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RESUMO 

O presente estudo tem por objetivo analisar a recuperação extrajudicial enquanto 

elemento de superação da crise econômica que acomete o Brasil na última década, consistindo 

este em um instrumento legal recuperativo da atividade empresarial insolvente, inserido em 

nosso ordenamento jurídico por intermédio da Lei Federal nº 11.101/2005. Embora tenha a 

mesma finalidade da recuperação judicial, que é garantir a reversibilidade da crise de modo 

efetivo, possibilitando a reinserção da empresa no mercado, a recuperação extrajudicial se 

destaca em virtude de seu principal atributo, que é a possibilidade de um acordo autônomo dos 

créditos devidos entre devedor, ora recuperando, e seus credores, limitando-se a uma 

negociação entre particulares com intervenção mínima do Poder Judiciário. Por meio do estudo 

da doutrina, bem como análise dos principais – e escassos – casos de recuperação extrajudicial, 

sobretudo o que envolve o Grupo Triunfo, o presente estudo busca dissecar a aplicação teórica 

e ressaltar, na prática, o quão efetiva pode ser a negociação por via particular, e, quando 

necessária sua atuação para homologação do plano, destacar como o Poder Judiciário tem 

grande responsabilidade em sopesar os conflitos de interesses litigantes. O estudo conclui que 

a recuperação extrajudicial, além de propiciar o mesmo fim da modalidade judicial, pode até 

mesmo aliviar as já saturadas instâncias judiciárias de ações concursais em trâmite no país, 

resgatando e enaltecendo a boa relação entre as partes litigantes, ao entender que as mesmas, 

celebrantes de um negócio em lide, são plenamente capazes de garantir o retorno ao status 

originário.  

 

Palavras-chave: Recuperação extrajudicial. Crise econômica brasileira. Autonomia 

das partes contratantes. Princípio da Preservação da Empresa. 



 

 

ABSTRACT 

The present study aims to analyze the out-of-court reorganization as an element of 

overcoming the economic crisis that affects Brazil in the last decade, consisting in a legal 

instrument recovering from insolvent business activity, inserted in our legal system through 

Federal Law No. 11.101/2005. Although it has the same purpose as bankruptcy reinstatement, 

which is to ensure the effective reversibility of the crisis, enabling the reinsertion of the 

company in the market, the out-of-court reorganization stands out due to its main attribute 

which is the possibility of an autonomous agreement of the due credits, between debtor, or 

recovering, and his creditors, limited to a simple negotiation between individuals with minimal 

intervention by Judicial Branch. Through study of the doctrine as well as analysis of the main 

– and scarce – cases of out-of-court reorganization, specially involving the Triunfo Holding, 

the present study seeks to dissect the theoretical application and highlight, in practice, how 

effective private negotiation can be and, when necessary to approve the plan, highlight how the 

Judicial Branch has a great responsibility in weighing disputing conflicts of interest. The study 

concludes that out-of-court reorganization, besides providing the same end of the judicial 

modality, may even alleviate the already saturated judicial instances of bankrupt lawsuits 

pending in the country rescuing and extolling the good relationship between the disputing 

parties, understanding that they, who are celebrating a business deal, are fully capable of 

guaranteeing the return to their original status.  

Key-words: Out-of-court reorganization. Brazilian economic crisis. Autonomy of the 

contracting parties. Principle of company preservation. 
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INTRODUÇÃO 

A crise econômica que assola o Brasil deixa, até os dias atuais, rastros irreparáveis 

para o crescimento econômico nacional. Inúmeras companhias foram – e ainda são – afetadas 

pela forte recessão de mercado, que reduz substancialmente a liquidez de parte dos grandes 

players dos principais segmentos e impede até mesmo uma estabilidade econômica no país, 

derrubando preços e formando uma espécie de “efeito cascata” no mercado, pois acaba por 

levar muitas outras companhias de menor expressão – mas dotadas de relevante importância 

comercial – ao endividamento extremo, não vislumbrando outras alternativas senão a drástica 

redução ou o encerramento definitivo de suas atividades empresariais. 

Diante desta problemática, insurge o Poder Judiciário com a complexa missão de sanar 

a conflituosa relação entre credores e devedores onde, respectivamente, pelo lado dos primeiros, 

clama-se pela mera satisfação das dívidas, por meio da execução de cláusulas de contratos ou 

acordos firmados entre as partes, enquanto títulos executivos extrajudiciais – ou até mesmo em 

matéria judicial, como artigos de leis ou sentenças condenatórias –, enquanto, pelo polo oposto, 

clama-se por uma renegociação mais flexível dos passivos e até mesmo por maior proteção 

jurídica, de modo que amolde a aplicabilidade das medidas executórias cabíveis à situação 

econômica em específico de determinada pessoa jurídica devedora, levando-se em consideração 

até mesmo fatores estranhos ao apreciado pela justiça – vide acirramento da concorrência, por 

exemplo. 

É mister ressaltar que a insolvência também é um elemento impeditivo de crescimento 

econômico, não cabendo, no escopo da presente discussão, trazer a ideia de relativização da sua 

ocorrência em operações comerciais, visando apenas a sobrevivência de empresas endividadas. 

Tal ato, além de gerar um grave desequilíbrio mercadológico, traria uma insanável insegurança 

jurídica, uma vez que deixaria de garantir a eficácia da legislação pertinente, bem como feriria 

o princípio do pacta sunt servanda, que preza pela manutenção dos contratos. 

Neste cenário dinâmico e caótico, seria simples, aos olhos do mercado, a mera quitação 

das dívidas pela empresa devedora, mesmo que tal fato por si só implicasse em sua 

sucumbência, deixando de considerar sua viabilidade em determinados e distintos nichos como, 

por exemplo, para um determinado segmento em vias de justa concorrência, para o 

desenvolvimento de um município em que esteja locada, ou para manutenção de incontáveis 

empregos diretos e indiretos gerados. Em vista da manutenção do Princípio Social da Empresa, 
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que será discutido ao longo deste Trabalho, é papel do judiciário, conforme ensinam TOLEDO 

e PUGLIESI1, avaliar “se há perspectiva de que a atividade por elas (empresas) desenvolvida 

possibilitará ou não a retomada de sua participação no mercado em condições de 

competitividade”. 

Em termos análogos, cabe ao Poder Judiciário possibilitar meios de reinserção de uma 

empresa insolvente dentro de um mercado em específico, garantindo que esta, enquanto 

provada sua relevância, não seja injustamente colapsada apenas e tão somente para a mera 

satisfação de credores, enquanto particulares, em meio à necessidade de prevalência da 

supremacia do interesse público, cujo objeto é a defesa pelo progresso, rotatividade e 

lucratividade da economia, a consequente oferta de empregos para a população e o avanço da 

sociedade em tecnologia, cultura, dentre outros benefícios a serem trazidos para a coletividade 

– e que merecem a tutela legal.   

Deriva do conceito acima exposto os instrumentos legais de recuperação da atividade 

empresarial (seja do empresário ou de sua empresa), anteriores à decretação de falência, 

previstos na Lei Federal nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, quais sejam e que serão detalhados 

neste trabalho, Recuperação Judicial e Recuperação Extrajudicial (ou, ainda, homologação de 

plano de recuperação extrajudicial), sendo a última modalidade, aos olhos do presente trabalho, 

uma medida mais desburocratizada e acessível ao mercado, servindo como uma primeira etapa 

antes do requerimento da recuperação judicial, que prioriza o interesse dos credores, conciliado 

timidamente com o princípio da preservação da atividade empresarial.  

Embora com seus distintos procedimentos, nas palavras de COELHO2, ambas espécies 

recuperativas devem atender o mesmo fim específico, a saber: 

Os objetivos delas são iguais: saneamento da crise econômico-financeira e 

patrimonial, preservação da atividade econômica e de seus postos de trabalho, 

bem como o atendimento aos interesses dos credores. Diz-se que, recuperada, 

a empresa poderá cumprir sua função social.  

O cerne deste trabalho, portanto, almeja ressaltar a relevância da recuperação 

extrajudicial, de diminuta utilização conforme jurisprudência, como um dos meios para 

                                                 
1 TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de, PUGLIESI, Adriana V. Direito Concursal. In: 

CARVALHOSA, Modesto. Tratado de Direito Empresarial: Recuperação empresarial e falência. São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2ª ed., 2018, p. 39. 
2 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial, volume 3: Direito de Empresa. São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 17ª ed., 2016, p. 356. 
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obtenção de reequilíbrio jurídico e econômico, diante do atual panorama dotado de incertezas 

e instabilidade econômica. Seu fundamento e aplicabilidade legal estão resguardados nos 

artigos 161 a 167 da Lei de Recuperação e Falência, bem como em disposições comuns 

compartilhadas com a modalidade judicial.  

Neste sentido, visa o presente estudo elencar suas diferenças frente às outras 

modalidades recuperativas e, sobretudo, salientar os benefícios trazidos por tal espécie, a qual 

oportuniza ao próprio mercado a negociação dos créditos e débitos decorrentes da atividade 

negocial, exclusivas da relação entre o devedor e seus credores, tendo por objetivo a resolução 

da lide de forma mais desburocratizada e “imune” à mora do judiciário brasileiro, 

reconhecidamente saturado com demais demandas da mesma natureza. Tal instrumento 

possibilita, assim, resultados efetivos, como a celeridade na homologação e consequente início 

da recuperação, tornando a empresa apta a figurar no mercado de modo adimplente, e 

impedindo a propositura de novas ações no viés judicial, desobstruindo, por fim, o crescimento 

econômico nacional tão comprometido.  

O tema encontra pertinência nos principais cenários ao qual se destina, uma vez que 

não há significativas decisões em sede de recuperação extrajudicial nos principais tribunais 

nacionais especializados em direito concursal, tampouco estudos aprimorados acerca da 

utilização do instituto nas casuísticas oriundas das atividades econômicas. Estes fatos por si só 

ensejam o desencorajamento dos advogados ao manejar o instrumento extrajudicial quando 

preenchidos os requisitos, resultando, por fim, no aparecimento incomum – ou até mesmo raro 

– dos casos de homologação de recuperação extrajudicial. 

Para embasar o acima exposto, aponta o Indicador Serasa Experian de Falências e 

Recuperações que, durante o exercício de 2018, foram protocolados 753 pedidos de recuperação 

judicial no Brasil, expressando um aumento de 9,9% em comparação ao ano anterior, enquanto 

que a recuperação extrajudicial ostentou inexpressivos 2 (dois) pedidos no primeiro semestre 

de 2018, sendo apenas um deles homologado, representando uma queda de 80% em 

comparação com 2017, quando houve, no mesmo período, dez requisições e nove 

homologações. Observemos os dados abaixo3: 

                                                 
3 SERASA. Recuperações judiciais no Brasil avançam quase 10% no primeiro semestre, aponta Serasa 

Experian: Alta foi liderada pelas micro e pequenas empresas. Sala de Imprensa - Serasa Experian, São 

Paulo, 5 jul. 2018. Estudos e Pesquisas. Disponível em: https://www.serasaexperian.com.br/sala-de-
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Tabela 1 - Recuperações judiciais e extrajudiciais no Brasil 

 

Fonte: SERASA. Disponível em: https://www.serasaexperian.com.br/sala-de-

imprensa/recuperacoes-judiciais-no-brasil-avancam-quase-10-no-primeiro-semestre-aponta-serasa-

experian. Acesso em: 10 set. 2019. 

Com base no exposto, tem-se plenamente justificável e pertinente a elaboração do 

presente estudo, uma vez que a recuperação extrajudicial ainda é encarada, em âmbito jurídico 

e empresarial, como uma medida de baixa efetividade, ora por desconhecimento técnico, ora 

devido à extrema necessidade de recorrer à via judicial para apaziguar relações conflituosas 

entre credores e devedores, ou, como mais comumente observado, devido à necessidade da 

intervenção legal com o intuito estratégico de frear aumentos no passivo de uma empresa.  

Nessas circunstâncias, a recuperação extrajudicial possibilitaria um retorno do diálogo 

entre as partes litigantes de modo mais efetivo, garantindo o consenso acerca do pagamento de 

dívidas, e desocupando, assim, o Poder Judiciário de tantas demandas em sede de matéria 

concursal e em meio ao cenário de alta recessão econômica.   

                                                 
imprensa/recuperacoes-judiciais-no-brasil-avancam-quase-10-no-primeiro-semestre-aponta-serasa-

experian. Acesso em: 10 set. 2019. 
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1. A CRISE E SUA RELAÇÃO COM O DIREITO 

A crise econômica é, sem sombra de dúvidas, um elemento essencial presente na 

história do desenvolvimento do capitalismo moderno, uma vez que suas ocorrências históricas 

ditaram o rumo da economia mundial e trouxeram significativas implicações nas relações 

econômicas, dada a constante alternância ora entre a pujança de produção e demanda, ora entre 

a desvalorização repentina de determinados ativos financeiros. O maior exemplo prático na 

história é observado na Crise Econômica de 1929 que, além de levar os Estados Unidos da 

América, a maior potência econômica pós Primeira Guerra Mundial, ao colapso econômico e à 

Grande Depressão Mundial, trouxe inúmeras reverberações aos demais mercados locais e à 

ordem econômica internacional vigente. 

 Temos por definição de crise – dentro do contexto econômico – o estado mercantil 

em que há um choque, ou assincronia, entre a produção e a demanda, gerando, diretamente, 

declínio e desaceleração do crescimento econômico e, indiretamente, inúmeros outros efeitos 

decorrentes, como superprodução de determinados bens ou desvalorização do poder aquisitivo 

de uma determinada moeda, por exemplo.  

Ressalta-se que esse movimento é cíclico, ou seja, em se tratando de um elemento 

essencial para o capitalismo, e em função da imperfeição do mercado, sua ocorrência, além de 

frequente, é e será inevitável, pautando a maior parte das ações dos órgãos regulatórios públicos 

ou privados a mitigar os efeitos e garantir, no pequeno prazo, a recuperação das empresas 

afetadas e, no longo prazo, a retomada da economia, além do desenvolvimento de mecanismos 

que propiciem a almejada previsibilidade, a despeito das incertezas a que o empresariado se 

submete. 

Nesse cenário de mitigação e recuperação, a crise financeira encontra pertinência com 

o Direito na medida em que, segundo ensinam TOLEDO e PUGLIESI4, o mercado, não 

dispondo de mecanismos que regulem a relação entre os players, será amparado pelo instituto 

legal, que por sua vez deverá oferecer meios pertinentes a garantir uma relação menos desigual 

a nível mercadológico, afastando, sobretudo, qualquer possibilidade de encerramento de uma 

empresa para mera satisfação de credores, e ensejando “(...) às empresas em crise um meio 

                                                 
4 TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de, PUGLIESI, Adriana V., op. cit., p. 39. 
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confiável de enfrentamento da situação de modo a possibilitar que fossem reinseridas no 

mercado” 5. 

1.1. O atual cenário econômico brasileiro 

O Brasil atravessa, desde os últimos anos, uma das maiores crises federativas de sua 

história, sendo rasa qualquer conclusão que classifique as influências do presente cenário como 

meramente econômicas ou políticas.  

Uma profusão de instabilidades atacou o país em meados de 2015, quando se 

instalaram, ao mesmo tempo, insatisfações fundadas no resultado da eleição presidencial do 

ano anterior – a mais disputada desde a redemocratização do país6 – e uma preocupação ante a 

elevação e queda, em recordes negativos, dos indicadores econômicos e mercadológicos 

internacionais7 e também nacionais, como o aumento do Índice de Preços ao Consumidor 

Amplo (IPCA), doravante denominado “inflação”, em números que não eram vistos há tempos 

na história brasileira.8  

Diante do encarecimento do custo de vida do cidadão brasileiro, bem como a influência 

de fatores econômicos de ordem internacional9, a economia brasileira se contraiu: a queda 

                                                 
5 TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de, PUGLIESI, Adriana V., op. cit., p. 39. 
6 LADEIRA, Pedro. Eleição mais disputada da redemocratização chega ao fim. Folha de São Paulo, São 

Paulo, out. 2014. Eleições 2014. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/poder/ 

2014/10/1538709-eleicao-mais-disputada-da-redemocratizacao-chega-ao-fim.shtml. Acesso em: 2 out. 

2019. 
7 Destaca-se, neste item, o rebaixamento das notas de crédito do Brasil no cenário internacional, 

promovido por renomadas agências de classificação de risco, como a Standard & Poor’s, de Nova 

Iorque. A decisão de rebaixamento tem, por objetivo, alertar investidores internacionais acerca do alto 

grau especulativo em que se encontra determinado mercado local. Assim, ao classificar o mercado 

brasileiro como instável e incerto, a agência afastou a chegada de novos investimentos e promoveu 

também a saída de outros antigos, ambos temendo um iminente colapso econômico no Brasil 

(LEOPOLDO, Ricardo; BRAGA, Mário; CAMPOS, Álvaro; ROCHA, André Ítalo; INHESTA, Suzana. 

Análise: Nota de Crédito do Brasil regrediu uma década em dois anos: Para analistas, País pode levar 

até quatro anos para recuperar o grau de investimento; foco do mercado passou a ser a agenda de 

reformas estruturais. O Estado de São Paulo, São Paulo, 17 fev. 2016. Economia & Negócios. 

Disponível em: https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,analise-rebaixamento-pela-sep-vem-

muito-antes-do-esperado,10000016862. Acesso em: 25 out. 2019). 
8 CURY, Anay; RODRIGUES, Matheus. Inflação oficial fica em 10,67% em 2015, a maior desde 2002: 

Preços de alimentos, habitação e transporte foram os que mais subiram. Em dezembro, taxa ficou em 

0,96%, a maior para o mês desde 2002. G1 - Grupo Globo, São Paulo, 8 jan. 2016. Economia. Disponível 

em: http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/01/inflacao-oficial-fica-em-1067-em-2015.html. 

Acesso em: 2 out. 2019. 
9 Neste campo, ressalta-se a influência de dois momentos: (i) o pós-crise de 2008, que acometeu a 

economia dos Estados Unidos, e (ii) a desaceleração da economia chinesa, em meados de 2015. 
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vertiginosa do Produto Interno Bruno (PIB) do Brasil, o aumento astronômico da dívida 

pública, a alta dos índices de desemprego e desalento, bem como a constante desvalorização da 

moeda nacional diante da incerteza do mercado em investir no Brasil, culminaram até mesmo, 

ainda que indiretamente, no segundo processo de impeachment de um chefe do Executivo em 

menos de 30 anos, demonstrando a instabilidade dos ânimos no país. 

A materialização do contexto acima exposto pode ser observada naquele que foi, até 

então, o maior processo de recuperação judicial visto no Brasil pós criação da Lei de 

Recuperação e Falência, em 2005: o pedido entregue em junho de 2016 pela Oi S.A., uma das 

maiores operadoras de telefonia fixa e móvel, envolvendo, além da requerente, outras cinco 

empresas subsidiárias. O passivo do grupo era astronômico: mais de R$ 65 bilhões em dívidas, 

contraídas ao longo dos anos por meio de operações econômicas infrutíferas10, e que poderiam, 

a qualquer momento, encerrar as atividades da companhia por falência decretada, deixando 

milhões de brasileiros sem meios de comunicação e desempregando outro alto contingente de 

trabalhadores diretos e indiretos. 

Isso posto, e em vista de melhor direcionar o escopo deste trabalho, é crucial, neste 

momento, citar a influência de um movimento jurídico de alta relevância nas esferas política e 

econômica: a Operação Lava Jato. Deflagrada em Curitiba/PR em março de 2014, pela Justiça 

                                                 
Respectivamente, no primeiro momento, ressalta-se a desvalorização do Dólar que, por sua vez, gerou 

a entrada de capital estrangeiro no Brasil e impulsionou o mercado de consumo, efeito este altamente 

influenciado graças às políticas econômicas tomadas pela gestão do Ex-Presidente da República, Sr. 

Luiz Inácio Lula da Silva. Em outros termos, houve um expressivo aumento da demanda interna – que 

garantiu a entrada e ascensão da indústria chinesa, por exemplo – por meio da redução da taxa de juros, 

garantindo a circulação da economia e, por outro lado, aumentando o endividamento das famílias. Com 

a redução da demanda internacional, ainda pautada pelos efeitos pós-crise de 2008, a queda do preços 

das comodities, e com a desaceleração do mercado chinês, doravante segundo momento, deflagrou-se 

uma forte crise brasileira: a indústria dava sinais claros de apatia internacional, enquanto no cenário 

nacional, escancarou-se o aumento da dívida pública (GARCIA, Giselle. Entenda a crise econômica: 

Houve exagero nos gastos e subsídios, gerando aumento da dívida. Agência Brasil EBC, Londres, 

Inglaterra, maio 2016. Economia. Disponível em: http://agenciabrasil.ebc.com.br/ 

economia/noticia/2016-05/entenda-crise-economica. Acesso em: 2 out. 2019). 
10 Conforme consta da Petição Inicial do Processo nº 0203711-65.2016.8.19.0001, que apresenta o Plano 

de Recuperação Judicial da Oi S.A., foram três os motivos que corroboraram para o crescimento da 

dívida da recuperanda, a saber: (i) em 2000, financiando o plano de antecipação de metas; (ii) em 2009, 

com a aquisição da Brasil Telecom e a posterior identificação de determinados passivos relevantes; (iii) 

em 2013, no contexto do processo de expansão internacional do Grupo Oi nos países de língua 

portuguesa, com a fusão e incorporação da dívida da Portugal Telecom, que tiveram como propósito a 

transformação da Recuperanda em um player nacional e internacional (RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

GRUPO OI S.A. Peças Processuais. Rio de Janeiro, 20 jun. 2016. Disponível em: 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/wp-content/uploads/2017/05/Pedido-RJ-Oi.pdf. Acesso em: 

21 out. 2019). 
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Federal Paranaense, Ministério Público Federal e Polícia Federal, a operação teve, por objetivo 

inicial, a investigação de possíveis ocorrências do crime de lavagem de dinheiro, cometidas por 

doleiros que, por meio de lava rápidos e postos de gasolina, dissimulavam a origem ilícita de 

determinados ativos financeiros.  

Entretanto, um esquema criminoso ainda maior, de proporções jamais vistas, 

envolvendo lavagem de dinheiro, corrupção e outros crimes cometidos em malefício à maior 

estatal nacional, a Petróleo Brasileiro Nacional S.A. (PETROBRÁS), fora descoberto pela força 

tarefa, envolvendo inúmeras empreiteiras, empresários de renome, bancos públicos de 

investimentos e até figuras do alto escalão político, escancarando não só o maior escândalo de 

corrupção da história do Brasil, como também dados alarmantes de desvios de verbas públicas 

nas cifras dos bilhões de reais. 11 

Em meio a tudo isso, diversas empresas amargaram perdas significativas de ativos, ora 

em virtude da retirada de investimentos, ora pela proibição de participação em licitações com 

o poder público – esta última a maior das atividades desenvolvidas pelos grandes players do 

segmento de infraestrutura. No cenário prático, os recursos financeiros da maior parte das 

empresas se esgotaram, a ponto de impossibilitar o mero cumprimento de obrigações 

contratuais, de modo que, além de expressivos cortes de funcionários ou operações por 

completo, inúmeros credores fizeram valer seus direitos de execução em sede judicial. O 

cenário era previsível e incontestável: as empresas, com recorde de dívidas, recorreram ao 

Poder Judiciário em uma desesperada busca de afastar uma iminente falência de suas 

organizações.  

Um dos casos mais emblemáticos que sintetiza tal contexto da Lava Jato foi o pedido 

de recuperação judicial apresentado pela holding Odebrecht S.A. e seus 19 ativos, em junho de 

201912, marcado por se tratar do maior pedido de recuperação na história do país13 – superando 

                                                 
11 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. MPF nas Redes Sociais. Caso Lava Jato: Entenda o 

Caso. Grandes Casos, Brasília, 2018. Disponível em: http://www.mpf.mp.br/grandes-casos/lava-

jato/entenda-o-caso. Acesso em: 4 out. 2019. 
12 RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA ODEBRECHT S.A. Comunicados e Releases. São Paulo, 2019. 

Disponível em: https://www.odebrecht.com/pt-br/comunicacao/recuperacao-judicial-da-odebrecht-sa. 

Acesso em: 17 out. 2019. 
13 TOLOTTI, Rodrigo. Odebrecht entra com maior pedido de recuperação judicial da história do Brasil: 

O grupo enfrenta uma grave crise financeira desde que virou pivô da Operação Lava-Jato. Infomoney, 

São Paulo, 17 jun. 2019. Disponível em: https://www.infomoney.com.br/mercados/odebrecht-entra-

com-maior-pedido-de-recuperacao-judicial-da-historia-do-brasil/. Acesso em: 17 out. 2019. 
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inclusive o plano da Oi S.A. – totalizando aproximadamente R$ 100 bilhões em dívidas, 

justificados, sobretudo, pela obtenção de inúmeros financiamentos e empréstimos para suprir 

as demandas relativas ao crescimento nacional e as constantes obras licitadas pelo poder 

público, como também em função do descrédito do mercado frente às denúncias, investigações 

e condenações do alto escalão controlador do grupo. É o que claramente demonstra o excerto 

abaixo, retirado da petição inicial dos autos do processo de homologação do plano de 

recuperação judicial da holding14, a saber: 

(...) 36. Não fossem todos os fatores econômicos acima mencionados, a 

deflagração da Operação Lava-Jato atingiu o Grupo Odebrecht (“Lavo-Jato”). 

As investigações que deram início à operação, alcançaram empresas do setor 

de engenharia e construção que possuíam pessoas envolvidas em atos de 

corrupção. Dentre elas, pessoas integrantes de sociedades do Grupo 

Odebrecht.  

 

37. O envolvimento de integrantes do Grupo Odebrecht na Lava-Jato trouxe 

consequências graves, incluindo maior dificuldade de acesso a fontes de 

financiamento e conquista de novos projetos no Brasil e em diversos outros 

países. Ainda, uma série de contratos firmados para obras de infraestrutura no 

exterior foram suspensos ou rescindidos, valores foram bloqueados, 

pagamentos de valores vultosos devidos ao Grupo foram suspensos, e novas 

contratações foram temporariamente vedadas em alguns países. 

Ainda que seja o de maior envergadura, o Grupo Odebrecht, pivô dos esquemas de 

corrupção e lavagem de dinheiro, não suportou tal prejuízo sozinho: diversas companhias do 

ramo da infraestrutura expuseram seus cenários desoladores de prejuízo extremo por meio de 

outros famosos pedidos de recuperação judicial, como, por exemplo, as gigantes do ramo OAS 

S.A. 15, com dívidas declaradas em R$ 7,027 bilhões, e UTC Engenharia16, em mais de R$ 3 

bilhões.  

Nesse contexto, destaca-se a alta incidência dos pedidos de recuperação judicial, que 

além de demonstrar uma intervenção direta e recorrente do Poder Judiciário ante os interesses 

                                                 
14 BRASIL. TJSP. Petição Inicial. Autos nº 1057756-77.2019.8.26.0100. Disponível em: 

https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=2S0012IW70000&processo.foro=100&proces

so.numero=1057756-77.2019.8.26.0100&uuidCaptcha=sajcaptcha39f0348d71044594af4b5bbcecd8c5 

cc. Acesso em 22 out. 2019.  
15 RODRIGUES, Lino; CAVALCANTI, Glauce. Alvo da Lava-Jato e sem crédito, OAS pede 

recuperação judicial: Empreiteira pretende vender participação em estádios da Copa e na 

Invepar. Biblioteca Digital do Senado Federal, Brasília, [2015?]. Disponível em: 

https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/511166/noticia.html?sequence=1. Acesso em: 19 

out. 2019. 
16 PLANO de recuperação é aprovado, e UTC terá 22 anos para pagar dívidas. Veja, São Paulo, 1 ago. 

2018. Disponível em: https://veja.abril.com.br/economia/plano-de-recuperacao-e-aprovado-e-utc-tera-

22-anos-para-pagar-dividas/. Acesso em: 19 out. 2019. 
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firmados entre particulares – o que não é bem visto em se tratando das atribuições da esfera 

jurídica –, demonstra também o quão abalada se tornou as relações entre credores e devedores 

em não exercer sua plena capacidade de negociação das dívidas.  

Contudo, também é necessário destacar que nem sempre os responsáveis pelos 

crescentes pedidos de recuperação judicial são os credores: muitos devedores se fazem valer 

desse direito como manobra estratégica para frear diferentes ações de execução, 

reestabelecendo controle sobre seus ativos por meio da “trégua” oferecida na homologação do 

plano.  

Com isso, caracteriza-se o atual ambiente brasileiro de negócios, repleto de 

companhias endividadas e que se usam da recuperação judicial como um último suspiro ante 

uma eventual falência, sendo certo existir uma longa lista de insucessos nesse sentido.  

1.2. A preservação da atividade empresarial e seus princípios 

De suma importância para a movimentação da economia, e talvez um dos maiores 

pilares que se lastreia e baseia a Lei nº 11.101/2005, os princípios de preservação da empresa e 

da atividade empresarial estão inseridos no texto de lei, em seu Artigo 47, como um dos cruciais 

objetivos a ser alcançado durante a recuperação judicial de uma determinada companhia ou 

empresa, a saber:  

A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de 

crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da 

fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, 

promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo 

à atividade econômica. 

Nota-se, em evidência, a preocupação do legislador em ressaltar não só mesmo o 

fomento à atividade econômica, constitucionalmente garantido17, remetendo a ideia de que a 

recuperação das empresas garante o crescimento e o progresso da economia pátria, como 

também o atendimento de sua função social e a preservação de todas as interações diretas e 

indiretas promovidas por uma determinada atividade empresarial.  

Um caso recente que promove a reflexão da necessidade de preservar essas interações 

diretas e indiretas foi o anúncio do fechamento, em fevereiro de 2019, da planta industrial da 

                                                 
17 Referência direta aos Artigos 170 e seguintes, da Constituição Federal de 1988, que versam e regulam 

acerca dos Princípios Gerais da Atividade Econômica, bem como a Ordem Econômica Financeira.  
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FORD MOTOR COMPANY DO BRASIL18, em São Bernardo do Campo/SP. A medida, 

traduzida como um planejamento estratégico de retorno à lucratividade da operação no estado 

paulista, desconsiderou, por sua vez, o impacto direto na demissão de três mil empregados e, 

indireto, de 24 mil trabalhadores envoltos na cadeia produtiva19. Após um incansável esforço 

do poder público, por meio da intervenção da prefeitura municipal e do governo do estado na 

captação de interessados e negociação em prol da continuidade da atividade industrial, a 

operação está prestes a ser assumida pelo grupo brasileiro CAOA20, em uma transação que 

renderá aproximadamente R$ 1 bilhão, amortizando os danos que se materializariam ao longo 

prazo, tanto ao município, como para a economia local, estadual e até mesmo nacional.  

Assim, entendemos que a preservação da empresa está atrelada fundamentalmente ao 

atendimento do Princípio de sua Função Social, de modo que deverá usufruir da recuperação a 

companhia que demonstre práticas leais, respeito ao ordenamento e relevante impacto social.  

Tal princípio, consagrado pelo diploma constitucional21, materializa-se, segundo 

COELHO22, como a atuação empresarial voltada para o cumprimento das leis – sejam elas de 

natureza jurídica, administrativa ou ambiental –, geração de empregos e respeito ao seu 

consumidor. Resume o autor do seguinte modo23: 

Se sua atuação é consentânea com estes objetivos, e se desenvolve com estrita 

obediência às leis a que se encontra sujeita, a empresa está cumprindo sua 

função social; isto é, os bens de  produção reunidos pelo empresário na 

organização do estabelecimento empresarial estão tendo o emprego 

determinado pela Constituição Federal. 

                                                 
18 FORD anuncia fechamento da fábrica de São Bernardo do Campo  fim do Fiesta. UOL, São Paulo, 

19 fev. 2019. Disponível em: https://www.uol.com.br/carros/noticias/redacao/2019/02/19/ford-anuncia-

fechamento-da-fabrica-de-sao-bernardo-do-campo-e-fim-do-fiesta.htm. Acesso em 19 out. 2019. 
19 FECHAMENTO de fábrica da Ford pode acabar com 24 mil vagas de trabalho. Correio Braziliense, 

Brasília, 21 fev. 2019. Disponível em: https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/ 

economia/2019/02/21/internas_economia,738913/fechamento-de-fabrica-da-ford-pode-acabar-com-24 

-mil-vagas-de-trabalho.shtml. Acesso em 19 out. 2019. 
20 CAOA fecha compra da fábrica da Ford no ABC Paulista. Infomoney, São Paulo, 3 set. 2019. 

Disponível em: https://www.infomoney.com.br/negocios/caoa-fecha-compra-da-fabrica-da-ford-no- 

abc-paulista/. Acesso em 19 out. 2019. 
21 Roga o Artigo 5º, XXIII, da Constituição Federal de 1988, que é dever de uma propriedade atender a 

sua função social. 
22 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial, volume 1: Direito de Empresa. São Paulo: 

Saraiva, 16ª ed., 2012, p. 76. 
23 Ibidem. 
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No tocante ao estímulo da atividade empresarial, também destaca COELHO24, por sua 

vez, que nem toda empresa merece ou deve ser recuperada, mas tão somente aquelas que, de 

fato, demonstrem que possuam condições de reinserção no mercado, ou simplesmente se 

mostrem viáveis e rentáveis, uma vez que a permanência e manutenção de uma determinada 

companhia altamente improdutiva ou insolvente no mercado acarreta prejuízos irreparáveis 

dentro das esferas econômicas e não permite o desenvolvimento cíclico da economia.  

Em termos análogos: algum credor pagará a conta, afetando, no efeito cascata e a longo 

prazo, muitos outros empresários, investidores, trabalhadores, e, ainda mais importante, a 

economia nacional como um todo. O exemplo prático, proposto por COELHO25, da fática acima 

exposta, é a regulação da taxa de juros determinada pelo Banco Central, muitas vezes 

fundamentada em função da insolvência dos créditos concedidos por bancos aos entes privados. 

A elevação – ainda que derive de razões econômicas não cabíveis de discussão neste trabalho 

– acaba por dificultar o acesso aos empréstimos e financiamentos, diminuindo não só o 

consumo de produtos e obrigando a redução de seus preços, mas também aumentando a crise 

daqueles que dependem de linhas de crédito para quitação de suas dívidas. 

Em suma, temos devidamente evidenciada a posição de que o progresso econômico 

está diretamente ligado ao desempenho das empresas nos seus respectivos segmentos, 

fomentando a concorrência e garantindo lucro aos seus responsáveis, bem como ao poder 

público, de modo direto – por meio do recolhimento dos tributos aplicáveis, e de modo indireto 

– promovendo o progresso tecnológico em âmbitos não só econômicos, como também sociais 

e culturais.  

Entretanto, a preocupação do legislador, ao introduzir um princípio norteador de 

proteção às empresas que não atendam, temporariamente, aos requisitos de lucratividade e 

viabilidade, é altamente relevante quando pensada na perspectiva também econômica, 

decorrente da criação da cadeia produtiva em torno de uma determinada atividade empresarial.  

Novamente, a solução mercadológica de atender somente os pedidos dos credores, 

atacando diretamente os ativos de uma empresa e desconsiderando totalmente sua viabilidade 

e os impactos consequentes de tal ato, mostra-se até eficiente para a satisfação incipiente e 

pontual das lides; contudo, são insuficientes no longo prazo.  

                                                 
24 COELHO, Fábio Ulhoa, op. cit., p. 356. 
25 Ibidem.  
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É como a metáfora do “cobertor curto”: a liquidação de ativos ou dissolução de 

companhias, a curto prazo, favorecem apenas um grupo específico de credores; todavia, ao 

longo prazo, implicará em taxas de desemprego, diminuição da concorrência e até mesmo 

desaceleração econômica, a depender da influência exercida por determinado recuperando ou 

falido. Caberá ao Poder Judiciário, por fim, definir qual caminho seguir, com vistas àquele que 

ofereça o menor dano, seja para o mercado em específico, seja para a economia.  
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2. INSTITUTOS DE SUPERAÇÃO DA CRISE ECONÔMICA CONFORME O 

ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO 

O Direito Concursal está diretamente ligado às falhas de mercado onde, em se tratando 

de um modelo cíclico, a ocorrência de crises e o consequente estado de insolvência e 

inviabilidade empresarial estão condicionadas à existência do modo de produção capitalista; ou 

seja, as crises ocorrerão inevitavelmente, e será papel da referida disciplina legal proporcionar 

meios que contenham os efeitos em larga escala dos períodos de recessão econômica, bem como 

garantam, quando e se possível, a reinserção de determinado ente empresarial no mercado, 

conferindo confiabilidade à economia e atendendo ao preceito legal, e constitucionalmente 

exigido, de seu desenvolvimento. 

Com o reerguimento da ordem econômica global pós segunda guerra mundial, foi 

necessária a introdução, no nosso ordenamento, do primeiro instrumento normativo que versava 

sobre a insolvência patrimonial no ramo empresarial (ou comercial à época): o Decreto Lei nº 

7.661, de 21 de junho de 1945, promulgado pelo então Presidente da República Sr. Getúlio 

Vargas, que percorria disposições acerca da Falência e Concordata. 

Conforme ensina FAZZIO JR.26, a LFC (Lei de Falências e Concordata), já nasceu 

defasada não só por desacompanhar a evolução da economia27, como também por tratar apenas 

da insolvência do comerciante, desconsiderando os efeitos da falência de uma empresa dentro 

da própria economia. São palavras do respeitável autor28 que endossam a presente crítica: 

As rápidas transformações econômicas das últimas décadas do século passado 

modificaram substancialmente, e por diversas vezes, as hesitantes políticas 

econômicas do país, projetando um universo microeconômico de incertezas e, 

ao mesmo tempo, de inovações. Isso é particularmente ostensivo na eclosão 

de diversos institutos contratuais, no advento de novas formas de garantias, no 

desprestígio da personificação jurídica, na desvinculação entre propriedade e 

gestão empresariais e na visceral mudança do papel da empresa na sociedade. 

A LFC não oferecia soluções compatíveis com o mercado, com a moderna 

                                                 
26 FAZZIO Jr., Waldo. Lei de Falência e Recuperação de Empresas, São Paulo: Atlas, 8ª ed., 2019. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597021486/. Acesso em: 20 out. 

2019.  
27 Neste item, destaca-se, ainda, que o Brasil passaria, alguns anos depois, por um processo de abertura 

de mercado e aceleramento econômico promovido pelo então Presidente da República, à época dos 

fatos, Sr. Juscelino Kubitscheck, o que sustentaria ainda mais a defasagem da legislação, que não se 

comunicava com o novo modelo de negócios introduzido no país, com forte influência internacional.  
28 FAZZIO Jr., op. cit.. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978859 

7021486/. Acesso em: 20 out. 2019. 
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compreensão do crédito, com a intervenção estatal na economia privada e com 

o fenômeno polimorfo da empresa. 

Assim, compreende-se que a LFC privilegiava apenas e tão somente os créditos 

públicos e a satisfação dos pedidos da parte credora, indo completamente em desencontro com 

os princípios norteadores da atual legislação concursal, sobretudo o de preservação da atividade 

da empresa. Ainda que não houvesse tamanha preocupação na época29, há também uma clara 

desconsideração, por exemplo, ao princípio da sua função social, de modo que ao decretar a sua 

falência e não oportunizar meios flexíveis e menos morosos, as empresas em recuperação não 

vislumbravam perspectivas de reinserção no mercado em cenários de crise, desencorajando o 

crescimento econômico, afinal, não haviam garantias de recuperação àqueles que optassem por 

investimentos de risco.  

Em suma, o Decreto-Lei, ainda que inédito em nosso ordenamento, ao longo de suas 

seis décadas demonstrou ineficácia no atendimento às empresas acometidas por períodos de 

forte instabilidade financeira. Era necessária, portanto, uma legislação mais moderna e eficaz. 

Em 9 de fevereiro de 2005, após mais de 10 anos de intensas discussões e sem chegar 

a um consenso acerca do Projeto de Lei Complementar de nº. 71/2003, fora promulgado aquele 

que é o atual regime jurídico-normativo acerca dos procedimentos de recuperação judicial, 

extrajudicial e a falência do empresário – como também, da sociedade empresária, ponto este 

sumariamente ignorado pelo finado Decreto-Lei: a Lei Federal nº 11.101, que readequava as 

disposições trazidas pela antiga legislação para entrar em consonância com a ordem econômica 

nacional, trazendo, sobretudo, novas ferramentas para a recuperação da atividade empresária. 

FAZZIO JR.30, novamente, traz, com precisão, uma breve comparação dos dois institutos, ao 

tecer a seguinte crítica: 

Veio a LRE (Lei de Recuperação de Empresas) e dilatou esses tímidos e 

frustrados horizontes, consagrando justificável preferência por outras 

estratégias legais predispostas a assegurar sobrevida útil às empresas viáveis 

em crise econômico-financeira. Trouxe como divisa a reestruturação 

empresarial como meio de proporcionar maiores possibilidades de satisfazer 

aos credores, minimizar o desemprego, fortalecer e facilitar o crédito e, em 

                                                 
29 A ideia de preservação da função social da propriedade e da proteção ao desenvolvimento econômico 

nacional são concepções modernas que tomaram forma legal por meio da Constituição de 1988. A LFC 

(DL 7661/45) tinha por base a já extinta Constituição de 1934.  
30 FAZZIO Jr., Waldo, op. cit.. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/ 

9788597021486/. Acesso em: 20 out. 2019. 
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consequência, poupar o mercado dos reflexos perversos da insuficiência dos 

agentes econômicos. 

Ainda que represente um salto evolutivo, a Lei de Recuperação e Falência padece de 

algumas lacunas. Conforme TOLEDO e PUGLIESI ensinam31, a legislação brasileira vigente 

optou por adotar um caráter específico e não generalizado:  

(não) estender os procedimentos concursais a toda e qualquer atividade 

econômica (...), e mesmo pessoas naturais e até entes despersonalizados (como 

ocorre, por exemplo, no direito germânico), posto que os efeitos das 

dificuldades, em regra, ultrapassam as restritas relações entre credores e 

devedor empresário.  

Contudo, é inegável que, aos olhos do presente trabalho, a Lei de Recuperação e 

Falência foi acertada ao trazer, dentre outras disposições – vide recuperação judicial – o 

instituto da recuperação extrajudicial: trata-se, conforme aponta COELHO32, como uma 

solução de mercado, que, pela primeira vez, limita o Poder Judiciário somente à homologação 

de seu plano, mitigando quaisquer tipos de ingerência, facultando às partes a negociação dos 

valores e dilação de prazos para pagamento, e promovendo um salto qualitativo no ambiente 

comercial, haja vista que a vantagem neste procedimento é justamente enaltecer o diálogo e 

bom convívio das partes, que se valeram dessas qualidades para celebração de um determinado 

negócio, bem como manter a intervenção judiciária somente em última instância, ou em clara 

infração à direito.  

2.1. Recuperação Judicial 

Conforme exposto no item anterior, a principal crítica fundada ao Decreto Lei nº 

7.661/45 era a ausência de um caráter superativo de crise, fadando as empresas, em períodos 

temporários ou permanentes de instabilidades frente aos seus devedores, à mera execução 

patrimonial para satisfação de dívidas – ou, basicamente, à falência.  

Em tom mais humanizado, conforme ressalta ALMEIDA33, há de se citar a influência 

de um importante instrumento, cuja previsão serviu como base para a criação da modalidade de 

                                                 
31 TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de, PUGLIESI, Adriana V. Direito Concursal. In: 

CARVALHOSA, Modesto. Tratado de Direito Empresarial: Recuperação empresarial e falência. São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2ª ed., 2018, p. 95-97. 
32 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial, volume 1: Direito de Empresa. São Paulo: 

Saraiva, 16ª ed., 2012, p. 399. 
33 ALMEIDA, Amador Paes de. Curso de Falência e Recuperação de Empresa. São Paulo: Saraiva, 

2012, p. 316. 
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recuperação a que se presta a explicar esse subitem: a Concordata, enquanto único meio legal 

para afastar a falência, assumia este papel de “última oportunidade” anterior à declaração de 

colapso da atividade comercial desempenhada pelo empresário – ou bom devedor. Nos termos 

de ABRÃO34, à época de sua criação, tinha a concordata, por definição, um “procedimento 

judicial visando regularizar as relações patrimoniais entre o devedor comerciante, impontual 

ou insolvente, e seus credores quirografários, evitando, ou removendo, os efeitos da falência”. 

Sua primeira manifestação no ordenamento brasileiro se deu por intermédio da Lei nº 

556 de 25 de junho de 1850, doravante conhecido como Código Comercial, e tinha seu 

cabimento restrito ao processo falimentar, ao permitir que o falido administrasse seu bem, desde 

que houvesse uma concordância dos credores para concessão de tal benefício. É o que 

preconizava o Artigo 847 da já extinta legislação, nos seguintes termos:  

Para ser válida a concordata, exige-se que seja concedida por um número tal 

de credores que represente pelo menos a maioria destes em número, e dois 

terços no valor de todos os créditos sujeitos aos efeitos da concordata.  

Previa o mesmo diploma legal, antes do processo falimentar, a incidência da moratória, 

conforme também destaca ABRÃO35, como prova, aos devedores, de que o referido 

comerciante insolvente dispunha de meios para realizar a quitação de seus débitos, mediante 

determinada espera, nos termos do Artigo 898 do Código Comercial, bem como regulamentada 

pelo Decreto nº 917, de 24.10.1890, que condicionava e autorizava seu oferecimento antes do 

protesto por falta de pagamento, devendo o inadimplente, acordado com 3/4 do total dos 

passivos, requerer a homologação judicial para, além de obter tempo para efetuar o pagamento, 

afastar a decretação de falência de sua atividade. Denota-se do presente exposto um caráter 

extrajudicial, na medida em que os instrumentos legislativos condicionavam às partes entrarem 

em acordo, restringindo ao Poder Judiciário à mera homologação do acordo quando 

preenchidos seus requisitos.  

A acepção mais moderna, contudo, reside na divisão da concordata em duas espécies, 

quais sejam: (i) preventiva, que, em alusão ao seu título, prevenia o consumidor de ser decretado 

como falido; e (ii) suspensiva, que, além de consistir no afastamento dos efeitos da falência, 

                                                 
34 ABRÃO, Nelson. Curso de Direito Falimentar. São Paulo: Editora Universitária de Direito, 5ª ed., 

1997, p. 309. 
35 ABRÃO, Nelson. op. cit., p. 305-312. 
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garantia a retomada, pelo comerciante, da administração de seus negócios, desde que provada 

sua capacidade e atendimento aos requisitos legais. 

Entretanto, por não acompanhar o constante desenvolvimento mercadológico, e, 

sobretudo, por não se mostrar mais eficaz às partes, na medida em que não garantia aos credores 

a mera prova de quitação dos valores devidos, quanto menos aos devedores a possibilidade de 

escapar da falência, a concordata não encontrava mais espaço para residir no regime concursal, 

conforme expõe ALMEIDA36: 

A concordata (...) com o correr do tempo foi-se mostrando inadequada, entre 

outras coisas, por não assegurar ao devedor os recursos financeiros 

fundamentais para a manutenção de estoques e continuação da atividade 

empresarial. De outro lado, sem garantia efetiva de receber seus créditos, as 

instituições financeiras recusavam-se, sistematicamente, a financiar a 

atividade negocial de concordatários, tornando impraticável o fiel 

cumprimento das obrigações destes, o que, na prática, culminava na 

convolação da concordata em falência, com prejuízos insanáveis para o 

devedor, fornecedores e empregados.  

Exposta a ineficiência legal para fazer valer a atribuição do Poder Judiciário em regular 

relações desiguais no ambiente mercadológico e, sobretudo, concursal, a recuperação judicial 

adentra no ordenamento como uma evolução da concordata, uma vez que prioriza os mesmos 

objetivos do defasado instrumento. Contudo, com uma singela e crucial diferença: há latente 

preocupação com a preservação da empresa, enquanto unidade de atendimento à função social 

da propriedade e garantidora da ordem econômica, desde que comprovada sua viabilidade. 

De modo resumido, o procedimento da recuperação judicial, embora de nítida natureza 

contratual, conforme expõe ALMEIDA37, pressupõe o preenchimento de inúmeros requisitos  

legais para sua admissibilidade, voltados, sobretudo, para garantir a concessão do benefício de 

modo regulamentado, versando desde o prazo para seu cumprimento, a ocorrência de 

assembleias de credores e até mesmo os meios que poderá discorrer o plano recuperativo. 

Destaca o mesmo autor, sobretudo, a possibilidade de suspensão das ações e execuções e 

igualmente o prazo prescricional destas por 180 dias, excluindo-se apenas as execuções de 

cunho fiscal na presente disposição. 

                                                 
36 ALMEIDA, Amador Paes de. Curso de Falência e Recuperação de Empresa. São Paulo: Saraiva, 

2012, p. 318-319. 
37 ALMEIDA, Amador Paes de. op. cit., p. 362. 
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Além disso, ensina COELHO38 que, em virtude da complexidade dos atos negociais – 

e até mesmo a gerência da atividade empresarial de modo supervisionado, faz-se necessária a 

constituição de órgãos específicos em lei para o processo de recuperação judicial: 

A recuperação judicial é um processo peculiar, em que o objetivo buscado – a 

reorganização da empresa, explorada pela sociedade empresária devedora, em 

benefício desta, de seus credores e empregados e da economia (local, regional 

ou nacional) – pressupõe a prática de atos judiciais não somente pelo juiz, 

Ministério Público e partes, como também de alguns órgãos específicos 

previstos em lei. Em vista da complexidade dos interesses envolvidos e dos 

fundamentos técnicos da recuperação de qualquer empresa em crise, fazem-

se necessárias a constituição e operacionalização de instâncias deliberativas e 

fiscais para que a empresa explorada pela sociedade devedora consiga 

remodelar-se e sobreviver. São três os órgãos específicos da recuperação 

judicial: Assembleia dos Credores, o Comitê e o Administrador Judicial.  

Após o prazo de dois anos da concessão, se cumpridas as obrigações pela atividade 

empresarial devedora, caberá ao Poder Judiciário decretar a empresa como apta a figurar no 

mercado, ou simplesmente recuperada.39 

Destacamos, do breve exposto, que a recuperação judicial consiste-se em um processo 

altamente burocratizado, na medida em que demanda a criação de institutos extraordinários 

para seu processamento, bem como concede a um terceiro, auxiliar do juiz – o administrador 

judicial, a responsabilidade contábil e financeira da atividade empresarial, podendo, inclusive, 

administrar a companhia em recuperação em caso de vacância da diretoria executiva, até que a 

assembleia de credores decida por uma nova liderança.  

Não cabe, no presente trabalho, discutir tal atribuição do administrador judicial sob o 

viés mercadológico, uma vez que, em determinados casos, é crucial seu papel para o correto 

processamento da recuperação. Contudo, fica nítida a perda da autonomia da própria empresa 

sob seus bens e suas atividades, remetendo à ideia da concordata dos séculos anteriores, onde 

o empresário, falido, não poderia exercer a administração de seus bens. Ainda que voltada para 

o propósito específico da recuperação da atividade empresarial, a modalidade judicial não 

abarca as mesmas permissividades da modalidade extrajudicial. Pior: caso o procedimento 

judicial não venha a lograr êxito, poderá resultar na falência da empresa recuperanda como 

                                                 
38 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial, volume 3: Direito de Empresa. São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 17ª ed., 2016, p. 365. 
39 BERTÃO, Naiara. Recuperação judicial no Brasil: as lições de quem sobreviveu: O que têm a ensinar 

as pouquíssimas empresas que conseguiram encerrar processos de recuperação judicial no 

Brasil. Revista Exame, São Paulo, 22 dez. 2018. Disponível em: https://exame.abril.com.br/revista-

exame/recuperacao-judicial-no-brasil-as-licoes-de-quem-sobreviveu/. Acesso em: 27 out. 2019. 



30 

 

consequência imediata em caso de descumprimento do plano ou das decisões, ora processuais, 

ora emanadas pela assembleia de credores. 

2.2. Falência 

A falência, ou processo falimentar, é tida em nosso ordenamento, nos ensinamentos 

de ALMEIDA40, como:  

(...) um processo de execução coletiva contra o devedor insolvente. Processo 

de execução coletiva por congregar todos os credores, por força da vis 

attractiva do juízo falimentar. Verdadeiro litisconsórcio ativo necessário, ou 

seja, elo que reúne diversos litigantes em um só processo, ligados por 

comunhão de interesses. 

Em suma, quando nenhum dos dispositivos de recuperação da atividade empresária 

surta seus devidos efeitos, e resta comprovada total inviabilidade da permanência da empresa 

no mercado, sobretudo em função da impossibilidade dessa arcar com as responsabilidades de 

quitação dos próprios passivos, caberá ao Poder Judiciário decretar sua falência. 

Apesar desse pressuposto de omissão remeter à história clássica, onde a falência era 

tida como crime, NEGRÃO41 ressalta que esta, em sua acepção moderna, não pode ser 

generalizada como fato típico penal – ainda que exista previsibilidade legal acerca dos crimes 

falimentares – a saber: 

A ideia, portanto, de omissão está implícita em seu significado jurídico, 

referindo-se ao não cumprimento das obrigações financeiras por parte do 

devedor. Observe-se, contudo, que nem sempre haverá culpa ou dolo por parte 

do falido. Sua situação pode decorrer de diversos fatores econômicos ou 

mesmo de sua momentânea inabilidade para a prática da atividade 

empresarial, sem que sua intenção seja fraudar seus credores. 

Portanto, afastados os pressupostos que alterem sua natureza para uma discussão 

penalista, o processo falimentar em nada mais consiste do que uma dilapidação do patrimônio 

restante do falido para quitação, parcial ou total, das dívidas oriundas do período em atividade 

empresarial. Por óbvio, nesse ponto, não há margem para discussão acerca da recuperação da 

atividade empresarial: a declaração de falência importa o fim da atividade ora desempenhada.  

                                                 
40 ALMEIDA, Amador Paes de. op. cit., p. 40. 
41 NEGRÃO, Ricardo. Curso de direito comercial e de empresa, volume 3: recuperação de empresas, 

falência e procedimentos concursais administrativos. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. Disponível 

em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553610051/. Acesso em: 27 out. 2019. 
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Contudo, novamente nas escritas de NEGRÃO42, “a falência não pressupõe nem a 

insolvabilidade nem a simples inadimplência, mas, tão somente, a impontualidade ou a prática 

de atos de falência – atos e situações fáticas previstas na própria lei”, ressaltando, ainda, que 

a mera pluralidade de credores não é um pressuposto para a declaração falimentar.43  

Para afastar as dúvidas, o Artigo 94 da LRF, ao qual se refere o autor supracitado, traz 

um rol exaustivo, a saber: 

Art. 94. Será decretada a falência do devedor que: 

I – sem relevante razão de direito, não paga, no vencimento, obrigação líquida 

materializada em título ou títulos executivos protestados cuja soma ultrapasse 

o equivalente a 40 (quarenta) salários-mínimos na data do pedido de falência; 

II – executado por qualquer quantia líquida, não paga, não deposita e não 

nomeia à penhora bens suficientes dentro do prazo legal; 

III – pratica qualquer dos seguintes atos, exceto se fizer parte de plano de 

recuperação judicial: 

a) procede à liquidação precipitada de seus ativos ou lança mão de meio 

ruinoso ou fraudulento para realizar pagamentos; 

b) realiza ou, por atos inequívocos, tenta realizar, com o objetivo de retardar 

pagamentos ou fraudar credores, negócio simulado ou alienação de parte ou 

da totalidade de seu ativo a terceiro, credor ou não; 

c) transfere estabelecimento a terceiro, credor ou não, sem o consentimento 

de todos os credores e sem ficar com bens suficientes para solver seu passivo; 

d) simula a transferência de seu principal estabelecimento com o objetivo de 

burlar a legislação ou a fiscalização ou para prejudicar credor; 

e) dá ou reforça garantia a credor por dívida contraída anteriormente sem ficar 

com bens livres e desembaraçados suficientes para saldar seu passivo; 

f) ausenta-se sem deixar representante habilitado e com recursos suficientes 

para pagar os credores, abandona estabelecimento ou tenta ocultar-se de seu 

domicílio, do local de sua sede ou de seu principal estabelecimento; 

g) deixa de cumprir, no prazo estabelecido, obrigação assumida no plano de 

recuperação judicial. 

Em suma, o processo de falência guarda semelhanças com o procedimento de 

recuperação judicial, até mesmo por se tratarem de fases subsequentes, uma vez que o 

descumprimento ao plano, ou a não homologação deste, implicará na declaração de falência da 

referida atividade empresarial.  

Contudo, apenas no caso do devedor se enquadrar nas hipóteses do artigo supracitado, 

a recuperação extrajudicial encontra-se mais afastada da falência se comparada com a 

                                                 
42 NEGRÃO, Ricardo. op. cit.. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788 

553610051/. Acesso em: 27 out. 2019. 
43 BRASIL. TJSP. Súmulas do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. São Paulo: DGJUD – 

Diretoria de Gestão do Conhecimento Judiciário, [2017?]. Disponível em: 

https://www.tjsp.jus.br/Download/Portal/Biblioteca/Biblioteca/Legislacao/SumulasTJSP.pdf. Acesso 

em: 1 nov. 2019.  
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recuperação judicial. Em outros termos, é preferível, nesse cenário, que o recuperando opte pela 

modalidade extrajudicial em um primeiro momento, com o fulcro de restabelecer a confiança 

dos credores acerca de seu compromisso com a quitação do passivo, bem como ressaltar a sua 

viabilidade enquanto empresa.   
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3. RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

3.1. Contextualização 

A recuperação extrajudicial foi inserida na Lei de Recuperação e Falência, em 2005, 

como uma das principais inovações legais para recuperação de determinada atividade 

empresarial em apuros, sobretudo exaltando a boa relação – ou resgate desta – entre devedor e 

seus credores, na medida em que se referidas partes tiveram capacidade de negociação para 

celebrar determinado negócio jurídico, também deveriam, em tese, dotados de boa-fé e sem 

medir esforços para resolução pontuais de lides, entrar em um consenso para sanar determinada 

insolvência. 

Tal modalidade recuperativa, portanto, pode ser entendida como uma tentativa do 

Poder Judiciário em devolver a autonomia das partes para a resolução de dívidas provenientes 

e relacionadas à determinada atividade empresarial exercida por um devedor. Também pode ser 

entendida como uma solução de mercado justa e viável, na medida em que afasta a possibilidade 

de colapsar a empresa para satisfação creditícia ao resguardar os princípios da função social e 

da continuidade da atividade empresarial.  

Conceitua NEGRÃO44, renomado doutrinador do tema, o presente instituto do 

seguinte modo: 

Recuperação extrajudicial é modalidade de ação integrante do sistema legal 

destinado ao saneamento de empresas regulares, que tem por objetivo 

constituir título executivo a partir de sentença homologatória de acordo, 

individual ou por classes de credores, firmado pelo autor com seus credores. 

Em termos sucintos, ALMEIDA45 traz uma objetiva conceituação para tal modalidade, 

a saber:  

Como o próprio nome deixa entrever, a recuperação extrajudicial é verdadeira 

moratória, ou seja, acordo celebrado pessoalmente (sem intervenção judicial) 

do devedor com os seus credores, estabelecendo novação e outras formas de 

pagamento, tal como dilação de prazos, etc.  

                                                 
44 NEGRÃO, Ricardo. Curso de direito comercial e de empresa, volume 3: recuperação de empresas, 

falência e procedimentos concursais administrativos. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. Disponível 

em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553610051/. Acesso em: 27 out. 2019. 
45 ALMEIDA, Amador Paes de. Curso de Falência e Recuperação de Empresa. São Paulo: Saraiva, 

2012, p. 377.  
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Diante do exposto, podemos compreender que a recuperação extrajudicial se 

fundamenta sob dois pilares jurídicos: o da moratória e o da novação.  

Respectivamente, o primeiro diz respeito à possibilidade de dilação do prazo de 

pagamento de um determinado passivo – ou simplesmente a mera concessão de mais tempo 

para cumprimento da obrigação, seguindo os mesmos preceitos, por exemplo, da modalidade 

da extinta concordata que levava o mesmo nome. Ou seja, é a materialização do dito popular 

“devo não nego, pago quando puder”: o devedor possui recursos financeiros para quitar suas 

dívidas, mas para não agravar sua situação de instabilidade e, por consequência, evitar a 

instauração de uma crise, precisa de uma dilação de prazo para melhor administrar seus 

recursos.  

Já o segundo instituto possui previsão legal no Artigo 360 e seguintes do nosso vigente 

Código Civil, sendo definido como a “contração de nova dívida para extinguir e substituir a 

anterior”. Em termos análogos e práticos, pode ser observada a novação, por exemplo, em uma 

renegociação de uma determinada dívida, sob novas condições de pagamento ou prazo, visando 

a satisfação do credor sem que este assuma prejuízos alarmantes por culpa do devedor e, 

sobretudo, possibilitando uma nova chance ao devedor, insolvente, mas dotado de boa-fé. São 

exemplos o parcelamento de dívidas, o abatimento dos juros ou concessão de descontos para 

pagamentos em parcela única. 

Isso posto, ressalta-se o caráter desburocratizado e – ainda que redundante – 

extrajudicial de determinada recuperação, de tal modo que se resume a um mero acordo, não 

demandando a intervenção jurídica para compreender tal negócio impugnado sob os olhos do 

mercado. Mais do que isso: tal papel é cabível apenas e tão somente às partes.  

Portanto, pode se ressaltar também um resgate ao princípio da celeridade processual46, 

materializado no papel da recuperação em desocupar o Poder Judiciário de tantas demandas 

fundadas na insolvência de determinadas empresas devedoras. Nessa linha de raciocínio, 

RIBEIRO47 ensina que a recuperação extrajudicial: 

                                                 
46 “Não basta, outrossim, preocupar-se com a perseguição da solução de mérito, é indispensável que ela 

seja quanto antes alcançada, evitando-se procrastinações incompatíveis com a garantia de pleno acesso 

à Justiça prometida pela Constituição (CF, art. 5º, XXXV)” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso 

de Direito Processual Civil. Volume I. Rio de Janeiro: Editora Forense, 57ª ed., 2016, p. 57).   
47 BERTOLDI, Marcelo M., RIBEIRO, Marcia Carla Pereira. Curso Avançado de Direito Comercial. 

São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 9ª ed., 2015, p. 564. 
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É basicamente um acordo formal entre o devedor e alguns credores, 

sujeitando, em princípio, apenas aqueles credores signatários. É bastante útil 

para os casos em que haja problemas pontuais na empresa, geralmente ligados 

ao inadimplemento de credores específicos, em oposição à recuperação 

judicial, mais abrangente e utilizada em situação de crise mais acentuada.  

Sem afastar o caráter autônomo atribuído à tal modalidade, há a possibilidade de 

intervenção do Poder Judiciário na homologação do presente plano. Em suma, em se tratando 

de um acordo livre de impedimentos e ilegalidades entre devedor e seus credores, o plano de 

renegociação de dívidas limitar-se-á um mero contrato, ou a um aditamento daquele que se 

impugna tal insolvência. É o que ensina COELHO48: 

Se a sociedade devedora em crise procura seus credores (ou parte deles) e os 

consegue convencer de que a renegociação de suas obrigações é indispensável 

para a superação do estado crítico e, sem a quota de sacrifício deles 

(representada pela dilação de prazo de pagamento, novação, etc.), não terá 

como escapar da falência, o acordo de vontades é suficiente para realizar-se o 

desiderato.  

 Contudo, a ocorrência mais observada neste cenário é a discordância de um 

determinado credor –  ou de uma coletividade desses – frente a um plano de pagamento 

apresentado que possa oferecer riscos ao direito exigível a que tenha posse. A mera oposição 

ao plano obrigará o devedor a recorrer ao Poder Judiciário para garantir a homologação do 

plano, sem que haja quaisquer ilegalidades. 

Quando os credores colidentes representam uma minoria e travam a celebração do 

plano, tendo já preenchidos os requisitos (que serão explicados a seguir) e possuindo a 

concordância de mais de 3/5 (três quintos) dos detentores de todos os créditos devidos, 

conforme disposto no Artigo 163 da Lei de Recuperação e Falência49, a homologação do plano 

será imposta pelo juiz de direito para respeitar a decisão de uma maioria, visando, 

substancialmente, atender ao caráter recuperativo da empresa. É o que ensina COELHO50: 

A homologação judicial desse acordo (plano de recuperação) só é obrigatória 

quando a maioria dos credores atingidos concorda em apoiá-lo, mas há uma 

minoria que nega sua adesão. A homologação judicial, nesse caso, estende os 

efeitos do plano aos credores minoritários.  

                                                 
48 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial, volume 3: Direito de Empresa. São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 17ª ed., 2016, p. 400. 
49 Art. 163. O devedor poderá, também, requerer a homologação de plano de recuperação extrajudicial 

que obriga a todos os credores por ele abrangidos, desde que assinado por credores que representem 

mais de 3/5 (três quintos) de todos os créditos de cada espécie por ele abrangidos. 
50 COELHO, Fábio Ulhoa, op. cit., p. 400. 
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Em suma, a intervenção jurídica neste processo restringe-se apenas e tão somente para 

analisar ilegalidades oriundas do plano, enaltecendo o caráter autônomo e extrajudicial desta 

modalidade de recuperação pouco explorada em nosso ordenamento.  

3.2. Procedimento 

Neste ponto, é necessário esclarecer que será esmiuçado apenas o procedimento 

disciplinado pela Lei de Recuperação e Falência. que abarca a modalidade em que se presume 

necessária a homologação do plano de recuperação extrajudicial pelo Poder Judiciário, uma vez 

que, não havendo objeções por parte dos credores com eventual plano apresentado pelo 

devedor, não há objeto de discussão em sede concursal51, prevalecendo apenas a livre iniciativa 

das partes para elaboração do documento legal e pertinente – um acordo, contrato ou aditamento 

– , bem como o atendimento ao princípio do pacta sunt servanda. 

Quando necessária a homologação por via judicial, prevê a Lei de Recuperação e 

Falência o preenchimento obrigatório de requisitos para a sua concessão, que são comuns ao da 

modalidade judicial. É o que ensina COELHO52, que opta por dividi-los em dois grupos – 

subjetivos e objetivos, do seguinte modo: 

Requisitos subjetivos. A sociedade empresária que precisa ou pretende 

requerer a homologação de recuperação extrajudicial deve preencher os 

seguintes requisitos: a) atender às mesmas condições estabelecidas em lei para 

o acesso à recuperação judicial (...); b) não se encontrar em tramitação nenhum 

pedido de recuperação judicial dele (art. 161, § 3º, primeira parte); c) não lhe 

ter sido concedida, há menos de 2 anos, recuperação judicial ou extrajudicial 

(art. 161, § 3º, segunda parte). 

Requisitos objetivos. São cinco os requisitos dessa natureza: a) não pode ser 

previsto no plano o pagamento antecipado de nenhuma dívida (art. 161, § 2º, 

primeira parte); b) todos os credores sujeitos ao plano devem receber 

tratamento paritário, vedado o favorecimento de alguns ou o 

desfavorecimento apenas de parte deles (art. 161, § 2º, segunda parte); c) o 

plano não pode abranger senão os créditos constituídos até a data do pedido 

de homologação (art. 163, § 1º, in fine); d) o plano só pode constar a alienação 

                                                 
51 Ressalta-se que também é possível solicitar a homologação do plano aderido por todos os credores 

por mera formalidade do ato, conforme previsão no Artigo 162 da LRF. Contudo, não merece prosperar 

tal passagem no presente trabalho, uma vez que se defende a autonomia da recuperação extrajudicial 

para justamente desempachar o já saturado Poder Judiciário, permitindo que este dedique seu tempo a 

julgar casuísticas eivadas de vícios e ilegalidades em matéria concursal, sem perder tempo com 

documentos que não merecem sua apreciação, salvo em casos realmente necessários (como, por 

exemplo, devedor, agindo ou não de má-fé, deixando de comunicar todos os credores acerca do plano 

proposto). 
52 COELHO, Fábio Ulhoa, op. cit., p. 400. 
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de bem gravado ou a supressão ou substituição de garantia real se c om a 

medida concordar expressamente o credor garantido (...) (art. 163, § 4º); e) o 

plano de recuperação não pode estabelecer o afastamento da variação cambial 

nos créditos em moeda estrangeira sem contar com a anuência expressa do 

respectivo credor (art. 163, § 5º).  

Evidencia-se a postura do legislador em garantir também uma proteção aos credores, 

de modo a afastar a utilização indevida do instituto, conforme ensina NEGRÃO53, ao pontuar 

que tal postura tem por objetivo “evitar que seu uso se torne contínuo e regular instrumento de 

administração, com constante imposição de sacrifícios a credores”. Ou seja, poderá a justiça 

intervir na negociação do plano proposto pelo devedor que já se encontrar beneficiado, num 

determinado prazo, pela concessão de recuperação judicial ou extrajudicial; de outro modo, tal 

lacuna ensejaria em uma irreparável insegurança jurídica por afastar os credores de seus 

respectivos direitos feridos pelo devedor.  

Ainda, no contexto de proteção ao credor, ressalta-se a impossibilidade de antecipação 

de quaisquer pagamentos. Ora, se apenas uma parte dos credores pode aderir ao plano de 

recuperação extrajudicial, “não poderia ser por ele (devedor) utilizada para beneficiar alguns 

poucos credores em detrimento de todos os demais”, conforme pontua SACRAMONE. 54  

Conforme já mencionado no parágrafo anterior, diferente da recuperação judicial, 

algumas classes de credores são impossibilitadas de adesão ao plano em virtude da vedação à 

negociação das verbas a que têm direito. É o caso, por exemplo,  dos créditos trabalhistas, que, 

uma vez devidos, em se tratando de natureza alimentar, não podem ser alvo de qualquer 

modificação de pagamento em sede extrajudicial. Também neste âmago inserem-se os créditos 

tributários, onde há expressa disposição, no Código Tributário Nacional, acerca de sua 

indisponibilidade para negociação, salvo legislação especial que permita o parcelamento do 

crédito, conforme preconiza o Artigo 155-A, §§ 3º e 4º do referido diploma. 

                                                 
53 NEGRÃO, Ricardo. Curso de direito comercial e de empresa, volume 3: recuperação de empresas, 

falência e procedimentos concursais administrativos. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. Disponível 

em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553610051/. Acesso em: 27 out. 2019. 
54 SACRAMONE, Marcelo Barbosa. Comentários à lei de recuperação de empresas e falência. São 

Paulo: Saraiva Educação, 2018. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/ 

9788553604173/. Acesso em: 27 out. 2019.  

 



38 

 

Merece destaque a exclusão dos créditos decorrentes do adiantamento a contrato de 

câmbio para exportação, uma vez que a legislador foi além da preocupação em matéria 

concursal e visou proteção às exportações brasileiras. É o que ensina SACRAMONE55: 

A instituição financeira credora por adiantamento de contrato de câmbio ao 

exportador também não poderá ser sujeita ao plano de recuperação 

extrajudicial, a menos que voluntariamente tenha a ele aderido. Apesar de a 

composição privada não ser impedida, o legislador procurou impedir que os 

incentivos à exportação brasileira fossem obstados. Dessa forma, assegurou 

que as instituições financeiras que adiantassem a importância de futuro 

contrato de câmbio aos exportadores não seriam submetidas a uma negociação 

dos créditos dele, caso o exportador fosse acometido por crise financeira antes 

de adimplir seu contrato 

É importante ressaltar, ainda, que o devedor que solicita a homologação do plano de 

recuperação extrajudicial não usufrui, em regra, da suspensão do curso das ações executórias 

em trâmite na justiça, conforme preconiza a primeira parte do § 4º do Artigo 161 da LRF. Além 

disso, não há a possibilidade de convolação do plano extrajudicial em falência, como é 

observada na recuperação judicial.  

Ambas características acabam por diferenciar e ressaltar os benefícios da espécie 

extrajudicial, reforçando sua natureza de atendimento, por parte da empresa, aos problemas 

pontuais de dívidas, o que demonstra uma confiabilidade e compromisso ao mercado, bem 

como enaltece suas condições de viabilidade.  

Ressalta-se, por fim, que, em caso de descumprimento, pelo devedor, de termo 

disposto no plano de recuperação extrajudicial, tem-se formado, e disponível ao(s) credor(es), 

um título executivo extrajudicial, passível das medidas executórias cabíveis e disciplinas pelo 

Artigo 797 e seguintes do Código de Processo Civil, por se tratar a parte do acordo descumprida 

de uma obrigação certa, líquida e exigível. Ainda que não haja previsão legal de convolação em 

falência nessa modalidade, nada impede o credor de postular ação de declaração de nulidade do 

plano, ou até mesmo de declaração de falência em face do devedor, uma vez não há a suspensão 

do curso das ações executórias na respectiva modalidade.   

                                                 
55 SACRAMONE, Marcelo Barbosa. op. cit.. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/ 

#/books/9788553604173/. Acesso em: 27 out. 2019. 
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3.3. Análise da Jurisprudência 

Embora demonstrado todos os requisitos positivos por trás da recuperação 

extrajudicial, por meio da legislação e dos principais doutrinadores acerca do tema, essa, por 

sua vez, não é caracterizada pela alta frequência na seara jurisprudencial. Os poucos casos 

selecionados a seguir, ainda que ricos em conteúdo e sustentando as vantagens de tal 

modalidade, materializam o fato de sua aparição ainda ostentar números tímidos nos tribunais 

brasileiros, se comparado com os pedidos de recuperação judicial.  

Em junho de 2016, o Grupo Colombo, renomado na venda de trajes sociais, por meio 

do litisconsórcio ativo composto por 11 empresas, ajuizou pedido de homologação do seu plano 

de recuperação extrajudicial frente a um passivo de R$ 1,6 bilhão em dívidas56. A principal 

justificativa, previsível, pairava na crise que se encontra o país: 

Em grande parte, isso ocorreu devido ao desafiador cenário macroeconômico 

atual: baixo crescimento do PIB, elevado endividamento da população e perda 

do poder de compra são fatores que expressam a grande dificuldade 

econômica que o setor de varejo atravessa. 

 

A deterioração do resultado operacional, causada principalmente pela 

contração nas vendas, resultou na falta de caixa para capital de giro e 

necessidade de obtenção de financiamentos onerosos junto às instituições 

financeiras. 

Conforme retirado da peça inicial dos autos do processo57, apenas 63,53% dos 

detentores dos créditos devidos aderiram ao plano, representados pelo montante de R$ 

865.956.072,10, o que prontamente justificou a necessidade da homologação da presente 

negociação, que tinha por principais objetivos: “(i) preservar a sua atividade empresarial; (ii) 

explorar eventuais novas oportunidades de mercado; (iii) manter-se como fonte de geração de 

riquezas, tributos e empregos; e (iv) estabelecer a forma de pagamento de seus credores”, além, 

claro, de evitar a falência da atividade empresarial, o que representaria, por exemplo, no 

desligamento de 2.600 empregados diretos e 10.000 empregados indiretos na cadeia produtiva. 

Para tanto, o plano de recuperação extrajudicial previa, dentre outras disposições, 

substituição da quitação das dívidas por participações, entre ações e debêntures, na composição 

                                                 
56 BRASIL. TJSP. Petição Inicial. Autos nº 1058981-40.2016.8.26.0100. Disponível em:  

https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=2S000LAR00000&processo.foro=100&proces

so.numero=1058981-40.2016.8.26.0100&uuidCaptcha=sajcaptcha_39f0348d71044594af4b5bbcecd8c 

5cc. Acesso em: 28 out. 2019. 
57 Ibidem. 
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societária do grupo, além de quatro modos de pagamento a serem escolhidos pelos credores, 

bem como estipulação de novos prazos e meios de pagamento.58  

Após nove meses de intensas discussões, o juiz de direito Dr. Paulo Furtado de Oliveira 

Filho, da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo/SP, homologou o plano 

de recuperação, entendendo que, além de preenchidos os requisitos, o plano amoldou-se ao 

juridicamente necessário para encerramento da lide, que era o oferecimento de propostas 

distintas para cada classe de credores, almejando isonomia e igualdade para cada um destes, 

conforme consta do recorte abaixo59: 

No caso dos autos, decidi inicialmente que obrigatoriamente deveria ser feita 

uma proposta para cada um dos grupos de credores, mas ao Poder Judiciário 

não é dado impor plano por grupo e rejeitar o plano por espécie de credores 

inicialmente apresentado, embora lhe seja permitido impedir que haja 

combinação de critérios (por espécie e por grupo), como ocorreu com as 

propostas específicas e mais vantajosas a credores locadores e fornecedores 

apoiadores. 

Mesmo passados mais de dois anos da decisão de homologação, o caso ainda reverbera 

em segunda instância em sede recursal, amparado, sobretudo, após o pedido do Grupo Colombo 

para alteração de um dos prazos de pagamento constantes no plano. Contudo, um dos principais 

jornais de negócios do país60 destacou os pequenos sinais de retomada de crescimento da 

empresa após o início da recuperação, trabalhando hoje na captação de um novo investidor e, 

sobretudo, no atendimento ao disposto no plano homologado pela justiça.  

Em agosto de 2018, um novo caso de dívidas nas cifras dos bilhões de reais fez com 

que um grande player de segmento recorresse ao instituto da recuperação extrajudicial para 

reequilíbrio de seus ativos e passivos: a Rede Varejista Ricardo Eletro, representada pelo Grupo 

                                                 
58 SCHELLER, Fernando; DECLOEDT, Cynthia. Recuperação de R$ 1,3 bi da Colombo é aprovada: 

Além do valor incluído em acordo extrajudicial já homologado, empresa renegociou outros débitos de 

R$ 300 mi. O Estado de São Paulo, São Paulo, 3 mar. 2017. Economia e Negócios. Disponível em: 

https://economia.estadao.com.br/noticias/negocios,recuperacao-de-r-1-3-bi-da-colombo-e-

aprovada,70001686509. Acesso em: 23 out. 2019. 
59 BRASIL. TJSP. Sentença de Homologação, 3 mar. 2017. Autos nº 1058981-40.2016.8.26.0100. 

Disponível em: https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=2S000LAR00000& 

processo.foro=100&processo.numero=1058981-40.2016.8.26.0100&uuidCaptcha=sajcaptcha_39f034 

8d71044594af4b5bbcecd8c5cc. Acesso em: 28 out. 2019. 
60 VALIM, Carlos Eduardo. Camisaria Colombo está mais uma vez à venda após resultados positivos 

em 2018: A Colombo fechou 200 lojas e diminuiu o mix de produtos. Com isso, pretende voltar ao lucro 

operacional neste ano e se prepara para uma nova negociação. Revista ISTOÉ Dinheiro, São Paulo, 21 

set. 2018. Negócios. Disponível em: https://www.istoedinheiro.com.br/venda-a-vista/. Acesso em: 25 

out. 2019. 
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Máquina de Vendas, composto por 10 empresas, 647 lojas em 20 estados brasileiros e mais de 

12 mil colabores diretos, diante de inúmeros pedidos de falência distribuídos em desfavor de 

seus ativos, requereu a homologação de seu plano de recuperação extrajudicial61, sustentado, 

sobretudo, pela influência do contexto econômico nacional, conforme se depreende do trecho 

abaixo, obtido da petição inicial do pedido de homologação do plano:  

23. Não bastasse, a crise macroeconômica que afetou o país no ano 

subsequente foi responsável pela redução de 9% (nove por cento) do 

faturamento do Grupo Máquina de Vendas, fator que, somado às despesas 

fixas elevadas, acabou por reduzir o EBITDA consolidado do Grupo, em 

2017, para aproximadamente R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais). 

  

24. Essa piora do resultado foi determinante para que os fornecedores 

comerciais constatassem aumento no risco atrelado à operação, e, 

consequentemente, reduzissem as linhas de crédito disponibilizadas ao Grupo 

Máquina de Vendas. Desde então, as Requerentes ingressaram em ciclo 

vicioso de iliquidez: sem um volume ideal de produtos não seria possível gerar 

resultados positivos e sem resultados positivos os fornecedores mercantis não 

aumentariam suas linhas de crédito. 

Além do acima exposto, o documento judicial também traz os dados referentes aos 

créditos abrangidos e os créditos signatários, a fim de comprovar o preenchimento dos 

requisitos de homologação62: 

 

 

                                                 
61 BRASIL. TJSP. Petição Inicial. Autos nº 1088556-25.2018.8.26.0100. Disponível em: 

https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=2S000WPGE0000&processo.foro=100&proce

sso.numero=1088556-25.2018.8.26.0100&uuidCaptcha=sajcaptcha_39f0348d71044594af4b5bbcecd8 

c5cc. Acesso em: 28 out. 2019. 
62 Ibidem. 
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Novamente, evidencia-se a oposição de determinados credores à homologação do 

plano: dos créditos abrangidos, que totalizavam R$ 1.378.308.185,77, 64,17% representavam 

a anuência para a consecução do plano, totalizando R$ 884.517.325,10 em créditos signatários.  

A pequena diferença entre o exigido pela lei (60%) e o obtido pelo Grupo Máquina de 

Vendas para proposição do referido plano, sustentado pelas inúmeras impugnações mesmo 

antes da sentença de homologação, demonstra não somente o quão necessário se faz o 

reestabelecimento do diálogo entre as partes litigantes, como também a necessidade do Poder 

Judiciário sopesar sua decisão, uma vez que o montante não anuente era representado por 

grandes bancos e altas cifras.  

Acertadamente, o juiz de direito responsável pelo caso, Dr. Tiago Henriques Papaterra 

Limongi, da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo/SP, fez, na sentença 

de homologação, suas considerações acerca da problemática, ressaltando o caráter autônomo 

de negociação entre as partes e, sobretudo, a viabilidade em homologar o plano diante da 

anuência da maioria dos credores63: 

A análise da viabilidade econômica das medidas previstas no plano e de sua 

eficiência para o soerguimento da atividade das requerentes, contudo, é 

matéria de competência exclusiva dos credores a ele submetidos e não do 

Juízo. A aprovação do plano sugere que parte substancial dos credores a ele 

sujeitos enxerga a viabilidade da permanência da atividade empresarial das 

requerentes e do plano de restruturação de seu endividamento. 

                                                 
63 BRASIL. TJSP. Sentença de Homologação, 10 jan. 2019. Autos nº 1088556-25.2018.8.26.0100. 

Disponível em: https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=2S000LAR00000&processo. 

foro=100&processo.numero=1058981-40.2016.8.26.0100&uuidCaptcha=sajcaptcha_39f0348d7104 

4594af4b5bbcecd8c5cc. Acesso em: 28 out. 2019. 
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Destaca-se, na presente casuística, a decisão em nomear um Administrador Judicial, 

fato este que é apenas necessário na modalidade judicial de recuperação, sustentado, sobretudo, 

para o correto levantamento de valores e documentação trazida aos autos, com o objetivo de 

melhor sustentar a decisão do magistrado em meio a um processo de gigantes proporções – que 

beirava mais de 41 mil folhas à época da sentença. São palavras do respeitável juiz, justificando 

sua decisão: 

Decidiu-se pela nomeação de Administrador Judicial no caso concreto (...) 

para fins de auxílio na hercúlea tarefa de averiguação da documentação 

contábil trazida aos autos, da relação de credores sujeitos ao plano e dos 

documentos comprobatórios de seus créditos, de maneira a propiciar ao Juízo 

segurança na análise do quórum de aprovação do plano de recuperação 

extrajudicial. O grande número de credores, o vulto do endividamento das 

requerentes e a necessidade de acurada análise da documentação contábil 

comprobatória dos créditos, dentre outras particularidades do caso, 

justificavam a nomeação de experimentado profissional para tal mister.  

A escolha, a julgar pelo número de impugnações que versam sobre o valor de 

créditos inicialmente arrolados, mostrou-se acertada. O Administrador 

Judicial designado para o trabalho possui histórico de excelentes serviços 

prestados às varas especializadas de falência e recuperação judicial desta 

capital e o substancioso parecer apresentado nestes autos confirma a 

excelência profissional que o notabilizou. Não apontou o Administrador 

Judicial, oportuno o registro desde logo, ausência de documentos necessários 

à realização do trabalho técnico que lhe foi confiado, razão pela qual não 

prospera a tese de descumprimento do art. 163, § 6°, da LRF levantada por 

alguns dos credores impugnantes. 

Isto posto, em janeiro de 2019, passados 6 meses da apresentação do pedido, o juiz de 

direito, ressaltando a inexistência de quaisquer ilegalidades ou procedência nas arguições de 

nulidade propostas pelos credores, homologou o complexo plano de recuperação extrajudicial 

da Rede Ricardo Eletro. Em nota, o Grupo Máquina de Vendas ressaltou que “a homologação 

demonstra o bom andamento da renegociação da dívida e do acordo com os fornecedores e 

credores financeiros”.64 

3.4. O caso Triunfo e suas peculiaridades 

Um dos casos de maior relevância em sede de Recuperação Extrajudicial no Brasil é 

o caso da Triunfo Participações e Investimentos S.A., ou simplesmente Triunfo, que ajuizou, 

                                                 
64 JUSTIÇA homologa plano de recuperação extrajudicial da Máquina de Vendas: Pedido da terceira 

maior varejistas foi aceito homologado nesta quinta; valor da ação é de R$ 1,9 bilhão. G1 - Grupo Globo, 

São Paulo, 10 jan. 2019. Economia. Disponível em: https://g1.globo.com/economia/noticia/ 

2019/01/10/justica-homologa-plano-de-recuperacao-extrajudicial-da-maquina-de-vendas.ghtml. 

Acesso em: 25 out. 2019.  
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em julho de 2017, seu pedido de reequilíbrio de passivos junto com outras cinco empresas que 

compõem a holding, recebendo a homologação da justiça paulista para a execução do plano em 

fevereiro do ano subsequente.  

Neste ponto, incumbe ressaltar o contexto que envolvia a companhia à época dos fatos. 

A Triunfo, renomada no setor nacional de infraestrutura, além de detentora de outros ativos 

financeiros, tem participação acionária na concessionária Aeroportos Brasil S.A., que, por sua 

vez, é uma das controladoras, além da INFRAERO, da Aeroportos Brasil Viracopos S.A., 

sociedade que administra o aeroporto que leva o mesmo nome, no município de Campinas/SP, 

envolto em um dos mais delicados processos de recuperação judicial envolvendo concessões65, 

com R$ 2.879.963.123,27 declarados em dívidas a serem negociadas. O presente exposto 

respeita o seguinte organograma, extraído dos autos do referido processo judicial66: 

                                                 
65 Ressalta-se, ainda, apenas por complemento de informação, que a justificativa para o pedido de 

reequilíbrio das contas se deu em função da baixa demanda do aeroporto, indo contrariamente aos 

estudos realizados durante sua licitação. Além disso, pela primeira vez na história, houve uma tentativa 

de devolução de concessão: a Aeroportos Brasil Viracopos tentou entregar o aeroporto para o Poder 

Público, solicitando a Relicitação do Objeto do Contrato de Concessão, conforme disposto na Lei 

Federal nº 13.448/17. O recurso ainda aguarda julgamento (CARVALHO, Marcello; CALAFIORI, 

Luciano; EVANS, Fernando. Acionistas da concessionária decidem entregar Viracopos e governo deve 

preparar nova licitação: Diretoria da Aeroportos Brasil Viracopos inicia processo de 'devolução 

amigável' do terminal de Campinas (SP) ao governo federal. G1 - Grupo Globo, Campinas, 28 jul. 2017. 

Disponível em: https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/acionistas-da-concessionaria-

decidem-entregar-viracopos-e-governo-deve-preparar-nova-licitacao.ghtml. Acesso em: 31 out. 2019). 
66 BRASIL. TJSP. Petição Inicial. Autos nº 1019551-68.2018.8.26.0114. Disponível em: 

https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=36000E2AM0000&processo.foro=114&proce

sso.numero=1019551-68.2018.8.26.0114&uuidCaptcha=sajcaptcha_b9a2ff89bdf5462f8ebca90715c03 

05b&gateway=true. Acesso em: 28 out. 2019. 
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Como é possível observar, a Triunfo partilha da administração do mesmo ativo junto 

com a construtora UTC Participações S.A., que, conforme já mencionado nas folhas 19 deste 

trabalho, requereu sua recuperação judicial em julho de 2017, alegando dificuldades financeiras 

diante das graves acusações e condenações envolvendo sua diretoria executiva, advindas dos 

desdobramentos da Operação Lava Jato. 

Em meio ao cenário problemático, envolvendo um dos seus maiores ativos, a Triunfo 

começou a apresentar dificuldades na celebração de novos negócios dentro de seu setor de 

atuação. Como já descrito e observado nos casos práticos, um dos maiores entraves para 

continuidade das empresas em situação de crise se lastreia na falta de concessão – ou em 

condições surreais de juros – de crédito para continuidade de outros negócios. A situação seguiu 

o rito já conhecido: aos poucos, a Triunfo perdeu liquidez e, diante de quedas bruscas em suas 

ações na Bovespa (BM&FBovespa – TPIS3), revelou desconfiança e incerteza no mercado 

financeiro diante de uma crise instaurada em sua organização.  

Para agravar a sua situação, a companhia foi alvo de pedidos de busca e apreensão 

expedidos por Varas Federais da região Sul do Brasil67, que investigavam eventuais desvios de 

verbas públicas destinadas às obras de modernização das rodovias cujas concessões pertenciam 

ao Grupo, que somava cerca de cinco mil profissionais diretos distribuídos em oito unidades 

federativas no Brasil. 

Mesmo com suas atividades desconcentradas em inúmeros ativos, a Triunfo não 

conseguia lidar com o aumento expressivo de seu passivo – que englobava uma dívida declarada 

de R$ 2.467.205.427,52, atribuindo sua situação, em sua peça inicial do pedido de 

homologação68, à crise que assolou – e ainda assola – o Brasil: 

(...) Entretanto, a crise econômica nacional, que atinge em cheio o mercado de 

infraestrutura brasileiro, comprometeu a situação financeira e causou uma 

crise de liquidez no Grupo Triunfo. Assim, tornou-se imprescindível uma 

necessária – e responsável – restruturação de suas dívidas financeiras, na 

                                                 
67 FATO RELEVANTE: ESCLARECIMENTO SOBRE O MANDADO DE BUSCA E 

APREENSÃO. TPI - Triunfo Participações e Investimentos S.A., São Paulo, 30 ago. 2017. Disponível 

em: https://s3.amazonaws.com/mz-filemanager/c544de26-0715-4600-99da-fca65b96d961/1255d26f-

f388-4320-aa7a-fc44cd991192_Fato%20Relevante%20-%20Esclarecimentos%20sobre%20Mandado 

%20de%20Busca%20e%20Apreensao.pdf. Acesso em: 29 out. 2019. 
68 BRASIL. TJSP. Petição Inicial. Autos nº 1071904-64.2017.8.26.0100. Disponível em: 

https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=2S000QSET0000&processo.foro=100&proces

so.numero=1071904-64.2017.8.26.0100&uuidCaptcha=sajcaptcha_b9a2ff89bdf5462f8ebca90715c030 

5b. Acesso em: 28 out. 2019. 
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forma dos Planos de Recuperação Extrajudicial ora apresentados para fins de 

homologação.  

(...) Apesar da solidez do Grupo Triunfo e de sua reconhecida capacidade 

administrativa e operacional, nos últimos anos a gravíssima crise enfrentada 

pelo Brasil e a retração da atividade econômica contribuíram para a que 

liquidez das Requerentes fosse substancialmente reduzida, justamente no 

momento em que o acesso ao crédito tornou-se mais restrito e mais caro.  

Também no Plano de Recuperação Extrajudicial do Grupo, há menção acerca do 

contexto econômico que envolvia o país, bem como sua influência no caixa da companhia: 

Nos últimos anos, o Brasil vem enfrentando uma das maiores crises 

econômicas de sua história, com uma contração do PIB da ordem de 3,8% em 

2015 e 3,6% em 2016. 

Em decorrência disso, tanto os resultados operacionais de diversas investidas 

da TPI quanto sua capacidade de liquidez diminuíram consideravelmente, o 

que levou as Recuperandas a enfrentarem problemas financeiros que ameaçam 

sua continuidade: 

(a) Piora no desempenho econômico-financeiro dos negócios: em função 

da adversidade macroeconômica, as operações de investidas da TPI em 

diversos segmentos registraram deterioração na geração operacional de caixa: 

• (...) Reversão do lucro líquido de R$ 67,7 milhões em 2015 para um 

prejuízo de R$ 318,6 milhões em 2016. O lucro base dividendos, calculado 

ajustando o lucro (prejuízo) líquido do período pela realização da reserva de 

reavaliação e do ajuste de avaliação de ativos e a constituição da reserva legal, 

passou de R$ 59,7 milhões para um prejuízo de R$ 183,4 milhões em 2015 e 

2016, respectivamente. 

• Piora nos resultados preliminares de 2017, com deterioração dos 

Resultados Contábeis, principalmente como decorrência do aumento de 

despesas financeiras. 

 

Ainda, nota-se um fato importante: mesmo que seja uma das características 

doutrinárias que difere a presente modalidade extrajudicial da judicial, a Triunfo solicitou, 

dentre outros pedidos, a suspensão das ações em curso promovidas pelos credores abrangidos 

pelo plano, aderidos ou não a ele, uma vez que há jurisprudência pacificada do Tribunal de 

Justiça de São Paulo69 concedendo (inclusive ao Grupo Colombo, já analisado no subitem 

anterior) a presente medida como uma espécie de “stay period” para a Recuperação 

                                                 
69 BRASIL. TJSP;  Agravo de Instrumento 2136938-12.2016.8.26.0000; Relator (a): Cesar Ciampolini; 

Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 2ª Vara de Falências 

e Recuperações Judiciais; Data do Julgamento: 08/02/2017; Data de Registro: 21/02/2017. Disponível 

em: https://esaj.tjsp.jus.br/cposg/search.do?conversationId=&paginaConsulta 

=1&localPesquisa.cdLocal=-1&cbPesquisa=NUMPROC&tipoNuProcesso=UNIFICADO&numeroDi 

gitoAnoUnificado=2136938-12.2016&foroNumeroUnificado=0000&dePesquisaNuUnificado=213693 

8-12.2016.8.26.0000&dePesquisa=&uuidCaptcha=. Acesso em: 28 out. 2019. 
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Extrajudicial, entendendo o Tribunal pela sua relevância para a correta execução do 

procedimento recuperativo, conforme exposto no julgado abaixo: 

Recuperação extrajudicial. Decisão que determinou a suspensão das ações e 

execuções ajuizadas contra as recuperandas pelos credores sujeitos ao plano 

de recuperação após a distribuição do pedido de homologação. Adesão de 

credores que representam mais de 3/5 dos créditos da classe quirografária. 

Agravantes que aduzem a inaplicabilidade das regras de suspensão às 

recuperações extrajudiciais. Pertinência do "stay period" e da sujeição dos 

credores não aderentes ao período de suspensão, conquanto atingido o quórum 

previsto pelo art. 163 da Lei de Recuperações e Falências. Leitura conjunta 

dos arts. 6º, 163 e do § 4º do art. 161 do mesmo diploma legal. Mecanismo 

relevante para garantir a viabilidade da empresa no período reservado às 

impugnações dos credores que serão afetados pelo plano e que, ademais, 

assegura o atendimento do princípio "par conditio creditorum". Potencial 

conflito de interesses na adesão de credor ao plano que deverá ser analisado 

durante o processamento do pedido de homologação do plano, nos termos do 

art. 164, § 3º, I, da Lei 11.101/05. Manutenção da decisão agravada. Agravo 

de instrumento desprovido.  

Em suma, depreende-se dos fatos que a requisição pelo “stay period” se baseia, 

sobretudo, na perda do objeto das ações e execuções em trâmite em desfavor do recuperando, 

de modo que, se já há discussão dos créditos em um plano de recuperação extrajudicial, é 

oportuno, ao juiz de direito que julgará a homologação, analisar o pedido de suspensão como 

uma forma de reduzir a demanda processual em outras varas ou tribunais entre as partes 

litigantes – credores e devedor recuperando, evitando, assim, não só a rediscussão do tema, 

como também garantindo ao plano eficácia plena, não podendo uma mera ação comprometer o 

quórum de 60% de aprovação pelos créditos abrangidos.  

No presente caso, além da concessão do “stay period”, o juiz de direito da 2ª Vara de 

Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo/SP, Dr. Marcelo Sacramone, não acatou as 

impugnações propostas pelos credores não signatários, homologando o plano de recuperação 

extrajudicial do Grupo e garantindo um alento para a renegociação de seu passivo. Destaca a 

Triunfo, conforme Fato Relevante divulgado ao mercado em 14 de fevereiro de 201870, a 

importância da decisão: 

As homologações consistem no reconhecimento de que foram preenchidos os 

requisitos legais necessários e que as disposições dos Planos tornam-se 

vinculantes a todos os Credores Abrangidos, independentemente de terem ou 

não aderido espontaneamente aos mesmos. Como consequência, os Créditos 

                                                 
70 FATO RELEVANTE: HOMOLOGAÇÃO DOS PLANOS DE RECUPERAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL. TPI - Triunfo Participações e Investimentos S.A., São Paulo, 14 fev. 2018. 

Disponível em: https://s3.amazonaws.com/mz-filemanager/c544de26-0715-4600-99da-

fca65b96d961/c0a4e881-52a0-4718-90dd-36d0240e3665_596703.pdf. Acesso em: 29 out. 2019. 
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Abrangidos serão pagos nas condições reestruturadas previstas em cada um 

dos Planos. 

Com o advento da sentença homologatória, foi possível para o Grupo Triunfo dar 

início ao seu plano de recuperação extrajudicial que, além de se utilizar da moratória para 

dilação dos prazos de quitação como uma das opções a ser escolhida pelo credor, promoveu 

uma espécie de Leilão Inverso: por meio da entrada de recursos financeiros ora bloqueados, ora 

provenientes de vendas de ativos previstos no plano, venceria o credor que ofertasse o lance 

com o maior deságio no crédito que tem direito. Em termos práticos, o credor poderia optar em 

receber seu crédito em até 48 meses, livre de juros, ou ofertar, durante leilões de recursos 

financeiros, lances que contenham o maior desconto em sua dívida, para, assim, arrebatar o 

montante correspondente ao que exerce direito, quitando as obrigações da recuperanda com o 

mesmo.  

 Com isso, faz-se necessário enaltecer o papel autônomo que garante a recuperação 

extrajudicial às partes para avençarem a quitação das dívidas do modo que julgarem necessário. 

A presente afirmação ganha embasamento na medida em que a Triunfo obteve, por meio de 

suas próprias negociações, os 3/5 exigidos em lei, o que implica no aceite em mais de R$ 1,7 

bilhão de créditos abrangidos.  

Outro ponto extremamente relevante se dá pela solução ofertada com o Leilão 

Reverso, conferindo inovação e, sobretudo, uma opção bem vista ao mercado, haja vista que 

não houve impugnações neste sentido. Destaca-se, sobretudo, o aperfeiçoamento atribuído às 

negociações, comprovando o compromisso da empresa com os seus credores dentro de suas 

limitações financeiras, como também que, quando devidamente fiscalizado pela lei, o mercado 

pode oferecer meios para reinserção de uma empresa – no caso, do Grupo Triunfo.  

 

 

 

  



49 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O desenvolvimento do presente trabalho buscou enaltecer os benefícios trazidos pela 

recuperação extrajudicial, embora de diminuta ocorrência na jurisprudência nacional, sobretudo 

na comarca de São Paulo, que além de sediar a maior parte dos players dos principais segmentos 

mercadológicos, concentra a maior parte dos processos de recuperação e falência em suas varas 

judiciais específicas ao tema, criadas para a análise minuciosa das casuísticas concursais, 

trazendo segurança e confiabilidade na medida em que garante o afastamento de uma visão 

restrita no julgamento dos casos, juridicamente falando, e migra para uma visão ampla, que 

mescla, sem abandonar os preceitos legais, a viabilidade mercadológica e a necessidade de 

progresso econômico, pilar este expressamente defendido por nossa carta magna. 

Novamente, ressalta-se que a concessão deliberada dos instrumentos recuperativos 

deve ser amplamente vedada. Pelo contrário, qualquer permissão recuperativa por parte do 

Poder Judiciário necessita, além de preencher os requisitos normativos, atender aos preceitos 

básicos de viabilidade da atividade empresarial no mercado.  

Do mesmo modo que se preza pelo não encerramento de empresas para mera satisfação 

creditória, não pode o mercado responder pelas insolvências de gestões ineficientes, ou, em 

outros termos, por empresas ineficazes. É dever da atividade empresarial em apuros provar a 

sua relevância e importância para o mercado (e quando necessário, ao Poder Judiciário), e que 

poderá, por meio das medidas recuperativas, reverter seu quadro de insolvência e garantir 

ganhos à economia e à coletividade, tendo ciência o devedor de sua situação complexa e de que 

a falência não poderá ser totalmente afastada, mas considerada apenas e tão somente como 

ultima ratio, quando evidenciar-se o desequilíbrio entre o interesse dos credores com o interesse 

da preservação da empresa. 

Provada a viabilidade, entende-se, de modo resumido, que a inserção da recuperação 

extrajudicial em nosso ordenamento teve, por principal objeto, demonstrar ao mercado que é 

possível o acordo entre credor e devedor mediante medidas justas e cabíveis, superando a ideia 

de que a mera satisfação dos credores – e o consequente esgotamento dos recursos financeiros 

do devedor até a sua falência – não merece mais prosperar. Além de antiquada, tal medida abala 

inúmeras estruturas que vão além do mercado, e isso restou provado no exemplo da 

complicação, por parte dos bancos, ao acesso ao crédito, quando há situações de incertezas e 

desconfiança instauradas no mercado, prejudicando muitas outras empresas e operações que 
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acabam por responder e assumir as consequências para as quais não contribuíram, mesmo que 

adimplentes. 

Em outros termos, a recuperação extrajudicial preza pela autonomia negocial, de modo 

que as mesmas partes que avençaram um determinado negócio, devem possuir meios e recursos 

para promover sua resolução em caso de descumprimentos obrigacionais. O acionamento 

constante do Poder Judiciário para intervir nessas casuísticas caracteriza-se como a principal 

causa de saturação das varas judiciais espalhadas pelo país. Ainda que haja a possibilidade de 

outros meios para a resolução da lide – como a arbitragem, por exemplo, é muito mais nobre e 

eficaz quando a solução emana-se das próprias partes, em vista, até mesmo, da celeridade pelo 

encerramento do embate. 

É neste contexto que se insere a recuperação extrajudicial, uma vez que, anterior ao 

pedido de homologação, é dever da atividade empresarial recuperanda buscar a conciliação e 

consequente aprovação de, ao menos, 3/5 dos créditos abrangidos pelo seu plano, sem que haja 

qualquer regramento para tanto, bastando a empresa apenas negociar suas dívidas com os seus 

credores, de modo que a intervenção legal só se dará em caso da adesão parcial.  

Contudo, até mesmo o próprio Poder Judiciário tem pacificada a aplicação da medida 

de cramdown em caso de discordância dos credores minoritários; resta-se comprovado o 

incentivo da lei e da jurisprudência em buscar, ao impor o plano de recuperação extrajudicial 

em meio à aprovação parcial, que a recuperanda promova negociações munida de recursos. Em 

outros termos, a maior prova de reversibilidade de sua situação de crise gira em torno de sua 

capacidade de não só captar novos ativos financeiros, mas garantir a confiabilidade de seus 

credores que receberão, ainda que parcialmente, todos os dispêndios concedidos e que não 

foram quitados.  

Portanto, conclui-se que a recuperação extrajudicial funciona como uma etapa anterior 

à modalidade judicial, que por sua vez se mostra ao mercado como uma medida radical e de 

reversibilidade duvidosa, uma vez que, em caso de discordâncias latentes entre credores e 

devedor, em nada restará impedido a convolação do procedimento em falência. Mais do que 

isso, a recuperação judicial só deverá ser requisitada quando esgotados estiverem os outros 

instrumentos destinados para o presente fim, justificando a intervenção do Poder Judiciário nas 

relações por comprovação da dicotomia insustentável criada ao devedor, que não consegue gerir 
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seus ativos financeiros, viáveis para o mercado, em meio à sua inadimplência com outros 

credores.  

Concluímos, assim, que enquanto houver a possibilidade de negociação entre as partes, 

é dever das empresas, do empresário, do Poder Judiciário e de todos os entes envoltos nessa 

relação buscar uma solução extrajudicial para contorno do problema, sempre tendo em mente 

a supremacia do interesse público e da necessidade de proteção à economia em primeiro plano. 

A recuperação extrajudicial, por fim, mostra-se como a ferramenta ideal para garantir o alcance 

aos princípios supracitados, superando os períodos de crise que acometem a economia 

brasileira, na medida em que busca o mesmo fim da modalidade judicial, porém, de modo 

desburocratizado, célere e livremente pactuado entre as partes litigantes, quais sejam, credores 

e devedor. 
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