US$ 2,1 bilhões. O problema não está na adoção dos 
instrumentos financeiros derivativos, mas na falta de informação aos acionistas e controladores de 
que a gestão da empresa estava altamente alavanca no mercado futuro e de que, por anos, 
significativa parcela dos ganhos foram financeiros, não operacionais. Essa situação, de tão grave, 
resultou na edição de nova resolução específica da CVM, n° 550/08, que trata do disclosure dos 
instrumentos derivativos. 
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O papel e a importância da governança corporativa n a recuperação 
judicial. 

 

Segundo Arnaldo Marques de Oliveira Neto357, a governança corporativa é o 

sistema pelo qual as empresas são dirigidas, monitoradas e incentivadas, 

envolvendo o relacionamento entre proprietários, conselho de administração, 

diretoria e órgãos de controle. As boas práticas de governança corporativa 

convertem princípios em recomendações objetivas, alinhando interesses com a 

finalidade de preservar e otimizar o valor da empresa, facilitando seu acesso a 

recursos e contribuindo para a sua longevidade, com transparência (espontânea, 

franca e rápida comunicação interna/externa), equidade (tratamento justo e 

igualitário entre os seus acionistas/cotistas e demais interessados), prestação de 

contas (accountability) e responsabilidade corporativa (zelo pela perenidade da 

empresa, sustentabilidade). 

No mesmo sentido, Renata Weingrill Lancellotti358 defende que a governança 

corporativa é meio e não fim. É um meio de estabelecer ordem entre as partes 

interessadas, por intermédio de normas, práticas e controles no intuito de alinhar os 

interesses de todas as partes interessadas, os stakeholders.  

Em termos práticos e objetivos, a governança está associada à forma que se 

estabelece – numa sociedade anônima - às relações entre os membros da diretoria, 

os membros do conselho de administração e do conselho fiscal, com os acionistas e 

também com auditoria independente. Suscita, ainda, a ideia de compliance, ou 

conformidade com as boas práticas internas da empresa, que também demanda 

mecanismos de controle e gestão para ser eficaz, sobretudo após a edição da lei 

anticorrupção – Lei n° 12.846/2013. No âmbito das demais formas societárias 

                                                                                                                                                                      
  
357Relacionamento com os acionistas in ROCHA, Thelma e GOLDSCHMIDT, Andrea (coords). 
Gestão dos stakeholders: como gerenciar o relacionamento e a comunicação entre a empresa e seus 
públicos de interesse. São Paulo: Saraiva, 2010, p.55-56. 
 
358 In Governança corporativa na recuperação judicial: lei 11.101/05. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010, 
p.75-76. 
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(simples, limitada e etc.), essa relação se dá entre a diretoria, os sócios cotistas e, 

conforme o caso, perante o conselho fiscal. 

No direito brasileiro, a Lei das Sociedades Anônimas – Lei n° 6.404/76 – dispõe 

de regras específicas tratando do funcionamento do conselho de administração 

(arts.140 a 142), da diretoria (arts.143 a152), do conselho fiscal (art.161-165-A), com 

especial atenção para o dever de informação que recai sobre os administradores, 

nos termos do art.157359 da LSA.  

Além disso, deve-se destacar o papel das auditorias independentes, 

obrigatórias nas companhias de capital aberto, nos termos do art.177, §3° da LSA. 

                                                      
359  Art. 157. O administrador de companhia aberta deve declarar, ao firmar o termo de posse, o 
número de ações, bônus de subscrição, opções de compra de ações e debêntures conversíveis em 
ações, de emissão da companhia e de sociedades controladas ou do mesmo grupo, de que seja 
titular. 
§ 1º O administrador de companhia aberta é obrigado a revelar à assembléia-geral ordinária, a pedido 
de acionistas que representem 5% (cinco por cento) ou mais do capital social: 
a) o número dos valores mobiliários de emissão da companhia ou de sociedades controladas, ou do 
mesmo grupo, que tiver adquirido ou alienado, diretamente ou através de outras pessoas, no 
exercício anterior; 
b) as opções de compra de ações que tiver contratado ou exercido no exercício anterior; 
c) os benefícios ou vantagens, indiretas ou complementares, que tenha recebido ou esteja recebendo 
da companhia e de sociedades coligadas, controladas ou do mesmo grupo; 
d) as condições dos contratos de trabalho que tenham sido firmados pela companhia com os 
diretores e empregados de alto nível; 
e) quaisquer atos ou fatos relevantes nas atividades da companhia. 
§ 2º Os esclarecimentos prestados pelo administrador poderão, a pedido de qualquer acionista, ser 
reduzidos a escrito, autenticados pela mesa da assembléia, e fornecidos por cópia aos solicitantes. 
§ 3º A revelação dos atos ou fatos de que trata este artigo só poderá ser utilizada no legítimo 
interesse da companhia ou do acionista, respondendo os solicitantes pelos abusos que praticarem. 
§ 4º Os administradores da companhia aberta são obrigados a comunicar imediatamente à bolsa de 
valores e a divulgar pela imprensa qualquer deliberação da assembléia-geral ou dos órgãos de 
administração da companhia, ou fato relevante ocorrido nos seus negócios, que possa influir, de 
modo ponderável, na decisão dos investidores do mercado de vender ou comprar valores mobiliários 
emitidos pela companhia. 
§ 5º Os administradores poderão recusar-se a prestar a informação (§ 1º, alínea e), ou deixar de 
divulgá-la (§ 4º), se entenderem que sua revelação porá em risco interesse legítimo da companhia, 
cabendo à Comissão de Valores Mobiliários, a pedido dos administradores, de qualquer acionista, ou 
por iniciativa própria, decidir sobre a prestação de informação e responsabilizar os administradores, 
se for o caso. 
§ 6o Os administradores da companhia aberta deverão informar imediatamente, nos termos e na 
forma determinados pela Comissão de Valores Mobiliários, a esta e às bolsas de valores ou 
entidades do mercado de balcão organizado nas quais os valores mobiliários de emissão da 
companhia estejam admitidos à negociação, as modificações em suas posições acionárias na 
companhia. 
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Isso porque as informações contábeis, objeto mais frequente das auditorias360, 

compõe um importante conjunto de elementos sobre o estado patrimonial, acerca do 

resultado das atividades (operacionais e não operacionais) e das disponibilidades de 

recursos que impactam no comportamento e decisão dos sócios/ acionistas, 

diretores, conselheiros e até mesmo de quem se situa fora do âmbito gerencial da 

empresa, como é o caso do fisco, dos trabalhadores, dos credores, dos auditores e 

etc. 

Deve-se mencionar, também, que a Lei 11.638/2007, ao promover alterações 

nas Leis n° 6.404/76 e 6.385/76, impôs mais transparência e maior divulgação das 

informações contábeis (mais especificamente às empresas de grande porte) de 

modo a facilitar o monitoramento e a fiscalização das partes interessadas. 

Ainda no âmbito normativo que regula a governança corporativa, merece 

destaque o próprio Código Civil vigente que em diversos dispositivos (i) estabeleceu 

maior equilíbrio na relação entre os sócios assegurando maior proteção aos 

minoritários, (ii) criou regras de prestação de contas, transparência e divulgação das 

informações, (iv) publicação das demonstrações financeiras, (v) obediência às 

formalidades de convocação, publicação de livros, (vi) alterou o quorum para 

deliberação das questões mais relevantes e etc. 

Não podemos deixar de mencionar, ainda, que a partir do ano 2000, a Bolsa de 

Valores de São Paulo – atual BM&F Bovespa, implantou padrões de governança 

corporativa para as companhias de capital aberto, o que se deu através dos Nível 1, 

Nível 2 e Novo Mercado, que constituem segmentos especiais de listagem no intuito 

de promover um ambiente que estimulasse o interesse dos investidores e a 

valorização das empresas. 

Nesse contexto, a CVM editou suas recomendações sobre governança 

corporativa, das quais vale a pena mencionar (a) Instrução CVM n° 264/2000, que 

criou o novo mercado, em que as companhias abertas aderem a regras mais rígidas 

do que as contidas na legislação societária brasileira; (b) Instrução CVM n° 

390/2003, de dispõe sobre a negociação, pelas companhias abertas, de ações de 

                                                      
360 Segundo Hendriksen e Van Breda, ob. cit., p. 57, “o termo auditar (=áudio) provém da prática 
adotada séculos atrás, antes de que os administradores fossem pessoas alfabetizadas, da leitura de 
contas pelos contadores em voz alta.” 
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sua própria emissão, mediante operações com ações; (c) Instrução CVM n° 391, que 

trata da constituição, funcionamento e administração dos private equity (fundos de 

investimentos em participações); (d) Instrução CVM n° 400, que dispõe sobre as 

ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários, nos mercados primários ou 

secundários. 

A governança corporativa, além de melhorar o nível informacional mitigando os 

conflitos de agência, também resulta em valorização dos papeis da empresa e 

melhoria da imagem institucional o que, em última análise, barateia o custo para 

obtenção de capital361 e financiamento. 

Por fim, devemos mencionar a existência do Instituto Brasileiro de Governança 

Corporativa - IBGC362, criado em 27/11/1995, que editou o Código de Melhores 

Práticas em Governança Corporativa, o Código de Conduta, os Cadernos de 

Governança e tem sido presença constante nas audiências públicas convocadas 

pela CVM, SUSEP e BM&FBovespa que tratam do tema.  

O IBGC, apesar de ser uma associação privada, frequentemente opina (emite 

cartas e pronunciamentos) a respeito das melhores práticas de governança e 

funciona no âmbito administrativo, mutatis mutantis, como um amicus curae num 

processo judicial. 

Mas aos propósitos deste trabalho, interessa-nos focar a atenção na 

governança corporativa que ocorre - ou deveria ocorrer - no processo de 

recuperação judicial, como forma de melhorar o nível informacional. 

Nesse ponto, devemos retomar as críticas infirmadas no sentido de que, 

diferentemente das regras contidas no Chapter 11 do Bankruptcy Code norte-

americano, a nossa LFRE não contém um procedimento prévio para aprovar o 

disclosure statement do devedor e também não possibilita um competing plan, 
                                                      
361 “É importante destacar ainda que: estudos demonstram que as ações de companhias com boas 
práticas de governança corporativa chegam a ser negociadas com preços até 30% maiores do que os 
papeis das companhias comuns, pois não tem a mesma transparência. (...) Por outro lado, as 
empresas participantes desses segmentos especiais agregam maior valor às suas ações, gozam de 
melhor imagem institucional e, consequentemente, menor custo de capital” in Renata Weingrill 
Lancellotti. Governança corporativa na recuperação judicial: lei 11.101/05. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2010, p.94. 
 
362 Vale a pena conferir o site dessa instituição no endereço: http://www.ibgc.org.br/index.php, 
acessado em 21/11/2015, às 05:33hs. 
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apenas a participação dos credores mediante propostas e ajustes ao plano 

elaborado pelo devedor. 

Logo, em comparação à legislação norte-americana, nosso nível de 

governança corporativa é pior, mas entendemos que é possível aprimorá-lo através 

da adoção de melhores práticas contábeis no processo de recuperação judicial, 

notadamente porque nossa LFRE não é precisa ao estabelecer o que vem a ser a 

“demonstração da viabilidade econômica do devedor”, contida no seu art.53, II. 

Recorrendo novamente à lição das cortes norte-americanas a respeito do 

conteúdo informacional mínimo do disclosure statement, notadamente nos itens (3), 

(8), (12), (13) e (15) em destaque abaixo, entendemos que a demonstração de fluxo 

de caixa projetado não é suficiente para que os credores tomem uma decisão 

informada sobre o plano, tudo a merecer uma reanálise do papel da contabilidade no 

processo de recuperação judicial no Brasil. 

(1) Os eventos que levaram ao pedido de falência; 

(2) Uma descrição dos bens disponíveis e seu valor;  

(3) Previsão quanto ao futuro da empresa;  

(4) A fonte das demonstrações apresentadas; 

(5) Um aviso, demonstrando inexistir maiores informações sobre o devedor;  

(6) A atual condição do devedor enquanto em recuperação; 

(7)  A relação dos credores (e suas pretensões); 

(8) O retorno estimado pelos credores em caso de fa lência (capítulo 7); 

(9) O método contábil utilizado para produzir as informações financeiras e os 
nomes dos contadores responsáveis pelas informações; 

(10) O futuro administrador do devedor; 

(11) O plano de recuperação e seu resumo;  

(12) O valor estimado das despesas administrativas,  incluindo  
contabilização dos recebíveis; 

(13) O valor contabilizado dos recebíveis; 

(14) As informações financeiras, os dados, as avaliações ou projeções 
relevantes à tomada de decisão pelos credores para aprovar ou 
rejeitar o plano de recuperação ; 

(15) As informações relevantes sobre os riscos a qu e os credores 
estão expostos no plano de recuperação ; 

(16) O valor atual ou projetado que possa ser obtido por meio de 
transferências evitáveis; 

(17) Litígios susceptíveis de surgir em um contexto não falimentar; 
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(18) As consequências tributárias ao plano; e 

(19) A relação do devedor com afiliadas. 

 

Ainda no contexto da governança corporativa no processo de recuperação 

judicial, devemos destacar que no direito estrangeiro, in casu, o norte-americano363, 

o alemão364, o argentino365 e o português366 contém previsão legal quanto ao teste 

                                                      
363 11 U.S.C., §1129 (a) (7): With respect to each impaired class of claims or interests each holder of a 
claim or interest of such class- 
 (i) has accepted the plan; or 
(ii) will receive or retain under the plan on account of such claim or interest property of a value, as of 
the effective date of the plan, that is not less than the amount that such holder w ould so receive 
or retain if the debtor were liquidated under chapt er 7 of this title on such date ; or 
 
364 Em sua sessão 251, Minderheitenschtz, ao tratar da proteção das minorias, a norma de 
insolvência alemã admite o questionamento por aqueles que justificadamente demonstrem que sua 
situação é pior com o plano do que sem ele e, não existe nenhuma regra de compensação específica. 
Confira-se: 
 
Section 251. Protection of Minorities. (1) At the request of a creditor or, if the debtor is not a natural 
person, a person with a participating interest in the debtor, approval of the insolvency plan shall be 
refused if 1. the person filing the request opposed the plan in writing or for the records at the latest in 
the voting meeting, and 2. the person filing the request is likely to be place d at a disadvantage by 
the plan compared with his situation without a plan . 
(2) Such request shall be admissible only if the requesting party shows to the satisfaction of the court 
at the latest on the day of the voting meeting that he is likely to be placed at a disadvantage on 
account of the plan. 
(3) The request shall be rejected if the constructive part provides for funds being made available in the 
event that a party concerned shows to the satisfaction of the court that he will be placed at a 
disadvantage. Whether the party concerned is to receive compensation from such funds shall not be a 
matter for the insolvency proceedings. 
 
365 Cf. Ley de Concursos y Quiebras - Ley 24.522, de 20/07/1995, que em seu art.52, 2, b, iv, 
apresenta como condição à homologação judicial da recuperação, que o pagamento resultante não 
seja menor do que aquele que se obteria em caso de falência: 
 
 ARTICULO 52.- Homologación. No deducidas impugnaciones en término, o al rechazar las 
interpuestas, el juez debe pronunciarse sobre la homologación del acuerdo. 
(...) 
2. Si considera un acuerdo en el cual hubo categorización de acreedores quirografarios y 
consiguiente pluralidad de propuestas a las respectivas categorías: 
(...) 
b) Si no se hubieran logrado las mayorías necesarias en todas las categorías, el juez puede 
homologar el acuerdo, e imponerlo a la totalidad de los acreedores quirografarios, siempre que 
resulte reunida la totalidad de los siguientes requisitos: 
(...) 
iv) Que el pago resultante del acuerdo impuesto equivalga a un dividendo no menor al que obtendrían 
en la quiebra los acreedores disidentes. 
 
366 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: 
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do melhor interesse dos credores, ou Best Interest of Creditors Test, segundo o qual, 

o juiz concursal deve identificar se o plano de recuperação enviado para 

homologação prevê o pagamento a cada um dos credores de valor mínimo igual ao 

que seria por ele recebido em caso de falência (ou na ausência do plano)367. 

É certo que a nossa atual legislação não contém regra semelhante que 

justifique, ou mesmo imponha, a rejeição ao plano de recuperação em razão da 

piora nas condições creditícias de qualquer credor. Aliás, conforme jurisprudência 

informada em nota de rodapé, o TJSP admite com frequência planos de 

recuperação cujo deságio (hair cut) varia entre 50% e 78%, mesmo sem a previsão 

de correção monetária ou juros, e com prazo para pagamentos a perder de vista.  

Analisando a mecânica do processo recuperacional, uma vez concedida a 

recuperação judicial, o juiz determinará a expedição de edital contendo a relação 

nominal de credores, com o valor atualizado e a classificação de cada crédito, bem 

como a advertência acerca dos prazos para habilitação dos créditos, na forma do 

art.7°, §1° da LFRE. Desse modo, possibilita-se que os credores apresentem 

objeção ao plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor nos termos do 

art. 55 desta Lei, o que deve ocorrer no prazo de 30 dias. 

Mas, ainda que tal prazo seja suficiente, embora exíguo, talvez os credores 

necessitem prazo maior para avaliar a proposta, formar seu preço de reserva e 

eventualmente apresentar sua objeção. 

Segundo Luiz Gustavo Friggi Rodrigues368 a objeção formulada nesse primeiro 

momento, segundo a sistemática adotada pela LFRE, acaba sendo um desperdício, 

já que pode vir a ser um documento vazio, sem grande conteúdo jurídico-econômico, 

representando um mero ‘gatilho’ que conduz à convocação do conclave assemblear.  

                                                                                                                                                                      
a) A sua situação ao abrigo do plano é previsivelmente  menos favorável do que a que interviria 
na ausência de qualquer plano , designadamente face à situação resultante de acordo já celebrado 
em procedimento extrajudicial de regularização de dívidas; 
 
367 Cf. Sheila Christina Neder Cerezetti. A recuperação judicial das sociedades por ações: O princípio 
da preservação da empresa na Lei de Recuperação e Falência. São Paulo: Malheiros, 2012, pp.377-
383. 
 
368 In Alcance da atuação judicial em sede de homologação do plano de recuperação judicial 
aprovado pela assembleia-geral de credores. Tese (Doutorado em Direito Político e Econômico). 
Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2014. p.157. 
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E, como já tratamos anteriormente, essa objeção (ainda que esvaziada) tende 

a ser o comportamento estratégico dos credores para que se desenvolva um jogo de 

barganha com rodadas sequenciais, ao invés de um ultimato. 

Portanto, o controle quanto ao conteúdo econômico do plano de recuperação 

deve ser feito preponderantemente pelo próprio credor no ambiente da Assembleia 

Geral de Credores (cf. art.56 da LFRE), ocasião em que o credor prejudicado poderá 

votar contrariamente e justificar sua objeção de forma mais conveniente369 em razão 

dos prejuízos que a proposta poderá lhe acarretar se o plano de recuperação vier a 

ser homologado pelo juízo. 

E, conforme a votação obtida na AGC, a homologação do plano pode depender 

ou não do cram down. Se depender do cram down, a homologação não é 

automática, abrindo-se a possibilidade quanto ao juízo de conveniência do 

magistrado. 

Nosso posicionamento é de que pelo simples fato de ter existido objeção ao 

plano, o juiz deverá analisar todos os argumentos lançados na ata da assembleia 

para averiguar (a.1) a presença da função social e em sede de controle de 

legalidade, a (a.2) ocorrência de ilegalidades no exercício do direito de voto, tanto 

por parte do credor abusado, quanto pelo devedor em conluio com terceiros (no 

caso de cessão de créditos). 

Nesses termos, a homologação do plano que foi para a assembleia deve 

chancelar não apenas o plano em si, mas o exercício dos direitos manifestados na 

AGC, sobretudo porque o direito ao voto representa um enorme poder e por isso 

mesmo deve ser analisado sob o crivo do judiciário. 

Por essa razão, entendemos que a principal consequência do credor que lança 

sua objeção ao plano é ter seu exercício de direito de voto descortinado pela 

                                                      
369 “A conveniência, critério exclusivamente econômico, é afeta aos credores, que poderão se 
manifestar em juízo por meio da objeção ao plano do devedor (art.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.” In Alcance da atuação judicial em sede de homologação do plano de recuperação judicial 
aprovado pela assembleia-geral de credores. Tese (Doutorado em Direito Político e Econômico). 
Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2014. p.163. 
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decisão que julga a homologação do plano. Esse é o preço que se paga pela 

objeção. 

Deve-se ressaltar, ainda, que a decisão que tiver homologado um plano de 

recuperação contra o qual algum credor lançou sua objeção, admite a interposição 

de recurso de agravo de instrumento possibilitando que o Tribunal de Justiça 

reaprecie todos os argumentos do recorrente, inclusive do Ministério Publico, como 

preceitua o art.59, §2° da LFRE. 

Ainda em relação ao juízo de conveniência a ser exercido no momento de 

homologação do plano, é verdade que o magistrado não deve se imiscuir no 

conteúdo econômico do plano, mas também não pode admitir ilegalidades que 

aviltem o instituto.  

Logo, em que pese o magistrado deva observar rigorosamente o disposto no 

art.58, §1° para homologar o plano com base no cram down, sem fazer juízo prévio 

de valor econômico, é possível que o magistrado faça um controle posterior 

conforme o juízo de valor econômico reclamado por algum credor, que validamente 

se sentiu prejudicado pelo plano aprovado em AGC370. 

                                                      
370 Um caso emblemático que ilustra esse cenário e acabou se tornando um leading case foi o da 
Cerâmica Gyotoku Ltda, cujo pedido de recuperação judicial foi ajuizado em 30/06/2010, teve seu 
processamento deferido em 18/08/2010, a assembleia-geral que aprovou o plano foi realizada em 
15/03/2011, tendo sido homologada a recuperação por sentença proferida em 06/06/2011. Tal 
decisão foi atacada pelo recurso de agravo de instrumento n° 0136362-29.2011.8.26.0000, cuja 
relatoria coube ao Des. Dr. Manoel Pereira Calças que deu provimento ao recurso para anular o 
plano de recuperação votado em assembleia, por entendê-lo inconstitucional, ilegal e abusivo, pois 
impunha um sacrifício exagerado aos credores, determinando, por consequência, a elaboração de um 
novo plano e a convocação de uma nova assembleia para sua votação. Tratou-se de uma decisão 
singular já que, em princípio, a assembleia de credores seria soberana para decidir os rumos da 
recuperação, não cabendo ao Poder Judiciário nela interferir. Vale a pena conhecer um pouco mais 
dos fatos para que possamos entender a motivação do Judiciário. Segundo relatado no acórdão 
acima citado, a devedora Cerâmica Gyotoki Ltda. propôs em seu plano de recuperação o seguinte: “2 
anos de total carência e, após, prevê que 2,3% da receita líquida (faturamento menos impostos) no 3º 
ano, 2,5% no 4º ano e 3% do 5º ao 18º ano, serão destinados ao pagamento dos credores garantidos 
e quirografários. Até o 6º ano a totalidade desse dinheiro ou a metade dele (isso no 5º ano) será 
distribuído 'per capita' (o que fará com que todos os credores pequenos sejam pagos em prazo mais 
curto); o plano estima que em 18 anos a dívida (sem quaisquer juros) será liquidada. Isto é, a 
estimativa para os credores não é nada otimista, já que o plano projeta receitas crescentes R$ 276 
MM no 1º ano a R$ 864 MM no 18º ano. Ademais, se ao fim dos 18 anos ainda remanescer saldo 
credor, ele simplesmente se tornará insubsistente, isto é, haverá um 'perdão' de tal saldo (cap. 4.5, p. 
53). Além disso, não há qualquer menção a critérios de governança, continuando a administração 
familiar da empresa. A previsão do plano, portanto, é a de tentar pagar com percentuais incidentes 
sobre a receita líquida ao longo de 18 anos e, se não lograr sucesso, haverá anistia do saldo 
devedor, em montante ignorado”. 
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Esse é entendimento de Fábio Ulhoa Coelho: 

“Pela lei brasileira, os juízes, em tese, não poderiam 
deixar de homologar planos aprovados pela Assembleia 
de Credores, quando alcançado o quorum qualificado 
pela lei. Mas como a aprovação de planos 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.”371 

 

Assim, se houve AGC é porque houve objeção. E se houve objeção, o 

magistrado deverá avaliar ex-post o contéudo econômico do plano sob o crivo da 

função social e da legalidade. 

É curioso o fato de que, no antigo Decreto-Lei 7.661/45, o art.143, inciso I 

admitia como fundamento para a oposição dos embargos ao pedido de concordata o 

“sacrifício dos credores maior do que a liquidação na falência ou impossibilidade 

evidente de ser cumprida a concordata, atendendo-se, em qualquer dos casos, entre 

outros elementos, à proporção entre o valor do ativo e a percentagem oferecida”.  

Ora, o instituto da recuperação judicial encampado pela LFRE inovou na 

matéria, mas não regrediu no entendimento de que o credor não pode ficar à mercê 

de um plano de recuperação inconsistente e/ou orquestrado de forma maquiavélica 

para prejudicar determinado credor. 

Isso porque, embora a LFRE não tenha mantido expressamente a regra do 

art.143, I do Decreto-Lei 7.661/45, manteve o dever de o magistrado analisar o 

processo sob a ótica do art.94, inciso III da lei, ou seja, sob a ótica dos atos 

falimentares que possam ter ocorrido na assembleia de credores. 

Com efeito, o Estado-juiz não deve ficar complacente com um devedor que, na 

assembleia de credores “realiza ou, por atos inequívocos, tenta realizar, retardar 

pagamentos ou fraudar credores, negócio simulado ou alienação de parte ou da 

                                                      
371 Fábio Ulho Coelho. Comentários à lei de falências e recuperação de empresas. 8ª ed. São Paulo: 
Saraiva, p.236. 
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totalidade de seu ativo a terceiro, credor ou não372”, sobretudo em se tratando do juiz 

competente para decretar a falência, como determina o parágrafo único do art.73 da 

LFRE, confira-se: 

Art. 73. O juiz decretará a falência durante o processo de 
recuperação judicial: 
(...) 
Parágrafo único. O disposto neste artigo não impede a 
decretação da falência por inadimplemento de obrigação 
não sujeita à recuperação judicial, nos termos dos incisos 
I ou II do caput do art. 94 desta Lei, ou por prática de 
ato previsto no inciso III do caput do art. 94 dest a 
Lei .(g.n.) 

 

Nesse caso, ao exercer o controle da legalidade na AGC, constatada a 

irregularidade, a quebra pode ser a solução cabível. 

A situação é mais delicada se o resultado da assembleia resultou na aprovação 

de um plano que trouxe enorme prejuízo ao credor que, mesmo tendo apresentado 

sua objeção e votado de forma contrária ao plano, restou vencido no conclave e viu 

seu crédito arrastado pela novação recuperacional em razão do cram down.  

Pois bem, entendemos que, ao julgar essa impugnação, o magistrado deveria 

ter em mãos mais elementos informacionais que lhe auxiliassem na tomada de 

decisão que, em primeiro lugar, deve primar pela função social da recuperação 

judicial (ou superar o dualismo pendular373) e, num segundo momento, reproduzir o 

teste de melhores interesses econômicos do credor em questão. 

Assim, conforme o resultado, o magistrado poderia rejeitar a objeção e 

homologar o plano, ou acolher a objeção e determinar que o devedor apresente um 

novo plano ou promova ajustes no plano em exame para não prejudicar o credor em 

questão. No limite, constatada a ocorrência de qualquer ato falimentar (cf. art.94, III 

da LFRE), a decretação da falência é a medida que se impõe. 

E seria mais fácil de aferir tais circunstâncias se, ao apresentar um plano de 

recuperação, o devedor apresentasse também uma demonstração contábil gerencial 

                                                      
372 Essa é a dicção legal do art.94, III, b da LFRE. 
 
373 Conforme teoria adotada pelo Dr.Daniel Carnio Costa. 
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a que nomeamos de “teste de impairment recuperacional”, segundo a qual o credor 

(e todos os envolvidos) poderiam comparar suas posições em termos de 

recebimento na recuperação e na falência, levando-se em conta ambos os cenários. 

A apresentação dessa demonstração gerencial materializa o teste de melhor 

interesse dos credores, pois se semelha ao disposto nos itens (8) e (15) do rol 

consolidado pela jurisprudência norte-americana, já elencado anteriormente. 

Adicionalmente, o teste também serve para auxiliar na formação do preço de 

reserva para aprovação do plano, aumenta a transparência e a credibilidade do 

devedor, evidencia as diferenças entre os créditos e condições de pagamento 

ofertadas aos credores, permite que um credor manifeste validamente seu direito de 

voto sem ser considerado abusivo e, a contrario sensu, possibilita que o 

administrador judicial, o devedor e até mesmo o Ministério Público, opinem quanto 

inexistência de abusividade (ou ilicitudes) se constatado o melhor interesse do 

credor que formulou sua objeção. 

Ou seja, essa nova informação trazida na forma de uma demonstração 

gerencial contábil permitirá que o devedor demonstre sua boa-fé no processo e na 

AGC. Com isso, a tendência é despertar um comportamento mais cooperativo e 

colaborativo dos credores, tal como delineado pelas interações estratégicas que se 

formam num jogo sequencial de barganha. 

Em síntese, todo o explanado nesse tópico serve para demonstrar que há 

brechas na LFRE que nos permite melhorar o nível de governança corporativa, tanto 

sob a ótica da jurisprudência norte-americana que interpretou o conteúdo 

informacional mínimo adequado a ser apresentado pelo devedor, pela observância 

das legislações estrangeiras que tratam do teste de melhor interesse dos credores, 

quanto do dever do magistrado em observar nos planos de recuperação judicial a 

prática de ilícitos, ainda que sob a ótica falimentar. E tudo isso pode ser posto em 

prática e bem executado pela contabilidade gerencial. 

Entendemos, portanto que, somando-se os princípios que informam a 

recuperação judicial ao disposto no art.53, II, existe a possibilidade de elaboração de 

outra contabilidade, além do famigerado de fluxo de caixa projetado. 
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VI - A REDUÇÃO DA ASSIMETRIA DE INFORMAÇÃO PELA 
CONTABILIDADE. 

 

A contabilidade moderna e seus novos paradigmas. 

 

Longe de querer solucionar todos os problemas decorrentes das falhas de 

mercado que impactam negativamente no processo de recuperação judicial, temos 

que a ciência contábil, sob o prisma da teoria contratual da firma e da teoria positiva, 

pode contribuir ao estabelecer mecanismos de governança, reduzindo o impacto dos 

conflitos de agência374. 

“Os trabalhos mais recentes reconhecem que os 
mecanismos de governança corporativa surgem como 
instrumentos para corrigir as falhas existentes nos 
mercados. Essas falhas surgem devido à existência de 
dois problemas não abordados na análise clássica. A 
firma objeto da análise tradicional dos microeconomistas 
somente possui um proprietário. Esse proprietário, ao 
mesmo tempo em que é principal fornecedor de capital 
para a empresa, também é seu único fornecedor de 
capital para a empresa, também é seu único 
administrador. Como esse tipo de empresa em mente a 
teoria da firma é desenvolvida. Essa empresa teórica não 
sofre de dois problemas comuns à administração das 
organizações reais. Não existe o conflito de agente entre 
os participantes [...] Em segundo lugar, na firma 
idealizada não existe o problema da assimetria 
informacional”375 

 

Segundo o escólio de LOPES e MARTINS376, a moderna teoria da 

contabilidade, sob o enfoque da teoria contratual da firma, enxerga a empresa como 

um feixe de contratos, daí porque o papel essencial da contabilidade está na 

                                                      
374 Como ensinam Sérgio de Iudícibus e Alexsandro Broedel Lopes (coord.). Teoria avançada da 
contabilidade. São Paulo: Atlas, 2004, p.181. 
 
375 Sérgio de Iudícibus e Alexsandro Broedel Lopes (coord.). Teoria avançada da contabilidade. São 
Paulo: Atlas, 2004, pp.171-172. 
 
376 Alexsandro Broedel Lopes; Eliseu Martins. Teoria da contabilidade: uma nova abordagem. São 
Paulo: Atlas, 2005, pp.33-34. 
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redução da assimetria de informação, permitindo que os agentes relacionados com a 

empresa possam: 

1. mensurar a contribuição de cada um dos participantes nos contratos; 

2. mensurar a fatia que cada um dos participantes tem direito no resultado da 

empresa; 

3. informar os participantes a respeito do grau de sucesso no cumprimento dos 

contratos; 

4. distribuir informação para todos os potenciais participantes em contratos com 

a empresa para manter a liquidez dos seus fatores de produção; 

5. distribuir algumas informações como conhecimento comum (common 

knowledge) para reduzir o custo de negociação dos contratos. 

As demonstrações contábeis têm como objetivo primordial fornecer uma série 

informações sobre a situação patrimonial e financeira da entidade, o desempenho e 

as mudanças na posição financeira que sejam úteis a um grande número de 

usuários em suas avaliações e tomadas de decisão377. 

O processo contábil pode ser subdividido em três etapas: o reconhecimento, a 

mensuração, e a evidenciação.  

O reconhecimento378 diz respeito à descrição do item, à identificação do 

montante monetário e à sua inclusão no balanço patrimonial (BP) ou na 

                                                      
377 cf. Edison Carlos Fernandes e Arthur Ridolfo Neto. In Contabilidade aplicada ao direito. São Paulo: 
Saraiva, 2014, p.33. 
 
378 “4.37. Reconhecimento é o processo que consiste na incorporação ao balanço patrimonial ou à 
demonstração do resultado de item que se enquadre na CPC_00_R1 definição de elemento e que 
satisfaça os critérios de reconhecimento mencionados no item 4.38. Envolve a descrição do item, a 
mensuração do seu montante monetário e a sua inclusão no balanço patrimonial ou na demonstração 
do resultado. Os itens que satisfazem os critérios de reconhecimento devem ser reconhecidos no 
balanço patrimonial ou na demonstração do resultado. A falta de reconhecimento de tais itens não é 
corrigida pela divulgação das práticas contábeis adotadas nem tampouco pelas notas explicativas ou 
material elucidativo. 
 
4.38. Um item que se enquadre na definição de um elemento deve ser reconhecido se: (a) for 
provável que algum benefício econômico futuro associado ao item flua para a entidade ou flua da 
entidade; e (b) o item tiver custo ou valor que possa ser mensurado com confiabilidade”.  Conforme o 
CPC-01-R1. 
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demonstração do resultado (DRE), especificando o momento em que determinado 

recurso (ativa, passivo, receita ou despesa) entra ou sai do patrimônio e/ou esfera 

de controle da entidade.  

A mensuração379 envolve a quantificação do recurso no balanço (BP) e nas 

demonstrações de resultado (DRE), o que também envolve critérios contábeis para 

sua definição. Já a evidenciação diz respeito ao método em que as informações 

contábeis serão registradas e disponibilizadas aos destinatários da informação 

contábil. Estamos a falar da elaboração das demonstrações contábeis e das notas 

explicativas. 

Justamente em razão disso, a informação contábil deve ser objetivada, fato que 

nem sempre é possível na ciência econômica. 

                                                      
379 Conforme consta na definição do CPC-01-R1, temos que: “4.54. Mensuração é o processo que 
consiste em determinar os montantes monetários por meio dos quais os elementos das 
demonstrações contábeis devem ser reconhecidos e apresentados no balanço patrimonial e na 
demonstração do resultado. Esse processo envolve a seleção da base específica de mensuração. 
  
4.55. Um número variado de bases de mensuração é empregado em diferentes graus e em variadas 
combinações nas demonstrações contábeis. Essas bases incluem o que segue: 
 
(a) Custo histórico. Os ativos são registrados pelos montantes pagos em caixa ou equivalentes de 
caixa ou pelo valor justo dos recursos entregues para adquiri-los na data da aquisição. Os passivos 
são registrados pelos montantes dos recursos recebidos em troca da obrigação ou, em algumas 
circunstâncias (como, por exemplo, imposto de renda), pelos montantes em caixa ou equivalentes de 
caixa se espera serão necessários para liquidar o passivo no curso normal das operações. 
 
(b) Custo corrente. Os ativos são mantidos pelos montantes em caixa ou equivalentes de caixa que 
teriam de ser pagos se esses mesmos ativos ou ativos equivalentes fossem adquiridos na data do 
balanço. Os passivos são reconhecidos pelos montantes em caixa ou equivalentes de caixa, não 
descontados, que se espera seriam necessários para liquidar a obrigação na data do balanço. 
CPC_00_R1 
 
(c) Valor realizável (valor de realização ou de liquidação). Os ativos são mantidos pelos montantes 
em caixa ou equivalentes de caixa que poderiam ser obtidos pela sua venda em forma ordenada. Os 
passivos são mantidos pelos seus montantes de liquidação, isto é, pelos montantes em caixa ou 
equivalentes de caixa, não descontados, que se espera serão pagos para liquidar as correspondentes 
obrigações no curso normal das operações. 
 
(d) Valor presente. Os ativos são mantidos pelo valor presente, descontado, dos fluxos futuros de 
entradas líquidas de caixa que se espera seja gerado pelo item no curso normal das operações. Os 
passivos são mantidos pelo valor presente, descontado, dos fluxos futuros de saídas líquidas de 
caixa que se espera serão necessários para liquidar o passivo no curso normal das operações. 
4.56. A base de mensuração mais comumente adotada pelas entidades na elaboração de suas 
demonstrações contábeis é o custo histórico. Ele é normalmente combinado com outras bases de 
mensuração. Por exemplo, os estoques são geralmente mantidos pelo menor valor entre o custo e o 
valor líquido de realização, os títulos e valores mobiliários negociáveis podem em determinadas 
circunstâncias ser mantidos a valor de mercado e os passivos decorrentes de pensões são mantidos 
pelo seu valor presente. Ademais, em algumas circunstâncias, determinadas entidades usam a base 
de custo corrente como resposta à incapacidade de o modelo contábil de custo histórico enfrentar os 
efeitos das mudanças de preços dos ativos não monetários.” 
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“A contabilidade apresenta uma grande necessidade de 
objetividade e de consistência em seus procedimentos, 
pois os registros e demonstrações contábeis podem ter 
reflexos até mesmo em disputas judiciais. Nesse aspecto 
a contabilidade diferencia-se bastante da economia que, 
muitas vezes, enuncia e define conceitos que se refletem 
sobre as entidades, sem a necessidade ou obrigação de 
mensurá-los, de forma sistemática e repetitiva.” 
(IUDÍCIBUS, MARION e FARIA, 2009, p.86). 

 

Ainda assim, pode-se dizer que a contabilidade se aproximou da realidade 

econômica dos agentes privilegiando o conteúdo econômico da transação em 

detrimento da forma jurídica. Mas também é fato que nem todos os fenômenos 

econômicos podem ser mensurados pela contabilidade, dada sua objetividade.  

Como exemplo, podemos citar um aumento ou redução de preços de uma 

empresa concorrente. Economicamente não há dúvidas de que isso irá impactar no 

comportamento das demais empresas concorrentes que disputam o mesmo 

mercado, desde o exato momento que se deu essa variação nos preços. Porém, sob 

o prisma da contabilidade, essa modificação dos preços, de per si, não é captada de 

forma automática.  

Em outras palavras, esse efeito econômico não produz efeito direto no balanço 

ou nas demonstrações de resultado. Isso só irá ocorrer se a entidade em questão (a 

empresa prejudicada) decidir modificar sua estratégia de preços em razão do 

comportamento dos concorrentes. Aí sim teremos um impacto na contabilidade, 

sobretudo no resultado das operações. 

De toda forma, em razão das mudanças trazidas pelo Comitê de 

Pronunciamento Contábil, houve uma enorme aproximação da Contabilidade com a 

Economia, com foco na perspectiva preditiva e explicativa de como esses eventos 

econômicos impactam na tomada de decisão, dada a influência da teoria positiva da 

contabilidade. 

Tal aproximação ocorreu na medida em que a contabilidade abandonou a 

tradição normativa da teoria clássica da contabilidade380 - focada na descrição 

                                                      
380 Conforme Alexsandro Broedel Lopes e Eliseu Martins. in Teoria da contabilidade: uma nova 
abordagem. São Paulo: Atlas, 2005, pp.96. “Os pesquisadores normativos se baseavam na estrutura 
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contábil do ideal econômico (que não é observável, pois não havia validação 

empírica) e passou a assumir uma abordagem mais positiva, no final dos anos 1960. 

O pilar fundamental se deu através do FASB n°1 em 1978 – Statement of 

Financial Accounting Concepts n° 1, como ensinam LOPES e MARTINS381. 

A Informational Approach, como ficou conhecida essa abordagem positiva, deu 

nova ênfase às demonstrações financeiras, que deixou de ser um método endógeno 

baseado em informações e inferências, passando a trabalhar as informações no 

intuito de explicar e predizer os acontecimentos e sua influência na tomada de 

decisão. No Brasil, tais propósitos estão incorporados no Pronunciamento 

Conceitual Básico - CPC – 00 (R1) 382, nos mesmos moldes do FASB n° 1383. 

 

A estrutura da norma contábil no Brasil 
 

                                                                                                                                                                      
econômica neoclássica. A partir de premissas iniciais, eles desenvolveram modelos que deveriam ser 
usados pelas firmas para atingir a maximização dos seus resultados. Dentro dessa visão, os gestores 
da empresa são agentes racionais. Adicionalmente, supõe-se que o custo de obtenção da informação 
seja insignificante e que, dessa forma, toda ela esteja disponível para todos”. Nada menos dos que os 
postulados neoclássicos perfilhados pela Escola de Chicago. 
381 Ibidem pp.10-18. 
 
382 Pronunciamento CPC – 00 (R1): As demonstrações contábeis preparadas com tal finalidade 
satisfazem as necessidades comuns da maioria dos seus usuários, uma vez que quase todos eles 
utilizam essas demonstrações contábeis para a tomada de decisões econômicas, tais como: 

 
(a) decidir quando comprar, manter ou vender um investimento em ações; 
(b) avaliar a Administração quanto à responsabilidade que lhe tenha sido conferida, qualidade de 
seu desempenho e prestação de contas; 
(c) avaliar a capacidade da entidade de pagar seus empregados e proporcionar-lhes outros 
benefícios; 
(d) avaliar a segurança quanto à recuperação dos recursos financeiros emprestados à entidade; 
(e) determinar políticas tributárias; 
(f) determinar a distribuição de lucros e dividendos; 
(g) preparar e usar estatísticas da renda nacional; ou 
(h) regulamentar as atividades das entidades. 

 
383 “Os relatórios financeiros devem fornecer informações que sejam úteis para os investidores atuais 
e futuros, credores e outros usuários na verificação dos montantes, periodicidade e incerteza 
relacionados aos seus recebimentos futuros de caixa...Uma vez que os fluxos de caixa dos 
investidores e dos credores estão relacionados aos fluxos de caixa da instituição, os relatórios 
financeiros devem fornecer informações para ajudar os investidores, credores e outros usuários a 
verificar os montantes, periodicidade e incerteza relativos aos fluxos futuros de caixa da entidade 
relacionada.” FASB n° 1, apud LOPES e MARTINS (2005, p.13-14) 
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Coube ao Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, a missão de 

normatizar a contabilidade brasileira sob orientação das normas internacionais de 

contabilidade, denominadas de “IFRS” – International Financial Repporting Systems, 

publicadas e revisadas anualmente pelo IASB - International Accounting Standards 

Board384. 

Um dos objetivos dessa nova lei é convergir as regras contábeis brasileiras ao 

padrão internacional (IFRS). A importância e a necessidade de que as práticas 

contábeis brasileiras sejam convergentes com as práticas contábeis internacionais 

têm por objetivo conferir mais transparência e confiabilidade às informações 

financeiras, possibilitar a um custo mais baixo o acesso das empresas nacionais a 

fontes de financiamento externos e etc.  

E, como vimos anteriormente, a adoção das normas internacionais melhora os 

níveis de governança corporativa, atingindo os mesmos propósitos: a valorização 

dos papeis da empresa e menor custo para obtenção de capitais. 

Justamente por isso, desde a década passada, a CVM – Comissão de Valores 

Mobiliários - vem envidando seus esforços para possibilitar essa convergência, seja 

por meio do aperfeiçoamento de suas normas385, seja pela apresentação ao 

Executivo do anteprojeto da lei, transformado no PL n° 3.741/2000, que se tornou a 

Lei n° 11.638/2007. 

Inegavelmente estamos diante de uma nova sistemática normativa, uma 

espécie de lex mercatória contábil.  

                                                      
384 “Os International Accounting Standards (IAS) (Padrão de Contabilidade Internacional) são normas 
internacionais de contabilidade (pronunciamentos) emitidas pelo International Accounting Standars 
Committee (IASC), criado em 1973 por 10 países: Alemanha, Austrália, Canadá, Estados Unidos, 
França, Irlanda, Japão, México, Países baixos e Reino Unido, com a finalidade de formular um novo 
padrão de normas contábeis internacionais que possa ser universalmente aceito. Em 2001, como 
órgão do IASC, foi criado o IASB (International Accounting Standards Board), que assumiu as 
responsabilidades técnicas do IASC, os novos pronunciamentos editados passaram a ser 
denominados IFRS (International Financial Reporting Standard)” in Osmar Reis Azevedo, 
Comentários às novas regras contábeis brasileiras; 5ª ed. São Paulo: IOB, 2010, p.103. 
 
385 Agora, as normas expedidas pela CVM [...] “deverão ser elaboradas em consonância com os 
padrões internacionais de contabilidade (IFRS) de acordo com as normas emitidas pelo IASB - 
International Accounting Standards Board, que hoje é considerado como a referência internacional 
dos padrões de contabilidade.”, como explica Osmar Reis Azevedo, in Comentários às novas regras 
contábeis brasileiras; 5ª ed. São Paulo: IOB, 2010, pp.99-100. 
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São normas (pronunciamentos, interpretações, orientações e revisões) 

produzidas pelo mercado e para o mercado, sem interferência política. 

 Ao desenvolver um novo pronunciamento contábil, ocorrem audiências 

públicas e debates acerca do tema em discussão que, ao final, sendo aprovado, é 

divulgado pelo CPC. 

A partir de então o Conselho Federal de Contabilidade endossa a norma e lhe 

confere imperatividade e coercibilidade (enforcement), tornando-a obrigatória à 

classe contábil. 

Surge, então, a possibilidade dos órgãos reguladores do Estado adotar tais 

normas, reproduzindo-as por meio de instruções normativas. É o que ocorre, por 

exemplo, com o CPC 03 (R2) – Demonstração de Fluxo de Caixa386 que, após sua 

aprovação e divulgação em 07 de outubro de 2010, foi sucessivamente adotada pelo 

Conselho Federal de Contabilidade, através da Norma Brasileira de Contabilidade 

Técnica - NBC TG 03 (R2); pela CVM, através da Deliberação n° 641/10; pelo 

BACEN/CMN, na Resolução n° 3.604/08; pela ANS através da Resolução Normativa 

n° 322/13 Anexo I; pela SUSEP, em sua Circular n° 464/13, Anexo IV; pela ANEEL, 

através da Resolução Normativa 605/14 Manual; e ainda pela ANTT, mediante suas 

Resoluções n°s 3.847 e 3.848/12 Manual. 

É claro que, ao analisar um pronunciamento contábil uma autarquia ou agência 

reguladora irá verificar os critérios de conveniência e oportunidade na sua adoção.  

Mas é fato que a norma técnica está pronta e acabada, disposta numa 

“prateleira” à disposição dos interessados, e em constante evolução, pois o 

aperfeiçoamento da norma contábil também não depende do caráter político. E isso 

confere a agilidade necessária ao mundo dos negócios globalizados, num mundo 

em constante transformação, aberto a todo tipo de possibilidades. 

                                                      
386 Trata-se do Pronunciamento emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis n° 3, revisado 2 
vezes, divulgado em 07.10.2010, disponível em: http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-
Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=34  
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É claro que tal método não está isento de críticas, sobretudo quanto à 

legitimidade dos atores normativos, compostos efetivamente por seis entidades de 

classe, a saber: APIMEC, ABRASCA, FIPECAFI, BOVESPA, IBRACON e CFC387. 

São entidades que representam consultores do mercado financeiro, empresas 

de capital aberto, acadêmicos, corretoras de valores mobiliários, auditores e os 

contadores - mas não possui representantes eleitos pelo povo (a classe política 

propriamente dita), o que em tese poderia mitigar o processo legiferante próprio de 

um regime democrático. 

 Porém, tudo leva a crer que esse “novo” mecanismo normatizador contábil 

deve permanecer vigente, tanto que no projeto de Código Comercial (PL n° 1.572, 

de 2011) encabeçado por Fábio Ulhoa Coelho, consta no art.60, inciso II que a 

determinação das normas contábeis será delegada a um órgão a ser indicado pelo 

Conselho Federal de Contabilidade, muito provavelmente o CPC. 

 

A contabilidade gerencial no processo de recuperaçã o judicial 

 

Como afirmam Alexsandro Broedel Lopes e Eliseu Martins388, “a maior parte 

dos textos de teoria da contabilidade ignora a contabilidade gerencial. Normalmente, 

nesses trabalhos o foco está nos princípios e normas que regem a contabilidade 

societária”.  

Esses mesmos autores, no entanto, argumentam que não há razão para supor 

que a contabilidade gerencial não passe pelas mesmas etapas do processo contábil. 

A mudança se dá no ambiente dentro do qual esse processo é realizado, pois, na 

contabilidade gerencial, a divulgação das informações não se destina ao público, 

                                                      
 
387 ABRASCA - Associação Brasileira das Companhias Abertas; APIMEC – Associação dos Analistas 
e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais; CVM – Comissão de Valores Mobiliários; 
FIPECAFI – Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras; IBRACON – Instituto 
dos Auditores Independentes do Brasil; CFC – Conselho Federal de Contabilidade. 
 
388 in Teoria da contabilidade: uma nova abordagem. São Paulo: Atlas, 2005, p.90. 
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mas aos níveis hierárquicos interna corporis que utilizam dessa informação para 

tomada de decisões. 

Diferenciando a contabilidade gerencial da financeira (ou societária), 

GARRISON, NOREEN e BREWER389 afirmam que a contabilidade gerencial se 

preocupa com o fornecimento de informações aos administradores, aos indíviduos 

no interior das empresas, enquanto que a contabilidade societária se preocupa com 

o fornecimento de informações aos acionistas, credores e outros agentes situados 

fora da organização. 

A contabilidade gerencial tem como ênfase o planejamento e o controle. Ao 

planejar, escolhe-se uma linha de ação e como esta será executada.  

O controle subentende assegurar que o plano seja de fato executado e 

adaptado à medida que as circunstância assim exijam. Além disso, também se 

presta à direção e motivação, na medida em que os administradores, no dia-a-dia 

das operações, também devem ser capazes de motivar e dirigir as pessoas de forma 

eficaz. 

Disso resulta que a contabilidade societária é obrigatória por lei, cujo conteúdo 

e a forma como devam ser elaboradas constam da lei. É nesse sentido, inclusive, o 

esforço que se faz para padronizar a contabilidade nacional para alinhá-la aos 

modelos internacionais do IFRS.  

Já a contabilidade gerencial não é obrigatória e seu conteúdo não é 

padronizado, podendo ser livremente confeccionado conforme a necessidade do 

gestor. 

O quadro ilustrativo abaixo390nos ajuda a visualizar a distinção entre a 

contabilidade gerencial e a contabilidade societária, com a ressalva de que os 

                                                      
389 GARRISON, Ray H.; NOREEN, Eric W.; BREWER, Peter C. Contabilidade gerencial. 11ª ed. Rio 
de Janeiro: LTC, 2007, p.4 
 
390 Conforme “Ilustração entre contabilidade financeira e contabilidade gerencial”, adaptado de 
GARRISON, Ray H.; NOREEN, Eric W.; BREWER, Peter C. Contabilidade gerencial. 11ª ed. Rio de 
Janeiro: LTC, 2007, p.7. Quadro ilustrativo semelhante é exibido por ATKINSON et Al., in 
Contabilidade gerencial. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2008, p.38. 
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autores norte-americanos tratam a contabilidade societária como sendo a financeira 

– provavelmente por questões idiomáticas - o que não compromete a análise. 

 

 

É dentro desse escopo que, no nosso entender, a contabilidade gerencial deve 

ser utilizada para evidenciar a “demonstração de viabilidade econômica” da empresa 

em recuperação391. 

                                                      
391 The per-debtor interpretation will also likely force debtors and plan proponents to develop new 
methodologies and negotiating strategies for obtain ing the necessary consent of an impaired 
voting class . Today, jointly administered reorganization plans, w hich are used for the 
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Isso porque, conforme consta no quadro acima, a contabilidade societária está 

focada em acontecimentos pretéritos, fatos ocorridos e que devam ser explicitados 

(via Balanço Patrimonial - BP, Demonstração de Resultado do Exercício - DRE, 

Demonstração de Fluxo de Caixa - DFC, Demonstração de Valor Adicionado - DVA, 

Demonstração de Mutação do Patrimônio Líquido – DMPL) a todos os shareholders 

e stakeholders.  

Já a contabilidade gerencial é desenvolvida com olhos preditivos sobre o futuro 

da companhia, o que de fato interessa no processo recuperacional quando se pensa 

em viabilidade econômica (feasible) ou (fattibilità). 

Além disso, entendemos que, à medida que a contabilidade gerencial é 

desenvolvida com foco no plano de recuperação, por profissionais capacitados, é 

possível identificar as falhas de gestão e adotar medidas corretivas concretas na 

estratégia da devedora. E, conhecer de perto os números da empresa, evita a 

elaboração de planos de recuperação fantasiosos ou até mesmo cópias mal 

sucedidas de outros planos. Acredita-se, ainda, que a responsabilidade e a 

capacidade dos idealizadores desse plano será adequadamente avaliada. 

É lógico que obter informações históricas e mesmo atuais (via balanço de 

determinação e avaliação dos ativos) são importantes para vislumbrar o patrimônio 

existente, até mesmo aquilo que pode vir a compor a massa falida em caso de 

quebra, mas o que de fato interessa é o futuro da empresa, tentar prever se as 

medidas encetadas tornarão a empresa viável e lucrativa no futuro. 

É certo que a contabilidade gerencial, via de regra, é fornecida aos gestores 

que irão tomar as decisões no interesse da empresa. No entanto, devemos 

considerar que a decisão mais importante a ser tomada, a que trata da 

sobrevivência da empresa, caberá aos credores e não aos acionistas ou aos 

                                                                                                                                                                      
convenience of the parties, usually propose just on e distribution scheme . The structure of that 
distribution scheme is often designed without regard for where the debtor’s assets and liabilities are 
located. This structure will not be successful under the per-debtor interpretation. However, this can be 
easily remedied once debtors (or other plan proponents) know that the per-debtor approach will be 
used, because they can adjust the structure of the plan at the beginning of the bankruptcy process to 
ensure it appropriately addresses all parties involved. In Suzanne T. Brindise. Choosing the “per-
debtor” approach to plan confirmation in multi-debtor chapter 11 proceedings. Northwestern University 
Law Review. Vol. 108, No. 4, 2014. p.1383 
 



217 
 

administradores. Por isso, absolutamente coerente que os votantes na AGC tenham 

acesso irrestrito ao planejamento estratégico da empresa em crise. 

Aliás, conforme o porte da empresa em crise, é muito provável que certos 

planos de recuperação proponham a conversão da dívida (ou parte dela) em 

participação societária em favor do credor. Portanto, nestes casos, quem terá 

acesso às informações gerenciais será o pretenso sócio ou acionista da devedora.  

Ademais, sabe-se que a partir do deferimento do processamento da 

recuperação judicial, a administração da empresa estará sob a fiscalização do juízo, 

à cargo do administrador judicial, que deve ter acesso a todas as informações 

gerenciais. 

É curioso notar que a prática recorrente da elaboração do plano de 

recuperaçao sempre associou a viabilidade econômica da empresa às projeções de 

fluxo de caixa, como defendido por Aristides MALHEIROS392, que chegou a criticar a 

LFRE pela imprecisão técnica adotada, inclusive. 

MALHEIROS entendia que “no sistema da nova lei esse conceito 

(demonstração da viabilidade econômica) não tem nenhuma utilidade, pois o que 

garantirá o sucesso do plano não é o valor do ativo da empresa (referindo-se ao que 

consta do balanço patrimonial) e sim a sua capacidade de gerar caixa”.  

Ocorre que a projeção de fluxo de caixa não deixa de ser um instrumento 

gerencial voltado à administração financeira, como bem salientam BRIGHAM, 

GAPENSKI e EHRHARDT393. Ou seja, a projeção do fluxo de caixa é apenas uma 

resultante de todo o plajenamento estratégico da empresa. 

                                                      
392 Revista da AASP. Recuperação Judicial: temas polêmicos. São Paulo: AASP, n° 105, set./2009, 
p.26. 
 
393 “As demonstrações financeiras pro forma ou projetadas têm três importantes usos no processo de 
geração de valor. Seu primeiro uso é na estimativa de futuros fluxos de caixa livres. Essa são 
necessários para implementar o modelo de avaliação da empresa, que possibilita à administração 
medir o valor corrente da empresa e, o mais importante, investigar o impacto das mudanças 
propostas na estratégia e nas operações. Segundo, as demonstrações financeiras pro forma podem 
ser usadas para planejar o financiamento que será requerido para executar os planos operacionais. 
E, terceiro, as demonstrações pro forma fornecem uma base para o conjunto de metas usadas nos 
planos de remuneração da empresa.” In Eugene F. Brigham, Louis C. Gapenski e Michael C. 
Ehrhardt. Administração financeira: teoria e prática. 1ª ed. São Paulo: Atlas, 2001, p.530. 
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Por outro lado, não é crível que alguém, no caso o devedor, simplesmente 

apresente como ‘demonstração da viabilidade econômica’ as projeções de fluxo de 

caixa sem apresentar quais medidas serão implementadas, como serão geridas e 

como serão controladas em caso de variações no ambiente de negócios. 

Em síntese, se o plano de recuperação contém a estratégia desenvolvida pela 

empresa devedora para tentar superar a crise, então a materialização dessa 

estratégia deve ocorrer via contabilidade gerencial, não societária. A projeção dos 

fluxos de caixa é apenas um tipo de controle gerencial e, em razão disso, nossa 

recomendação é pela utilização de outros relatórios gerenciais e demonstrações 

contábeis. 

À vista disso, em termos mais práticos, o planejamento envolve a fixação de 

objetivos e a elaboração de vários orçamentos para alcançar esses objetivos, dentre 

eles podemos destacar os mais recorrentes (a) orçamento de vendas, (b) orçamento 

de estoque final, (c) orçamento de produção, (d) orçamento de despesas de venda e 

administrativas, (e) orçamento de matéria-prima direta, (f) orçamento de mão-de-

obra direta, (g) orçamento de custos gerais de produção.   

A ilustração abaixo, desenvolvida para uma indústria e que pode ser adaptada 

para os segmentos do comércio, serviços e etc., deixa bem clara a inter-relação 

entre os orçamentos, com destaque para a projeção do fluxo de caixa, a 

demonstração de resultado e o balanço patrimonial projetados. 
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(fonte: Ilustração 9-2: Inter-relações do Orçamento Geral, adaptada de Ray H. GARRISON, Eric W. 
NOREEN e Peter C. BREWER. Contabilidade gerencial. 11ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007, p.320) 

 

Vê-se, até pela resultante de fluxos, que o orçamento de caixa (ou fluxo de 

caixa projetado) é o mais inter-relacionado (ou impactante) de todos nesse 

esquema, mas não é o único. 

Outro esquema elaborado por ATKINSON et Al.394 denominado de “orçamento-

mestre”, abaixo reproduzido, também auxilia na compreensão.  

Notem que não há modelo certo ou errado, o que existe é informação 

adequada, relevante e útil ou não. 

  

                                                      
394 Anthony A. ATKINSON et Al. Contabilidade gerencial. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2008, p.469. 
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(fonte: Quadro 9.2 – Orçamento-mestre. Anthony A. ATKINSON et Al. Contabilidade gerencial. 2ª ed. 
São Paulo: Atlas, 2008, p.469.) 

 

É evidente que os credores querem saber se sobrará caixa para receberem 

seus créditos, mas essa é uma informação pobre para a tomada de decisão.  

Tão importante quanto o resultado do caixa projetado é saber (i) se as 

atividades operacionais são lucrativas ou não, (ii) qual o importe das despesas que 

não impactaram diretamente no fluxo de caixa, mas que comprometem o resultado 

(ex. depreciação), (iii) qual o montante do passivo da empresa no médio a longo 

prazo, (iv) qual a necessidade de capital de giro e investimentos na empresa para 

que se mostre viável, (v) se a empresa irá criar e distribuir riquezas e etc. 
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Enfim, estas e outras indagações não podem ser respondidas pela projeção de 

fluxo de caixa. A resposta a elas depende das projeções do resultado e do balanço 

patrimonial. 

Portanto, entendemos que para atender de forma adequada ao que dispõe o 

art.53, II da LFRE, o devedor deverá apresentar junto com o plano de recuperação 

seu planejamento estratégico, na forma da contabilidade gerencial.  

 

O impairment recuperacional: teste de melhor interesse aos credores.  
 

Não obstante a convicção de que o devedor, ao elaborar sua demonstração de 

viabilidade econômica deva também apresentar seu planejamento estratégico, nos 

moldes dos orçamentos correlatos à sua atividade, entendemos que o devedor, 

antes da realização da AGC, também deverá apresentar o “teste de impairment 

recuperacional”. 

A nomenclatura sugerida faz referência ao teste de impairment, previsto no 

Pronunciamento CPC n° 01 (correspondente ao IAS 36 do IASB) que tem por 

objetivo “definir procedimentos visando a assegurar que os ativos não estejam 

registrados contabilmente por um valor superior àquele passível de ser recuperado 

por uso ou por venda. [E] caso existam evidências claras de que ativos estão 

avaliados por valor não recuperável no futuro, a entidade deverá imediatamente 

reconhecer a desvalorização por meio da constituição de provisão para perdas.” 

Em síntese, o teste de impeirment serve para avaliar o grau de 

recuperabilidade dos ativos. Logo, como o crédito titularizado pelo credor é uma 

ativo a ser recuperado no futuro, pode se sujeitar a um teste de recuperabilidade 

considerando-se para tanto os cenários da recuperação judicial e da falência. 

Entendemos que esse modelo materializa o teste de melhor interesse do 

credor (best interest of creditors’ test) no intuito de permitir que o credor possa 

visualizar sua condição de recebimento nos cenários de recuperação e de falência. 

Entendemos que os elementos que devem compor essa demonstração são:  
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(i) No cenário da recuperação: relação dos credores conforme classificação do 
art.41 da LFRE e o respectivo valor presente líquido do recebível estimado 
destacando-se: (a) o valor original do crédito, (b) os descontos propostos (hair 
cut), (c) a forma de pagamento, (d) o prazo para pagamento, (e) eventual 
condição diferenciada para recebimento, (f) taxa de desconto utilizada no 
cálculo do valor presente líquido. 

(ii) No cenário da falência: (a) o valor presente dos ativos da empresa, cujo laudo 
deve acompanhar o plano (art.53, III da LFRE), (b) acréscimos referentes à 
estimativa quanto à recuperação de créditos, (c) subtração dos pagamentos 
dos créditos trabalhistas (cf. art.151 da LFRE), (d) subtração da estimativa 
quanto aos pedidos de restituição (em valor), (e) subtração das despesas 
extraconcursais (cf. art.67 da LFRE), (f) subtração das custas judiciais, 
apurando-se assim o valor disponível ao rateio. A partir desse resultado, deve-
se proceder ao rateio dispondo os credores e seus respectivos créditos, nos 
termos da classificação imposta no art.83 da LFRE. 

 
      Valor presente dos ativos 

(+) Estimativa de recuperação de créditos 

(-) Créditos trabalhistas (cf. art.151) 

(-) Estimativa de pedidos de restituição 

(-) Despesas extraconcursais (cf. art.67) 

(-) Custas judiciais 

(=) Valor disponível ao rateio 

 

A elaboração desse teste de impeirment recuperacional não é complexa e não 

representa maiores custos, já que todas as informações já estão disponíveis ao 

devedor. 

Essa informação, no entanto, será extremamente útil aos credores tanto na 

formação de seu preço de resersa, quanto na tomada de decisão acerca da 

aprovação (ou não) do plano na AGC. 

O magistrado, por sua vez, também terá melhores condições de visualizar o 

comportamento dos credores, seus os votos e justificativas, e melhores condições 

para julgar o pedido de homologação do plano, especialmente na hipótese de cram 

down (cf. art.58, §1° da LFRE). 

Por fim, possibilitar que o credor anteveja sua posição numa eventual falência 

pode sanar-lhe dúvidas ou desconhecimento a respeito da categoria que poderá vir 

a ocupar (cf. art.83 da LFRE), o que contribui para mitigar o problema da 
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racionalidade limitada dos credores, especialmente os que não têm assessoria 

jurídica adequada. 

 

A contabilidade no cumprimento do plano de recupera ção judicial 

 

Covenants falimentares 
 

Uma vez aprovado o plano de recuperação, opera-se a novação recuperacional 

e o devedor, durante o período de 2 (dois) anos permanecerá sob a supervisão do 

poder judiciário, como determina o art.61395 da LFRE. 

Ainda que o maior estresse representado pelos esforços para criação do plano, 

aprovação na AGC e homologação judicial tenha sido superado, a única coisa que 

se fez até o momento foi reestruturar a dívida em termos legais (contratuais e 

jurídicos). Mas o problema econômico não foi superado, foi apenas postergado. 

É justo, portanto, que o devedor permaneça sob fiscalização no período de 2 

(dois) anos, ainda que, na prática, nesse período sejam efetuados poucos 

pagamentos, apenas aqueles relativos aos créditos trabalhistas, nos termos do 

art.54 da LFRE.  

Isso é uma constatação daquilo que se vê na pratica da elaboração dos planos, 

que costumam prever prazo de carência superior a 2 (dois) anos para o pagamento 

dos credores (exceto os trabalhistas), o que acaba por tornar inócua a fiscalização 

judicial nesse período. 

                                                      
395 Art. 61. Proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei, o devedor permanecerá em recuperação 
judicial até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 (dois) 
anos depois da concessão da recuperação judicial. 
 
§ 1o Durante o período estabelecido no caput deste artigo, o descumprimento de qualquer obrigação 
prevista no plano acarretará a convolação da recuperação em falência, nos termos do art. 73 desta 
Lei. 
 
§ 2o 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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Por conta disso, é possível e há razões para supor, que certos devedores, uma 

vez alcançada a recuperação judicial, deixem de se comportar de forma diligente, de 

observar o planejamento estratégico ou de readequá-lo às vicissitudes da econômia, 

podendo eventualmente incorrer em novas falhas de gestão que certamente irão 

prejudicar os credores. 

Aliás, como o art.48, II da LFRE possibilita que o devedor possa se valer do 

instituto da recuperação judicial a cada 5 (cinco) anos, é possível que o devedor 

aprove um plano cuja carência seja superior a esse prazo e, se isso acontecer, 

poderá surgir uma situação exdrúxula na qual o devedor poderá requerer uma 

segunda recuperação judicial ser ter concluído (ou mesmo indiciado) o pagamento 

da primeira. 

Logo, objetivando sanar tal problema, recomendamos que sejam aplicados 

covenants falimentares, que deverão ser previamente estabelecidos no plano de 

recuperação e aplicáveis a partir da homologação judicial, durante o período de 

cumprimento do plano. 

Covenants396 são índices comumente presente em contratos de empréstimo, 

que preveem o vencimento antecipado da dívida na hipótese dos níveis de 

endividamento ou liquidez da tomadora excederem o aceitável. Os covenants mais 

comuns são os que atrelam os níveis de liquidez (relação entre ativo circulante e 

passivo circulante) e os níveis de endividamento (relação entre passivo e patrimônio 

líquido). 

Aspecto importante na adoção dos covenants diz respeito à possibilidade do 

cross default, situação em que todos os demais contratos da empresa também são 

afetados pela aferição do covenent. Ou seja, o convenant age como um ‘gatilho’ que 

dispara quando o nível de liquidez e/ou de endividamento excede um limite 

contratado, o que pode resultar no vencimento antecipado do contrato e, 

eventualmente, de outras dívidas da empresa (cross default) a ele atreladas. 

Nesse contexto, entendemos ser adequado que o plano de recuperação 

contenha covenants falimentares, definindo índices de liquidez e endividamento 

                                                      
396 Ver Edison Carlos Fernandes e Arthur Ridolfo Neto. Contabilidade aplicada ao direito. Série 
GVLaw. São Paulo: Saraiva, 2014, pp.160-165. 
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aceitáveis à empresa em crise, que serão fiscalizados pelo administrador judicial 

durante o prazo do art.61 da LFRE e exclusivamente pelos credores após o 

encerramento da recuperação. 

Entendemos que essa medida é salutar tanto para manter a empresa devedora 

e seus gestores atentos e motivados na condução do negócio, quanto para 

possibilitar que os credores – os maiores interessados - verifiquem a viabilidade da 

empresa durante o período de carência de forma objetiva. 

Se, por hipótese, a empresa devedora aprovar um plano de recuperação com 

carência de 5 (cinco) anos e logo no início do segundo ano seus índices de liquidez 

e/ou de endividamento excedem ao que for razoavelmente estipulado (conforme 

padrões de mercado, inclusive), esse ‘gatilho’ deve conduzir imediante à falência e 

liquidação dos ativos da empresa, como admitem os arts.61, §1° e 73, IV da LFRE.  

Num caso como esse, observando-se que a devedora aumentou seu índice de 

endividamento e/ou piorou o seu índice de liquidez, ainda que não iniciados os 

pagamentos em razão da carência, convém aos credores dar início o quanto antes à 

liquidação dos ativos, até para que os dívidas não aumentem e o patrimônio não se 

deteriore. 

Acreditamos também que essa medida tende a aliviar (ou atenuar) o 

arrastamento imposto a certos credores pela novação recuperacional, em 

decorrência do cram down.  

Com efeito, imagine que determinado credor, mesmo tendo rejeitado e votado 

contra um plano de recuperação por desacreditar na viabilidade econômica do 

devedor, teve sua dívida novada por conta do cram down. Pois bem, nessa 

circunstância, os covenants falimentares permitem que esse credor possa 

acompanhar de forma mais objetiva o cumprimento do plano e, caso não sejam 

observados os limites contratados, esse credor pode restabelecer o quanto antes 

seu interesse em liquidar a devedora. Isso torna o cram down mais justo e palatável, 

como um voto de confiança dado ao devedor ao invés de uma interferência 

econômica do Estado nas relações privadas. 
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Em termos gerais, acreditamos que os covenants falimentares não 

representam custos adicionais a serem implantados, pois se tratam de regras 

contratuais que preveem índices de liquidez e de endividamento da devedora, e que 

pode favorecer os credores conferindo-lhes mais objetividade para identificar a 

inviabilidade econômica do devedor, aferível por constatação contábil. 

 

A demonstração do valor adicionado na recuperação judicial 
 

Adicionalmente, entendemos que todos os envolvidos no processo 

recuperacional podem se beneficiar muito pela adoção da demonstração de valor 

adicionado a ser apresentado no curso da recuperação. 

A demonstração de valor adicionado – DVA é um importante componente do 

balanço social397.  

Para Ariovaldo do Santos398 do ponto de vista das Ciências Econômicas, mais 

especificamente restringindo-se aos aspectos da macroeconomia, o valor adicionado 

está intimamente ligado à apuração do produto nacional. Do ponto de vista 

microeconômico, poder-se-ia dizer que o valor adicionado de uma empresa é o 

quanto de riqueza ela pode agregar aos insumos de sua produção que foram pagos 

a terceiros, inclusive os valores relativos às despesas de depreciação. E do ponto de 

vista da Ciência Contábil, poder-se-ia afirmar que se trata da medição ou apuração 

da riqueza criada que pode ser calculada através da diferença aritmética entre o 

valor das vendas e os insumos pagos a terceiros mais as depreciações. 

                                                      
397 Atualmente, segundo Ariovaldo dos Santos. Demonstração do valor adicionado. São Paulo: Atlas, 
2003, p.11: “O balanço social é estudado em 4 (quatro) vertentes: (i) o Balanço Ambiental, que reflete 
a postura da empresa em relação aos recursos ambientais, os gastos com preservação e 
recuperação desses recursos; (ii) o Balanço de Recursos Humanos, que evidencia o perfil da força de 
trabalho, a remuneração dos trabalhadores, os benefícios concedidos, os recursos destinados aos 
treinamentos e cursos em benefício dos empregados e da sociedade circunvizinha à empresa; (iii) a 
Demonstração do Valor Adicionado que objetiva evidenciar a contribuição da empresa para o 
desenvolvimento econômico-social da região onde está instalada, discriminando o que a empresa 
agrega à economia local e, em seguida, a forma como distribui tal riqueza; e (iv) os Benefícios e 
Contribuições à Sociedade em Geral, onde se evidencia o que a empresa faz em termos de 
benefícios sociais, tais como contribuições a entidades filantrópicas e assistenciais, promoções 
culturais, educacionais e etc.” 
 
398 Ariovaldo dos Santos. Demonstração do Valor Adicionado. São Paulo: Atlas, 2003, p.25.  
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“Tradicionalmente, as análises efetuadas com base nas 
demonstrações financeiras consideram as avaliações 
patrimoniais, econômicas e financeiras. O importante é 
destacar que tais análises, independentemente do 
enfoque utilizado, têm por objetivo o fornecimento de 
informações que possam auxiliar na tomada de decisões. 
Entende-se que a demonstração de valor adicionado 
representa excelente ferramenta de análise e poderá ser 
utilizada por todos os que pretendam entender um pouco 
melhor as relações da sociedade. A contabilidade 
nacional já se tem servido desse instrumento, mas agora 
surge a grande oportunidade de passar a utilizá-lo como 
uma forma de individualizar a participação de cada 
empresa na formação e distribuição da riqueza. A 
utilização da DVA, no conjunto de informações 
produzidas pelas empresas, poderá dar condições de 
comparação entre grandezas econômicas que, antes, 
apenas com base nas demonstrações contábeis 
tradicionais, não eram possíveis”399. 

 

Como ensina MARTINS apud (SANTOS, 2003, p.15), durante muitos anos a 

contabilidade se voltou, numa visão extremada e até egoística, para a demonstração 

de resultado que interessa apenas aos proprietários das empresas.  

Isso significa que a contabilidade privilegiou o interesse particular de 

determinados agentes econômicos (sócios, acionistas, diretores, administradores, 

conselheiros e etc...), mas pouco se preocupou com o interesse social. 

Ocorre que, por tudo o que foi analisado nesse trabalho, a tônica da 

recuperação judicial está em preservar o interesse público e social, dar concretude 

ao disposto no art.47 da LFRE, daí porque a DVA se mostra como ferramenta 

adequada no processo de recuperação judicial. 

Nesse sentido temos que “a DVA tem por objetivo principal informar o valor 

criado pela empresa e a forma de sua distribuição. Não deve ser confundida com a 

Demonstração de Resultado do Exercício, pois esta tem suas informações voltadas 

quase que exclusivamente para os sócios e acionistas, principalmente na 

apresentação do lucro líquido, enquanto a DVA está dirigida para a geração de 

                                                      
399 Ariovaldo dos Santos. Demonstração do Valor Adicionado. São Paulo: Atlas, 2003. 
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riquezas e sua respectiva distribuição pelos fatores de produção (capital e trabalho) 

e ao governo”400. 

A respeito da adoção dessa demonstração contábil, Patrícia dos Santos Vieira, 

menciona em seu trabalho401 o levantamento efetuado por BELKAOUI (1999) onde 

foram constatadas significas vantagens na elaboração da DVA em comparação com 

o BP, DRE e DFC, quais sejam: 

- Melhora no clima organizacional: a divulgação da DVA, sobretudo da 

parcela que cabe aos trabalhadores, demonstrando os esforços na 

organização; 

- Forma mais adequada de mensurar o bônus de produtividade e 

recompensar incrementos na geração de riqueza; 

- Indicadores extraídos da DVA podem explicar e/ou predizer mais 

satisfatoriamente importantes eventos econômicos para a firma; 

- Alinhamento com conceitos de macroeconomia usados na 

mensuração do PIB, estabelecendo um elo entre a contabilidade e a 

economia; 

- Proxy do tamanho e importância da firma: o valor adicionado 

apresenta-se como métrica superior às vendas e ao capital para avaliar 

o desempenho e importância da empresa; 

- Instrumento de negociação trabalhista; 

- Ferramenta de predição de lucros, retorno esperado e risco da 

empresa; 

- Mensuração de desenvolvimento econômico: a análise do valor 

adicionado produzido por empresas multinacionais permite aos 

governos avaliarem a atuação dessas instituições em seus territórios; 
                                                      
400 IUDÍCIBUS et al. FIPECAFI – Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras. 
FEA/USP. Manual de contabilidade societária: aplicável a todas as sociedades. De acordo com as 
normas internacionais e do CPC. São Paulo: Atlas, 2010, p.5 
 
401 Verdades e mitos na interpretação da demonstração de valor adicionado. Dissertação (Mestrado 
em Contabilidade - FEA). Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010, p.54. 
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- Mensuração do desempenho: o valor adicionado apresenta-se como 

indicador de desempenho superior ao lucro líquido; 

- Indicador de eficiência da gestão. 

No mais, verifica-se que existe na DVA elementos informacionais diversos dos 

tradicionais BP, DRE e DFC e que interessam não apenas aos sócios, mas à toda 

coletividade. Mais do que isso, não se trata de uma demonstração desconhecida do 

mundo jurídico, pois está prevista na Lei n° 6.404/76, art.188, inciso II, que assim 

dispõe: 

Art. 188.  As demonstrações referidas nos incisos IV e V 
do caput do art. 176 desta Lei indicarão, no mínimo:  

II – demonstração do valor adicionado – o valor da 
riqueza gerada pela companhia, a sua distribuição entre 
os elementos que contribuíram para a geração dessa 
riqueza, tais como empregados, financiadores, acionistas, 
governo e outros, bem como a parcela da riqueza não 
distribuída. 

 

Ocorre que sua exigência foi dirigida apenas às companhias abertas, como 

determina o art.176, V da Lei n° 6.404/76402, o que tornou essa demonstração pouco 

conhecida e muito restrita na prática. 

Mesmo assim, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, através do 

Pronunciamento n° 9, aprovado em 30 de outubro de 2008, tratou especificamente 

da DVA, que acabou sendo incorporada pelo Conselho Federal de Contabilidade 

através da resolução n° 1.138/08 - NBC TG 09; pela CVM via resolução n° 557/08; 

pela ANTT via resolução 3.847 e 3.848/12 – Manual; pela ANS mediante resolução 

normativa n° 322/13 – Anexo I; e também pela ANEEL, na forma da resolução 

normativa n° 605/14 – Manual. 

Assim, a DVA passou a ser obrigatória para todas as empresas que se 

sujeitam à regulação específica (CVM, ANTT, ANS e ANEEL). 

                                                      
402 Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração 
mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza 
a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício: 
 
V – se companhia aberta, demonstração do valor adicionado 
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Em síntese, temos que a DVA ainda não é peça obrigatória para todas as 

empresas, tampouco está relacionada na documentação exigida no art.51 da LFRE 

como indispensáveis ao pedido de recuperação judicial. Todavia, nada impede que 

seja produzida no ambiente da recuperação judicial, na fase de cumprimento do 

plano, pois seus resultados podem evidenciar se a empresa de fato está 

conseguindo superar a crise e distribuir renda à sociedade como um todo ou não. 

Como forma de elucidar o conteúdo de uma DVA, segue abaixo um modelo 

recomendado pelo CPC n° 9 para as empresas em geral: 

 

 

DESCRIÇÃO R$ - 20X1 (*) R$ - 20X0 (*)

1-RECEITAS            2.208.569            2.334.355 

1.1) Vendas de mercadorias, produtos e serviços            1.843.969            1.940.508 

1.2) Outras receitas               364.600                393.847 

1.3) Receitas relativas à construção de ativos próprios

1.4) Provisão para créditos de liquidação duvidosa - reversão/ (constituição)

2-INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (inclui os valores dos impostos - ICMS, 

IPI, PIS e COFINS
              262.776                244.621 

2.1) Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos               157.666                146.773 

2.2) Materiais, energia, serviços de terceiros e outros                  91.972                  85.617 

2.3) Perda/Recuperação de valores ativos                  13.139                  12.231 

2.4) Outras (especificar)

3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1 - 2)            1.945.793            2.089.734 

4 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO               117.479                117.924 

5- VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3 - 4)            1.828.314            1.971.810 

6- VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA               585.385                472.006 

6.1) Resultado de equivalência patrimonial               226.926                175.519 

6.2) Receitas financeiras               358.459                296.487 

6.3) Outras

7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5 + 6)            2.413.699            2.443.816 

8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO ( =  item 7) 2.413.699         2.443.816          

8.1) Pessoal 342.333             341.772              

8.1.1 - Remuneração direta 273.866             273.418              

8.1.2 - Benefícios 41.080               41.013                

8.1.3 - FGTS 27.387               27.342                

8.2) Impostos, taxas e contribuições 925.545             894.932              

8.2.1 - Federais 895.732             864.856              

8.2.2 - Estaduais

8.2.3 - Municipais 29.813               30.076                

8.3) Remuneração de capitais de terceiros 152.393             117.130              

8.3.1 - Juros 152.393             117.130              

8.3.2 - Aluguéis

8.3.3 - Outras

8.4) Remuneração de capitais próprios 993.428             1.089.982          

8.4.1 - Juros sobre o capital próprio 781.642             865.213              

8.4.2 - Dividendos 16.375               8.466                  

8.4.3 - Lucros retidos / prejuízo do exercício 195.411             216.303              

8.4.4 - Participação dos não-controladores nos lucros retidos (só p/ consolidação)

(*) em milhares de Reais
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No exemplo acima, elaborado para efeitos meramente didáticos, pode-se 

comparar em sucessivos períodos, a evolução da riqueza gerada (item 7) e para 

quem e em que proporções foi distribuída (item 8 e sub-itens). 

Dessa forma, em princípio, nada impede que a DVA seja adotada no processo 

de recuperação jucidial, nem representará custos adicionais para sua elaboração, já 

que contém praticamente os mesmos elementos da DRE, reajustados conforme a 

origem e a destinação da riqueza criada.  

Essa demonstração, aliada ao planejamento estratégico (orçamentos 

projetados), ao teste de impairment recuperacional e aos covenants falimentares, 

também pode ser útil para tomada de decisão, notadamente na convolação da 

recuperação judicial em falência na fase de cumprimento do plano. 

Em suma, podemos concluir que o nível informacional adequado à tomada de 

uma decisão (dita informada) pelos credores e pelo juízo recuperacional passa pela 

apresentação do planejamento estratégico do devedor - composto de seus vários 

orçamentos e projeções e pela elaboração do teste de impairment recuperacional.  

Já na fase de cumprimento do plano, medidas salutares e que também 

propiciam aumento do nível informacional está na adoção de convenants 

falimentares e na elaboração da Demonstração do Valor Adicionado. 

Por fim, entendemos que todos os apontamentos e considerações formulados 

neste trabalho a respeito da redução da assimetria de informação na recuperação 

judicial podem ser aplicados às micro e pequenas empresas, observando-se 

naturalmente as disposições específicas a elas concernentes na Seção V “Do Plano 

de Recuperação Judicial para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte”, da 

Lei 11.101/05. 

Isso porque, em razão do que dispõe o Parágrafo único do art.72403 da LFRE, 

que limitou a aprovação do plano especial a um quorum mínimo de credores, esse 

                                                      

403 Art. 72. Caso o devedor de que trata o art. 70 desta Lei opte pelo pedido de recuperação judicial 
com base no plano especial disciplinado nesta Seção, não será convocada assembléia-geral de 
credores para deliberar sobre o plano, e o juiz concederá a recuperação judicial se atendidas as 
demais exigências desta Lei. 
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plano especial também incorpora as falhas de mercado e pode induzir 

comportamentos estratégicos nem sempre cooperativos. Logo, os mecanismos 

propostos para reduzir a assimetria informacional também lhes são aplicáveis. 

 

  

                                                                                                                                                                      
Parágrafo único.  O juiz também julgará improcedente o pedido de recuperação judicial e decretará a 
falência do devedor se houver objeções, nos termos do art. 55, de credores titulares de mais da 
metade de qualquer uma das classes de créditos previstos no art. 83, computados na forma do art. 
45, todos desta Lei. 
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VII - CONCLUSÃO. 

 

O problema de pesquisa que nos propusemos a investigar demandou uma 

análise percuciente do conteúdo econômico, jurídico e contábil que permeiam a crise 

na atividade empresarial, sob o enfoque da LFRE. O foco dessa análise se 

concentrou nas falhas de mercado que agem no plano de recuperação judicial, 

especialmente no que tange ao nível de assimetria informacional e disclosure 

proposto pela LFRE. 

A esse respeito, entendemos que o resultado dessa pesquisa constatou que: 

1. A recuperação judicial se adere perfeitamente à teoria da Análise Econômica 

do Direito – AED, que objetiva alcançar a máxima eficiência econômica em 

termos racionais. Contudo, a AED aplicável na LFRE não deve ser a pregada 

pela Escola Neoclássica (de Chicago), circunscrita ao direito norte-americano e 

que adota as regras de mercado em nível de competição perfeita para valorar o 

ideal de justiça. A AED que deve ser adotada pela LFRE no processo de 

recuperação judicial é aquela proposta pela Nova Economia Institucional-NEI, 

que reconhece e identifica a existência de falhas no mercado, especialmente 

os altos custos de transação, o que demanda novos arranjos institucionais para 

saneá-las. Nesse contexto do novo institucionalismo, o Direito – no caso a 

LFRE - é assumida como integrante do ambiente institucional que provê os 

incentivos aos agentes econômicos para superar o estado de crise. 

2. Como consequência lógica, ao rechaçar a AED proposta pela Escola 

Neoclássica calcada na eficiência de Pareto, entendemos que na recuperação 

judicial a eficiência é do tipo Kaldor-Hicks. Isso porque, na recuperação judicial 

estabelece-se um jogo de barganhas que se desenvolve em rodadas 

sequenciais, num ambiente competitivo pelos ativos das empresa em crise 

(asset grabbing), resultando num comportamento pouco cooperativo, com 

informações assimétricas, onde o surplus nem sempre é claramente 

visualizado pelos participantes. Esse não é o ambiente idealizado por Pareto 

(em que todos melhoram e ninguém piora). Nesse ambiente, o instituto da 
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recuperação judicial propicia uma eficiência de caráter eminemente 

compensatória e distributiva de valores como visto em Kaldor-Hicks. 

3.  A função social é um meta-valor e ao mesmo tempo um vetor que modela a 

racionalidade econômica contida na eficiência compensatória e distributiva de 

Kaldor-Hicks, atribuindo-lhe um caráter valorativo-distributivo de justiça social, 

por reconhecer que a empresa é uma propriedade dinâmica, é uma fonte de 

poder da qual emanam interesses sociais difusos. 

4. Existe a necessidade do Estado Juiz intervir nesse momento de crise para 

institucionalizar o ambiente, equilibrar as forças e distribuir a justiça social. 

Assim, uma vez institucionalizado o ambiente pelo deferimento do 

processamento da recuperação judicial, o Estado juiz deve conduzir o processo 

no intuito de mitigar as falhas de mercado, fomentar e fiscalizar para que os 

debates, as propostas e as deliberações entre devedor(es) e credores possam 

se estabelecer sob os auspícios da legalidade e da boa-fé. Nesse mister, 

entendemos que a atuação do Poder Judiciária deve ser pautada 

fundamentalmente (i) pela consecução e observância da função social da 

empresa e (ii) pelo controle estrito da legalidade. 

5. A LFRE – apesar das deficiências que apresenta – contém brecha que permite 

melhorar o nível de governança corporativa, sobretudo no aspecto 

informacional. Isso porque o conteúdo do disposto no art.53, II da LFRE, que 

trata da “demonstração da viabilidade econômica”, contém baixa densidade 

jurídico-normativa, sem correspondente em termos econômicos e contábeis. 

Logo, há ampla possibilidade de interpretação desse dispositivo. 

6. A demonstração da viabilidade econômica deve ser considerada maior do que 

o fluxo de caixa projetado, devendo corresponder à estratégia completa da 

empresa para superar a crise. Nesse contexto, identificamos na ciência 

contábil, notadamente na contabilidade gerencial, meios para identificar, 

mensurar e evidenciar a estratégia planejada pelo devedor, que prescinde de 

modelos específicos. A contabilidade gerencial, no nosso entender, é o 

mecanismo que demonstrará a consistência do plano de recuperação judicial. 
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7. Em razão da orientação jurisprudencial norte-americana que interpretou o 

conteúdo informacional mínimo e adequado a ser apresentado pelo devedor e 

da noção do best interest test of creditors, presente no direito concursal 

estrangeiro, acreditamos que a contabilidade gerencial deve ser aplicada tanto 

durante o processo de recuperação quanto na fase de cumprimento do plano 

de recuperação. A partir dessas constatações, sugerimos a elaboração do 

planejamento estratégico na forma de orçamento empresarial completo e a 

elaboração do teste de impairment recuperacional que deverá ser 

disponibilizado pelo devedor até a realização da AGC. Sendo aprovado o 

plano, nossa sugestão é que sejam estabelecidos no próprio plano os 

covenants falimentares e, como forma de acompanhar seu cumprimento, 

sugerimos a elaboração da DVA. 

8. Tais medidas, se implementadas, deverão aumentar e melhorar o nível 

informacional, propiciar que todos os participantes do processo possam tomar 

uma decisão informada, permitirá que os credores formem seu preço de 

reserva e reduzam o custo de transação de modo que, ao fim e ao cabo, sejam 

reduzidas (ou atenuadas) as ineficiências (ou falhas) do mercado no processo 

de recuperação judicial. 
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