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Encontrei montanhas 

Que antes nunca enfrentei 

Por isso estou clamando a Deus 

Já faz algum tempo 

Mas, por favor, ouve a minha voz 

De Ti preciso, como nunca precisei 

 

Às vezes, é preciso uma montanha 

Às vezes, um mar agitado 

Às vezes, é preciso um deserto 

Pra me manter ao Teu lado 

Teu amor é muito mais forte 

Do que qualquer luta que eu enfrente 

Às vezes, é preciso uma montanha 

Pra confiar e crer em Ti 

 

Perdoa-me, Jesus 

Pensei que poderia controlar 

O que quer que a vida trouxesse a mim 

Mas devo admitir 

Que isso só me fez chorar 

De Ti preciso, e nunca vou me envergonhar” 

 

Patrícia Romania 



RESUMO 
 
 
LIMA, Daniela Gervoni de. A Recuperação Judicial E O Tratamento Das Relações 
Negociais Fiduciárias, “Escassez de crédito”. p.73. Trabalho de Conclusão de 
Curso (Monografia – Graduação em Direito). Faculdade Cidade Verde, 2017. 
 
O presente trabalho tem como objetivo de apresentar de forma genérica o instituto da 
recuperação judicial no Brasil, com foco principal nos créditos não sujeitos ao plano 
de recuperação judicial quais sejam: o proprietário fiduciário, arrendador mercantil, 
proprietário ou promitente vendedor de imóvel com cláusula de irrevogabilidade ou 
irretratabilidade de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio. Com 
abordagem mais ampla quanto aos negócios fiduciários e a extensão da hermenêutica 
em relação a essas modalidades perante a lei e o judiciário. Com a leitura do texto, é 
perceptível que deve predominar o entendimento de que estes créditos devem ser 
abrangidos pelos efeitos da recuperação judicial, porém devido a função social deste 
crédito é que será preservado o seu crédito na recuperação.  
 
Palavras-chaves: Recuperação Judicial. Créditos. Função Social. Preservação da 
empresa. Negócios Fiduciários. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 
The main objective of this paper is to present the judicial reorganization institute in 
Brazil, focusing mainly on the credits not subject to the judicial recovery plan, namely: 
the fiduciary owner, commercial lessor, owner or promissory seller of property with a 
irrevocability or irrevocability of owner in a contract of sale with reservation of domain. 
With a broader approach to fiduciary business and the extension of hermeneutics in 
relation to these modalities before the law and the judiciary. With the reading of the 
text, it is noticeable that it should predominate the understanding that these credits 
should be covered by the effects of the judicial recovery, but due to the social function 
of this credit is that your credit will be preserved in the recovery. 
 
Keywords: Judicial Recovery. Credits. Social role. Preservation of the company. 
Fiduciary Business. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O presente trabalho intitulado por A Recuperação Judicial e o Tratamento das 

Relações Negociais Fiduciárias, teve como foco os créditos que não se submetem 

aos efeitos da recuperação judicial de empresas. Inicialmente foram abordados de 

forma breve o histórico do direito concursal no Brasil e no mundo, passou-se à análise 

dos procedimentos da recuperação judicial e seus efeitos, posterior uma breve abor-

dagem dos créditos não inclusos no procedimento da recuperação judicial e por fim 

uma análise minuciosa dos créditos finduciários perante a recuperação judicial, bem 

como a finalidade e os efeitos decorrentes desta situação. 

A Lei que foi utilizada na pesquisa foi a de número 11.101/2005 que regula a 

recuperação judicial, extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empre-

sária. O objetivo da recuperação judicial é restabeler a empresa com dificuldade eco-

nômica financeira sob a guarda do judiciário. 

A nova lei de recuperação de empresas foi elaborada para que o empresário 

prevendo a insolvência, tome providências com o intuito de melhorar as condições 

empresarial para evitar a crise ou superar uma. 

Nesse contexto, o empresário deve requerer a instauração da recuperação ju-

dicial no qual a empresa passara por uma quarentena onde será feito a verificação da 

sua viabilidade econômica e social e é a partir desta análise que será composto um 

plano para recompô-la. 

Sendo assim, uma empresa que se encontra em crise econômica, para evitar 

a falência poderá perante o Estado-Juiz, requerer a recuperação judicial e propor um 

plano de pagamento para seus credores, de modo que consiga superar a crise. 

Neste contexto, foi constatado que há créditos que não se submete a este pro-

cedimento, devido a exceção prevista na lei 11.101/05 art. 49, §3, quais sejam: crédi-

tos de proprietário fiduciário, derivados de arrendamento mercantil, proprietário ou 

promitente vendedor de imóvel com cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, 

ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio. 
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O que se extrai da essência da lei é que sua finalidade é a de recuperar, porém 

se torna muito difícil alcançar esse objetivo, vez que não são todos os créditos subor-

dinados ao plano de pagamento, e que esses credores podem reter bens, penhorá-

los, simultaneamente quando a empresa tenta se reerguer, e esses mesmos bens na 

sua grande maioria são de essencialidade ao desenvolvimento da atividade empresa-

ria. Os efeitos da crise neste cenário é somente postergado, não atingindo a finalidade 

para qual a lei foi desenvolvida. 

Nesse sentido, o objetivo desta pesquisa foi analisar os motivos pelas quais 

esses créditos em especial os negócios fiduciários não se submeterem a recuperação 

judicial, foi abordado a natureza jurídica desses créditos e a sua essencialidade para 

o desenvolvimento da atividade econômica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

1. HISTÓRICO DO DIREITO FALIMENTAR 

 

Para compreender as causas, procedimentos e efeitos do fenômeno da insol-

vência empresarial, bem como suas múltiplas determinações e repercussões no uni-

verso sócio econômico, se faz necessário uma abreviada descrição de seu respectivo 

período histórico. 

No que se refere à recuperação de empresas viáveis e a falência das inviáveis, 

o que as classificará são os graus de insolvência. Para Fazzio Júnior (2016, p.558) os 

valores do ativo e do passivo, são fenômenos resultantes de um longo processo de 

maturação, onde os institutos jurídicos se sucederam através da produção econômica 

predominante em cada período. 

Importante frisar que no direito falimentar passou-se por quatro grandes perío-

dos que moldaram o direito concursal de hoje, são eles: Fazzio Júnior (2016, p.558); 

a) o direito concursal como regulador da execução dos bens do devedor; 

b) ajudicialização da execução concursal; 

c) o caráter preventivo do estado de liquidação; e 

d) a recuperação da empresa em crise. 

De acordo com Requião (1986, p. 03) na antiguidade a cobrança do devedor 

inadimplente não se restringia somente ao seu patrimônio, este respondia também 

com o seu próprio corpo, esta era a garantia dos credores do cumprimento da obriga-

ção pelo devedor, podendo ser escravizado e até morto em alguns casos. Observam-

se previsões legislativas neste sentido, nas antigas civilizações tais como na Índia 

(código de Manu), Egito, Grécia, civilização Judaica, inúmeros são os exemplos das 

sociedades que se utilizaram deste tipo de execução. 

Nesse período, Requião (1986, p. 04) descreve que o falido (assim considerado 

o devedor inadimplente), que causou decepções e prejuízo aos seus credores, vindo 

a reduzir o patrimônio do seu credor, tinha a perda do seu crédito e havia uma exclu-

são social deste devedor sendo-o considerado um criminoso.  

Requião (1986, p. 04) também afirma que no Egito antigo admitiu-se a escravi-

dão em decorrência de dívida, porém tal penalização não se sustentou por muito 

tempo, sobre veio a evolução legislativa e social permitindo a execução somente so-

bre os bens dos devedores, ocorrendo o falecimento do devedor o credor poderia 

requerer os seus bens, sendo esses insuficientes para solver a dívida, o credor pe-
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nhorava seu cadáver para privá-lo das honras fúnebres, coagindo os parentes e ami-

gos a saldarem a dívidas em resgate do seu corpo, lançando infâmia na memória do 

falecido o que na época era constrangedor para os herdeiros Requião (1986, p. 05). 

Observa-se que neste período a natureza da dívida não era só mercantil, a execução 

ocorria em toda espécie e natureza de inadimplência.  

Já os Judeus um país totalmente religioso não permitia a coação física do de-

vedor, em obediência ao princípio bíblico da mútua assistência onde os ricos deveriam 

dar atenção aos pobres, mas poderia o devedor se sujeitar ao credor prestando ser-

viços escravos, porém esses serviços durariam apenas por seis anos, devendo o cre-

dor deixa-lo livre no sétimo ano (Deuteronômio 15; 12). 

Na Grécia a execução de dívidas teve uma das influências mais importantes 

para a legislação falimentar, pois o devedor devia servidão pessoal ao credor quando 

não ocorresse à satisfação da dívida, essa prática não era somente em relação às 

dívidas do seu patrono, “mas também por não cumprimento de condenação judicial 

que lhe imputava a obrigação de pagar, neste caso o credor podia alienar o devedor 

e até matá-lo” (REQUIÃO, 1986, p. 07). 

Outras informações do autor Bezerra Filho (2005, p. 30 à 32) vem acrescentar 

a esse assunto: 

Na civilização Grega Romana aplicava-se o direito quiritário surgido na fase 

mais primitiva do Direito Romano, que era a execução na pessoa do devedor e repartia 

tantos pedaços quantos fosse para os credores.  

Já no segundo período da história processual Romana, foi integrado à execu-

ção patrimonial simultaneamente a pessoal, o devedor que não pagasse sua dívida 

poderia evitar a execução se obrigando a prestar serviços escravos ao credor, até a 

satisfação de toda a dívida, ou poderia ter os bens alienado a favor do credor. 

Apesar de considerado ilícito ser devedor, mas o fato de executar uma pessoa 

por dívida gerava uma repugnação social, e a lei foi se desenvolvendo no sentido de 

afastar a execução sobre a pessoa do devedor, para a execução exclusiva do seu 

patrimônio, “foi quando então surgiu à famosa Lex Poetelia Papiria, que marco a his-

tória do sistema de execução judicial, em 428 a.C, que vedava expressamente a morte 

ou a venda para escravidão, estabelecendo o limite patrimonial para a cobrança.” (BE-

ZERRA FILHO, 2005, p. 32) 

De acordo com Bezerra Filho a execução patrimonial poderia ser de credor uno 

ou de coletivo, foi a partir de então que foi necessário se estabelecer o concurso de 
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credor e se criar normativas a esse respeito a fim de possibilitar a divisão correta do 

patrimônio entre os credores, na ordem e proporção que coubesse a cada um. Surgi-

ram então os primeiros pensamentos sobre o direito falimentar.  

 
Dessa execução coletiva surge o embrião do direito falimentar, nada 
mais sendo a falência do que uma execução coletiva, na qual, em li-
nhas bastante gerais, arrecadam-se todos os bens do devedor para 
venda judicial e apuração de dinheiro, o qual será em seguida dividido 
entre os credores, na proporção e segundo a ordem legal referente a 
cada um deles. (BEZERRA FILHO, 2005, p. 456). 

 

Para Fazzio Júnior (2016, p. 557), neste período somente os bens o devedor 

passa a servir como garantia para os credores e não mais o corpo. 

Porém a sistemática permitiu muitas fraudes, pois o devedor sofria constrições 

dos seus bens, sem saber o que iria acontecer com o seu patrimônio, e muitas das 

vezes um credor tomava um bem para si, com valor superior ao da dívida e não fazia 

a devolução do excedente, deixando os demais credores sem nada. 

 
A liberdade de execução individual constitui um prêmio aos credores 
mais diligentes, mais próximos, ou mesmo menos escrupulosos, em 
detrimento dos mais benévolos ou mais afastados. (VIVANTE, 1937, 
L, VI: 4151 apud FAZZIO JÚNIOR, 2010, p.19) 

 

Requião também acrescenta que foi necessária uma nova forma de adminis-

tração dos bens, que passava da pessoa do devedor para um curador nomeado. E se 

permitido credores adentrar nos bens do devedor, estes teriam que requerer via judi-

cial obedecendo às formalidades. Requião (1986, p. 08) chamou o instituto de venditio 

bonorum, onde os bens do executado eram alienados a uma pessoa, sendo esta se-

melhante ao sucessor herdeiro, que quando recebia tais poderes, se obrigava a pagar 

os credores, oferecendo rateio, em percentual proporcional a satisfação do seu cré-

dito. 

Na visão do autor Requião, após a imissão da posse dos bens do devedor era 

necessário a realização da venda do bem para levantamento do ativo e liquidação da 

dívida. Não ocorrendo a venda, o(s) credor(es) deveriam cuidar e zelar o patrimônio. 

Requião ainda explica que o ato da constrição e venda do bem era solene e 

público, onde se deveria publicar em edital o que se foi arrecadado. Decorrido o prazo 

de trinta dias, se o devedor fosse vivo e, quinze dias, se fosse morto, o pretor convo-

cava os credores a eleger um magister (semelhante ao síndico, hoje, Administrador 

                                                           
1 VIVANTE, Cesare. Instituzione di diritto commerciale. Milão: Hoepli, 1937. Livro VI. 
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Judicial), a quem competia tomar todas as providências para o sucesso da venda do 

patrimônio do devedor, além de estabelecer as regras de alienação. Nestas regras 

constavam o passivo e o ativo do devedor, a indicação dos bens e dos créditos, os 

privilégios e a porcentagem que o adquirente deveria pagar a cada credor. No dia 

marcado para a venda, o magister adjudicava os bens ao comprador que tivesse ofe-

recido a maior proposta semelhante a uma venda pública.  

Assim descreve (MENDONÇA, 1946, p.42, NEGRÃO, 20042 apud ROCHA, 

2006): 

 
O credor ou credores, munidos de sentença, procuravam o magistrado 
que, causa cógnita, autorizava por decreto, a missio in bona, e em 
virtude desta, entravam na posse de todos os bens do devedor, pro-
cedendo depois à venda mediante determinadas formalidades. 
A missio não despia o devedor da propriedade nem da posse jurídica 
de seus bens; privava-o apenas da administração, que passava ao 
curador, nomeado pelo magistrado ex consenso majoris partis credi-
torum. O patrimônio do devedor constituía um penhor em benefício 
dos credores. 
 

Segundo Requião apesar de décadas em evolução histórica o devedor ainda 

era visto com maus olhos, a sua desonra era certeira, perdia todos os seus direitos 

civis, era o mesmo que estar morto. De acordo com Requião (1986, p. 08) só após 

com o instituto da Lex Julia que veio regulamentar e limitar essa infâmia. 

O instituto da Lex Julia Bonorum, criada no período da idade moderna contri-

buiu para uma grande evolução que ocorrerá no processo de falência, pois foi através 

dela que se proibiu a execução pelos próprios credores, passando a tutela jurisdicional 

exclusivamente para o estado. Essa fase foi influenciada pelo grande fluxo no comér-

cio da Itália quer era movimentada por toda Europa. 

Neste período surgem as primeiras concordatas, possibilitando a composição 

entre credor e devedor, propiciando a recuperação econômica empresarial. 

Ainda de acordo com Requião (1986, p. 08), o devedor que fosse atingido pelos 

imprevistos de mercado, e que estivesse agindo de boa-fé, era permitido ele reco-

nhece sua própria insolvência, entregando os seus bens em favor de seus credores, 

que eram vendidos em massa ou em lotes, a classificação dos créditos era efetuada 

pelo magistrado, essa sessão de crédito poderia ocorrer de formar judicial ou extraju-

dicial. 

                                                           
2 NEGRÃO, Ricardo. Manual de direito comercial e de empresa. São Paulo: Saraiva, 2004. 

p. 7. 
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Na última fase do Direito Romano “surgiam a administração da massa, a as-

sembleia de credores, a classificação dos créditos, a revogação dos atos fraudulentos 

do devedor e a regra essencial da par conditio omnium creditorum” (FAZZIO JÚNIOR, 

2005, p. 22).  

Segundo Fazzio Júnior (2005, p. 21 e 22), as primeiras regras do direito fali-

mentar foram registradas na cidade de Verona Itália, quanto à execução patrimonial 

do falido, passou a ter como base as seguintes regras: 

a) não se aplicava somente aos mercadores;  

b) era um instituto penal; 

c) deixou de ser execução pessoal para a exclusiva constrição patrimonial; 

d) trouxe ao mundo jurídico as primeiras acordanças preventivas da liquida-

ção.  

Ainda de acordo com o referido autor, no início do século XX, o aumento dos 

negócios faz com que os mercadores se organizem em empresas comerciais, forma-

das por uma ou grupo de pessoas para produção e circulação de bens e serviços, 

com a evolução na economia, o interesse dos credores aumenta para coibir as fraudes 

no comércio, tornando-se as leis mais rígidas e burocráticas. 

Com o cenário de grande evolução financeira, tecnológica, social e outros, é na 

idade moderna que se consolidou a ideia da recuperação empresarial numa visão 

global, não mais, mera mente econômica, mas com o intuito de proteger a função 

social e os reflexos da empresa na sociedade, é preciso manter-se evoluindo para que 

não haja regresso, e isso só é possível, se manter o poder econômico dos indivíduos. 

Tornando o processo famélico mais célere e simplificado, evitando a diluição 

do patrimônio pelo falido e pelos fraudadores. O instituto da falência entra em crise, 

obrigando o Estado a afastá-lo de diversas atividades econômicas e financeiras, cujas 

empresas passam a serem submetidos a outros procedimentos exemplos os créditos 

e dívidas bancárias, e o fisco. Conforme pontua (REQUIÃO, 1998, p. 12 3 apud FI-

LARDI, 2008, p. 20), isto ocorre porque a falência e a concordata “se revelaram es-

treitos para atender aos vultosos interesses, privados e públicos, envolvidos nas gran-

des empresas modernas, que manipulam poderosos valores econômicos e sociais”.  

Fazzio Júnior (2016, p. 557) explica que diante das existentes crises que atin-

giram não somente a economia das empresas privadas mais também as empresas 

                                                           
3 REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Falimentar. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 1998. v. 1. 
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públicas, as sociedades de economia mistas e as instituições financeiras, houve a 

necessidade de uma maior participação do Estado, para minimizar os efeitos catas-

tróficos deixados por tais crises, foi necessário criar estratégias construtivas a fim de 

estabilizar o mercado e atender aos interesses econômicos coletivos. 

O objetivo principal é tornar a crise econômica menos gravosa tanto para a 

sociedade quanto ao devedor que vê nos novos institutos a possibilidade de preservar 

o empreendimento, e não apenas liquidá-los. 

Como exposto por Fazzio Júnior o qual compartilho: 

 

O quadro da patologia empresarial, tal como concebido pelos antigos 
sistemas concursais, de natureza simplesmente falimentar, quase 
sempre conduzia a um estágio terminal, em que a figura do empresário 
assemelhava-se muito à do de cujus sem herança. Esse mesmo qua-
dro agora é compreendido de outra forma. Percebeu-se que o meio 
mais razoável de obviar esse inconveniente é a recuperação da em-
presa paciente mediante a reversão da síndrome patológica, para pro-
porcionar algumas possibilidades, ainda que diminutas, de solução do 
passivo. Evitar a morte do paciente é, no mínimo, mais inteligente do 
que eliminar a patologia pela supressão de seu portador.  
Somente quando o organismo da empresa exterioriza sinais teratoló-
gicos, ou seja, quando a crise econômico-financeira atinge o grau de 
insolvência irreversível, é que se justifica a adoção de condutas liqui-
datórias. A questão, nesse caso, é prevenir a eventual disseminação 
dos efeitos da debacle da empresa, no mercado. Se impossível a cura, 
faz-se mister a liquidação, como medida protectiva do crédito público 
em face do contágio. (FAZZIO JÚNIOR, 1959, 2016, p. 558). 

 

Fazzio Júnior (2016, p. 560) conclui que há uma grande tendência mundial nos 

sistemas jurídicos atuais em buscar medidas preventivas a falência, e a realização do 

crédito com a reorganização das empresas devedoras, devendo a falência ser desti-

nada tão somente ás atividades irrecuperáveis. 

 

1.1. NO BRASIL 

 

Para tratar do histórico falimentar no Brasil deve-se considerar o autor Filardi 

(2008, p.24 e seguintes) a seguir. 

O Direito Falimentar no Brasil teve início no período colonial, onde era aplicada 

a legislação do reino de Portugal, que era apresentado por meio de Ordenações. 

Sendo elas as Ordenações Afonsinas, seguidas pelas Ordenações Manuelinas e es-

tas pelas Ordenações Filipinas. A partir dessas três ordenações portuguesas foi que 

começou a delinear-se o que viria a ser o Direito Falimentar Brasileiro. 
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As primeiras Ordenações estavam prevista no direito civil e no instituto 
do direito comercial, nelas eram admitidas a prisão do devedor pelo 
não pagamento da dívida, a prisão poderia ser efetuada pela Justiça 
Estadual e em alguns casos pelo próprio credor. (FILARDI, 2008, p. 
24) 

 

Neste contexto Serra (2007) descreve o período como: 

As ordenações Afonsinas vigoraram no período Colonial, não previa uma forma 

específica de quebra do comerciante, estabeleciam a preferência ao credor que ti-

vesse dado início ao concurso creditório, extinguiram a prisão por dívida simples ao 

permitir a concessão de moratória do devedor até o prazo de 5 anos, e estabeleciam 

duras penas quando a falência era fraudulenta. 

Substituídas pelas Ordenações Manuelinas, a mando de D. Manuel em 1521, 

caracterizavam pelo agravamento da punição ao devedor, disciplinando que este seria 

preso até pagar os credores caso fosse constatada uma falência fraudulenta. 

Em 1603 passaram a vigoras as Ordenações Filipinas, sendo está a que mais 

influiu no direito falimentar brasileiro, em razão do desenvolvimento das atividades 

mercantis na colônia. Nessas Ordenações, em que a falência adquiriu caráter comer-

cial, há regras mais claras acerca da falência, havendo, inclusive, a distinção entre 

falência dolosa, culposa e a sem culpa, com penalidades para cada caso (como morte, 

degredo, entre outras) e até a possibilidade de “reorganização da empresa” em caso 

de falência sem culpa (lei de 8 de março e 1597, livro V título LXVI, item das penali-

dades). 

A Ordenação Filipinas, fez várias modificações, sendo uma das principais a 

tratar a quebra dos mercadores de forma comercial, não mais de forma pessoal, pas-

sando a falência ser exclusivamente mercantilista. Aqueles que com a intenção de 

fraudar a execução se caracterizava como sendo os ladrões públicos. 

 
Aqueles mercadores e cambiadores, ou seus feitores, que se levanta-
rem com fazenda ou mercadorias alheias e ainda os que escondam 
seus bens com a finalidade de não adimplir seus débitos. Previa tam-
bém o contraditório que foi preservado em nosso ordenamento não 
podendo ser condenados à pena ordinária, por falta de prova ou mo-
tivo outro (SIERRA, 2007, p. 129). 

 

Filardi (2008, p.24) conclui que o procedimento falimentar proporcionava ao de-

vedor o direito de defesa, ocorrendo à execução confiscatória só em caso de funda-

mentada fraude. 
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A seguir será apresentado as principais normativas brasileiras, que contribuí-

ram para evolução do instituto da recuperação judicial. 

 

1.1.1. O ALVARÁ DE 13 DE NOVEMBRO DE 1756 

 

Faz se importante ao tratarmos desse assunto explicar e tratar da questão do 

alvará de 13 de novembro de 1756. Para tal será citada a autora Sierra (2007, p. 130 

e seguintes) que nos explica a seguir: 

O Alvará de 13 de Novembro de 1756, promulgado pelo Marquês de Pombal, 

é um verdadeiro marco histórico do processo de falência, por ter sido a primeira legis-

lação a estabelecer um procedimento específico a ser seguido nos casos de negoci-

antes falidos, pode-se dizer, que foi a primeira lei a estabelecer um processo de fa-

lência. 

Foi elaborado em um cenário catastrófico, num quadro social avassalador pois, 

ocorreu um terremoto em 1º novembro de 1755, em Lisboa que emergiu uma grave 

crise em todos os setores, havendo necessidade de modificação das disposições de 

Filipinas, aplicando-se o termo de falência em situações de quebra.  

Com intuito de proteger a boa-fé no comércio, e que esse voltasse a ser sau-

dável e lucrativo, com as disposições do alvará as penas foram agravadas nos casos 

de fraudadores que ocultassem os bens, assim como alienação a terceiros a fim de 

fraudar execução, a pena nesses casos era o confisco da propriedade.  

Distribuiu a competência que antes era somente da justiça estadual, para que 

ocorressem intermediações pelas juntas comercias que poderia amparar de forma 

melhor por conhecer o comércio local. E de que este seria competente para receber 

os requerimentos e denúncias relacionado à quebra. 

A junta receberia todos os requerimentos e denúncias relacionadas àquela que-

bra. Note-se que essa prática é semelhante ao atual juízo universal da falência. 

Quando os deputados julgassem que os processos estavam devidamente instruídos, 

procederiam ao julgamento, apreciando-se os motivos da quebra. Sendo esta julgada 

fraudulenta, deveria os culpados ser presos, podendo o Juiz determinar tantas diligên-

cias quantas fossem necessárias para se averiguar a culpa de cada um. 
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Sendo a quebra julgada de boa-fé, se processaria a venda de todos 
os bens móveis do falido, dentro de trinta dias, através de leilão pú-
blico, devendo-se liquidar por completo todos os bens, reduzindo-os a 
dinheiro. Estabelece o alvará a preferência no pagamento, ditando: 
Se deduzam precípuas do monte maior do sobredito dinheiro as quan-
tias, de que os Mercadores quebrados se acharem devedores ás Al-
fândegas [“...]”. Assim sendo, primeiramente seria pago o Erário Pú-
blico, e somente do que restasse do dinheiro, se procederia à partilha 
proporcional entre os demais credores, antes, contudo, retirando-se 
10% (dez porcento) do dinheiro para o falido, caritativamente, a fim de 
que este pudesse sobreviver, nas palavras da lei: “para com ellessoc-
correr a indigencia da sua casa, e família.” Quanto ao concurso de 
credores, por ocasião da partilha do dinheiro, determina que esta seja 
feita sem nenhuma preferência, entre os credores de qualquer espécie 
e a qualquer título. (SIERRA, 2007, p. 132). 
 

1.1.2. CÓDIGO COMERCIAL BRASILEIRO DE 1850. 

 

O Código Comercial Brasileiro em sua elaboração teve grande Influencia do 

Código de Napoleônico mantendo o foco principal sobre apuração da responsabili-

dade criminal do devedor (ESTEVEZ, 2010, p. 30). 

Estevez (2010, p. 30) ressalta que para que fosse possível o processamento 

da falência, deveria haver a concordância dos credores, assim prevê o referido código 

em seu art. 842, vejamos: 

 
Art. 842 - Ultimada a instrução do processo da quebra, o Juiz comis-
sário, dentro de oito dias, fará chamar os credores do falido para em 
dia e hora certa, e na sua presença se reunirem, a fim de se verifica-
rem os créditos, se deliberar sobre a concordata, quando o falido a 
proponha, ou se formar o contrato de união, e se proceder à nomeação 
de administradores. 
 

Sendo assim só era possível requer a recuperação judicial após a confirmação 

pública notória da insolvência do devedor, sendo este, requisito indispensável à pro-

positura da ação. Poderia ser proposta pelo próprio devedor, credor ou de ex officio. 

(ESTEVEZ, 2010, p.30) 

 

1.1.3. LEI Nº 3.065 DE 06 DE MAIO DE 1882 

 
Ainda de acordo com Estevez (2010, p.31), a Lei nº 3.065/1882 elaborada no 

século XIX no fim do período colonial e no início da república, onde o Brasil foi mar-

cado por grandes transformações políticas, econômicas e sociais. Passa do colonia-

lismo para o capitalismo onde Visconde de Mauá teve significativa participação. 
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Foi nesse período que se institucionalizou a possibilidade de acordança entre 

credor e devedor que pretendia de forma preventiva a negociação entre devedor e 

credor a fim de evitar a insolvência e, por conseguinte a falência (ESTEVEZ, 2010, 

p.30). 

 

1.1.4. DECRETO Nº 3.309 DE 20 DE SETEMBRO DE 1864 E DECRETO Nº 3.156 DE 30 

DE SETEMBRO DE 1865 

 

O Decreto nº 3.309 de 20 de setembro de 1864 foi institucionalizado no cenário 

da quebra da Casa Bancária Vieira Souto, o objetivo era suavizar os efeitos da lei em 

relação às instituições financeiras, revogada em seguida pelo Decreto nº 3.156 de 30 

de setembro de 1865, que criou a modalidade de liquidação especial para estabeleci-

mentos bancários. (ESTEVEZ, 2010, p.31) 

 

1.1.5. Decreto nº 917 de 24 de outubro de 1890. 

 

Ante as lacunas apresentadas pelo Código Comercial e suas edições, foi ne-

cessárias novas mudanças: 

 
A reforma tornava-se necessária, [...] O nosso processo das falências, 
lento, complicado, dispendioso, importa sempre na ruína do falido e no 
sacrifício do credor. Uma dolorosa experiência tem demonstrado que 
os credores, apenas das fraudes de que são vítimas, descoroçoados 
do resultado, abstêm-se desses processos eternos, e querem antes 
aceitar concordatas as mais ruinosas e ridículas. (FARIA, 1947, p. 384 
apud ESTEVEZ, 2010, p.32) 
 

O decreto trouxe grandes inovações, principalmente nos pressupostos para re-

querimento da falência que passava da insolvência empresarial para mera impontua-

lidade no pagamento, porém o judiciário ficava a mercê do devedor em cumprir as 

diligências e este estando de má-fé conseguia o desfazimento do bem em desfavor 

dos credores, sem que houvesse a punição deste. (ESTEVEZ, 2010, p.33) 

 

1.1.6. LEI Nº 859 DE 16 DE AGOSTO DE 1902. 

 

                                                           
4 FARIA, Bento de. Direito Comercial IV: falência e concordatas. Rio de Janeiro: A. Coelho 
Branco F., 1947, t.1, p.38 
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Com intuito de acabar com a fraude que existia entre devedor e credor, a lei 

inovou em nomear síndico, para que esse faça a administração dos bens do falido na 

recuperação judicial. 

 
TRAJANO DE MIRANDA VALVERDE menciona que a “tendência 
atual é para afastar os credores da administração do patrimônio falido” 
porque “além de lhes faltar comumente a necessária competência, 
motivam, não raro, frequentes conflitos de interesses” (VALVERDE, 
1932, p. 325 apud ESTEVEZ, 2010, p.35) 

 
1.1.7. LEI 2.024 DE 17 DE DEZEMBRO DE 1908. 

 

Com a criação da Lei 2.024/1908 tornou o ato da falência mais rigoroso e trans-

parente, transmitindo os atos processuais ao Estado-Juiz, com interferência de credo-

res nos bens do falido mediante requerimento judicial ou aprovação de todos os cre-

dores interessados. (ESTEVEZ, 2010, p.36) 

 

1.1.8. DAS CONCORDATAS - DECRETO 7.661/1945 

 

Para tratar de assunto referente concordata considera-se o autor Requião 

(1986, p. 01 e seguintes): 

Pontua-se a concordata como sendo um benefício concedidos a devedores que 

se encontram em dificuldade financeira (REQUIÃO, 1986, p. 02). 

Ainda de acordo com o referido autor o objetivo da concordata é buscar meca-

nismos que viessem a privilegiar a manutenção da empresa e a preservação do em-

prego e dos inúmeros benefícios sociais que a empresa proporciona, para tanto dis-

ponha de prazo para que o devedor pudesse se recuperar e restaurar a empresa, 

impedindo o início de uma execução coletiva ou suspendendo seus efeitos. 

Junto com o decreto foi criado dois institutos o da concordata preventiva e da 

suspensiva, “deixou de ser um contrato, “para tornar-se um benefício concedido pelo 

Estado, através do juiz ao devedor infeliz e honesto” (REQUIÃO, 1986, p. 02). Po-

dendo ser judicial, extrajudicial, amigável ou contenciosa 

                                                           
5 VALVERDE, Trajano de Miranda. A fallencia no Direito brasileiro. Rio de Janeiro: Ariel, 
1932, v.II, p.32. 
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A concordata amigável, nos ensinos do saudoso Requião (1986, p. 03) é a 

composição amigável entre credores e devedores, nesta modalidade o intuito conce-

dia a dilação de prazo para que o devedor conseguisse pagar os seus débitos, ou 

seja, o devedor sabia das suas provisões de fundos, neste caso o ativo é maior que o 

passivo, porém é uma modalidade que não garantia isonomia entre os credores. 

A concordata judicial também denominada contenciosa é aquela interposta no 

judiciário, os credores poderiam se opor. 

E na concordata preventiva visa a prevenção da falência do devedor, aqui se 

tem mais passivo do que ativo, porém é recuperável é traçado planos de pagamento 

possibilitando a recuperação. 

Já a concordata suspensiva tem por finalidade a suspensão do processo de 

falência, restabelecendo o devedor falido a plenitude dos atos empresariais, ocorre 

então posteriormente a falência já decretada, mas antes da liquidação da empresa. 

Requião (1986, p. 12), a concessão da concordata era exclusivamente do Es-

tado através da sentença do juiz, que substitui a vontade dos credores, em favor do 

devedor comerciante infeliz e de boa fé. 

 
Conclui-se que a concordata elimina na administração da falência a 
figura do liquidatário. Isto porque, o processo de falência compreende 
duas fases: na primeira, investiga-se a vida econômica do falido e o 
exame da sua conduta no exercício profissional; na segunda, cuida-se 
da solução patrimonial da falência. Ambos os períodos, entretanto, se 
desenvolvem na unidade do processo da falência, cuja administração 
não deve ser dividida.  
Dessa forma, fortalece-se a função do síndico, ampliando-lhe os de-
veres e assegurando-lhe a estabilidade. Conforme o referido autor, 
“tais medidas oneram o titular do cargo, mas o exercício deste constitui 
dever do comerciante em benefício do interesse coletivo do comércio, 
onde estão integrados os seus próprios interesses”. (FILARDI, 2008, 
p. 32) 

 

Para que fosse concedida a concorda ao empresário, este tinha que apresentar 

uma lista de documentos exigidos na lei, para obter o favor legal, o que permitia o 

benefício até para os comerciantes inescrupulosos. Esse foi um dos maiores malefí-

cios da lei, pois bastasse o preenchimento de alguns pressupostos legais para que se 

conseguisse o benefício, não havia preocupação em analisar as causas da insolvência 

do devedor, ou se o plano de soerguimento da empresa era viável, ou se o devedor 

era ou não apto a continuar no comando dos negócios. (SZKLAEOWSKY, 2003) 
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Nas palavras de Filardi (2008, p.32) o decreto-lei 7661/45, necessitou de refor-

mas, tendo sido realizado de acordo com as necessidades econômicas das empresas 

e em acordo com o quadro econômico social do país, deixou de ser o Instituto da 

Falência um meio de liquidação com o encerramento das atividades da empresa. 

Houve uma preocupação maior com a função social da empresa diante da sociedade, 

e, com o auxílio que o novo Direito Concursal daria para a obtenção dessa função 

inerente a qualquer propriedade privada.  

O saudoso Professor Nelson Abrão, em sua monografia de doutoramento 

(1970, p. 83 e 906, apud Filardi 2008, p. 32), também assinalara: “razões de ordem 

lógica e histórica nos levam a entender necessárias diversas modificações em nosso 

ordenamento jurídico positivo no concernente aos procedimentos concursais”. 

Ainda de acordo com o referido professor “o Direito Comparado, a doutrina e a 

vida forense nos ensinam que o velho Dec.-lei de 1945 não atende mais à nossa rea-

lidade sócio-econômica”, sustentando, em síntese, a necessidade de: 

a) extensão dos procedimentos de execução universal, também aos não co-

merciantes, aos sócios de responsabilidade solidária e ilimitada e aos di-

rigentes responsáveis pela insolvência da sociedade; 

b) consideração da insolvência como causa dos procedimentos concursais 

(estado), e não o inadimplemento ou a mera impontualidade (fato); 

c) maior participação da organização judiciária na prevenção ou na regulari-

zação da insolvência. 

Szklaeowsky define bem esse momento econômico pelo qual se estava pas-

sando: 

 
Um mundo fascinante envolvido por novos mercados e blocos comer-
ciais, profundas alterações político-sociais queda e criação de novos 
impérios econômicos e Estados, numa universalização jamais vista, e 
por descobertas tecnológicas e cientificas que exigem arte de ourive-
saria, na elaboração legislativa, porque o verdadeiro direito é aquele 
que anda de mãos dadas com a justiça social e com a realidade. A 
empresa é hoje encarada como uma entidade de suma importância e 
sua recuperação não advém de mera abstração, senão de uma reali-
dade incontestável, com assento na doutrina e no direito alienígena. 
(SZKLAEOWSKY, jul. 2003) 

 

                                                           
6 ABRÃO, Nelson. A administração concursal. Tese apresentada à Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo, 1987. 
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Segundo Filardi (2008, p. 33) na idade Contemporânea o estado toma para si 

a responsabilidade da liquidação do ativo do devedor, sendo ele único e exclusivo a 

aplicar a lei, é este o regime aplicado pelo direito brasileiro, e foi com essas técnicas 

que a antiga lei de concordata foi destituída dando lugar para a atual Lei 11.105/05. 

 

1.1.9. LEI DE RECUPERAÇÃO E FALÊNCIA 11.101/2005. 

 

De acordo com Tahan (2006), a nova de Lei de falência n° 11.101/2005, gerou 

mudanças significativas em relação ao antigo Dec. - Lei n° 7.661/45 que regulamen-

tava a concordata, criou-se o instituto da recuperação judicial e extrajudicial, tendo o 

objetivo maior a preservação empresarial ante a sua função social como fonte gera-

dora de emprego e renda e o estímulo à atividade econômica. 

O relator da Lei o Senador Ramez Tebet (aput Pereira, 2005), destacou alguns 

princípios que compõe o novo instituto, quais sejam: 

1. Preservação da empresa; 

2. Separação dos conceitos de empresa e de empresário; 

3. Retirada do mercado de sociedades ou empresários não recuperáveis; 

4. Proteção aos trabalhadores; 

5. Redução do custo do crédito no Brasil; 

6. Celeridade e eficiência dos processos judiciais; 

7. Segurança jurídica; 

8. Participação ativa dos credores; 

9. Maximização do valor dos ativos do falido; 

10. Desburocratização da recuperação de microempresas e empresas de 

pequeno porte;  

11. Rigor na punição de crimes relacionados à falência e à recuperação ju-

dicial. 

De acordo com Pereira (2006), para a reestrutura empresarial, as empresas 

poderão optar por dois caminhos, a chamada recuperação extrajudicial, onde são cha-

mados apenas os credores mais expressivos para renegociarem seus créditos, sem 

comprometer créditos dos demais credores de menor expressão do passivo da em-

presa. Após a negociação o acordo pode ser homologado judicialmente, sendo a sen-

tença constituída de título executivo judicial, o que da maior segurança jurídica ao 

negócio. 
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E o autor destaca ainda outra modalidade de recuperação de crédito que é a re-

cuperação judicial, que se realiza de forma mais rígida e formal, sob a condução do 

Poder Judiciário. Ao contrário da antiga concordata, os credores têm poder decisório, 

não mais sendo obrigados a se submeterem ao plano de recuperação judicial. 

O referido autor destaca que o planejamento da recuperação judicial deverá ob-

servar as modalidades do artigo 50, da Lei 11.101/05, no qual se destacam “a capita-

lização da empresa, com a venda de parte da empresa, venda de ativos, renegociação 

e alongamento de prazos, cisão, incorporação e fusão de sociedade, alteração do 

controle societário, dentre outros, para o fim de melhorar o seu desempenho.” 

A nova lei não tem prazo fixo para a recuperação judicial ao contrario da concor-

data que previa um prazo de até dois anos, com pagamento de 40% dos créditos no 

primeiro ano, e 60%, no segundo ano. 

Continua o autor Pereira (2005) a descrever outros pontos inovadores da lei, como 

os créditos trabalhistas que tem prioridade no limite de 150 salário mínimos, e “o saldo 

remanescente, será disputado pelos ex-funcionários da falida, em condições de igual-

dade, com os demais credores quirografários, e que são preteridos aos credores pri-

vilegiados, garantidos por bens móveis e imóveis e créditos tributários em geral. 

Os bancos ganharam preferência sobre o fisco, não existindo neste caso limitação 

quanto ao valor. Pereira também observa a mudança quanto a administração do bem, 

pois o administrador judicial “que será fiscalizado pelo juiz e pelo comitê de credores, 

exigirá uma atuação arrojada, transparente, para sanear as despesas e melhorar a 

receita e o desempenho geral da empresa, injetando novas técnicas, aporte de capi-

tais, entrada de novos sócios, ou mesmo fusão ou incorporação de empresas.” 

 

1.2. PRINCÍPIOS 

 

Espíndola (2002, p. 51) afirma que os princípios têm objetivo de delimitar a 

eficácia das normas, eles traduzem ideologia de um Estado, e a sua de atuação, a 

estrutura das decisões e a opção política, a finalidade e o caminho a ser percorrido 

para se alcançar o bem comum. 

Os princípios são estruturas de um ordenamento jurídico coerente, harmônico, 

e que sem a sua observância poderá levar ao caos jurídico, onde as normas e regras 

do direito não se comunicam. 
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A lei 11.101/2005 consagrou dois principais princípios que regem toda estrutura 

da lei sendo o da preservação da empresa e da função social da empresa o que de-

monstra a preocupação do legislador com a sociedade. Além desses princípios supra-

citados, existem outros que coexistem com aqueles, que serão detalhados no desen-

volver deste trabalho. 

(ESPÍNDOLA, 2002, p; 53) define os princípios, sendo como:  

 
Pode-se concluir que a ideia de princípio ou sua conceituação, seja lá 
qual for o campo do saber que se tenha em mente, designa a estrutu-
ração de um sistema de ideias, pensamentos ou normas por uma ideia 
mestra, por um pensamento chave, por uma baliza normativa, donde 
todas as demais ideias, pensamento ou normas derivam se recondu-
zem e/ou se subordinam. 
 

Espíndola (2002, p. 53) afirma que o vínculo entre os ramos do direito se dará 

com os princípios norteadores do ordenamento, este será o elo entre as leis e a cons-

tituição, dando ao ordenamento jurídico brasileiro sintonia e harmonia. 

 

1.2.1. PRINCÍPIOS DA ORDEM ECONÔMICA CONSTITUCIONAL 

 

A constituição federal de 1988 manteve a forma econômica capitalista, com 

base na apropriação privada dos meios de produção e na iniciativa privada, possibi-

litando a todos a existência digna, e dentro dos limites assegurarem a liberdade eco-

nômica. 

Segundo o entendimento (TÁCITO, 1997, p. 11357, apud PAIVA, 2013): 

 
[...] integrando a livre iniciativa com a valorização do trabalho, as no-
ções do planejamento estatal e da liberdade de mercado, visando o 
equilíbrio harmônico entre a liberdade da empresa e a regulamentação 
da atividade econômica. À luz dessa ambivalência devem ser enten-
didas e interpretadas as linhas mestras da ordem econômica na vi-
gente Constituição. 

 

BARROSO (1996, p, 141) descreve os princípios constitucionais sendo como: 

 
Normas eleitas pelo constituinte como fundamento ou qualificações 
essenciais da ordem jurídica que institui. A atividade de interpretação 
da Constituição deve começar pela identificação do princípio maior 
que rege o tema a ser apreciado, descendo do mais genérico ao mais 

                                                           
7 TÁCITO. Caio. Temas de direito público: estudos e pareceres, Rio de Janeiro, Renovar, 
1997, v.2, p. 1135. 
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específico, até chegar à formulação da regra concreta que vai reger a 
espécie. 

 

Souza (2014, p. 15) aponta que o objetivo dos princípios é nortear o legislador 

bem como manter o sistema jurídico em harmonia com todo o sistema em todas as 

suas esferas, a constituição federal prevê no artigo 1708, a manutenção do posto de 

trabalho bem como o desenvolvimento econômico. 

Neste sentido Souza (2014, p.15), continua explicando que o referido artigo foi 

de fundamental importância para empresas, e a sua função social foi constitucional-

mente prevista, restou ao legislador infraconstitucional oferecer mecanismos para sua 

preservação e proteção em momentos de crise. 

Em decorrência desses princípios é que a lei de recuperação de empresas foi 

elaborada, vejam que a base estrutural é a mesma, estão estes intensamente ligados 

com um único objetivo principal é a proteção do capital bem como propiciar aos indi-

víduos a melhor forma de manutenção deste capital. 

O projeto da Lei 11.101/2005 foi amplamente discutido por década, o principal 

argumento para que a lei fosse sancionada era a quantidade de pessoas desempre-

gadas com a quebra das empresas, e o efeito latu sensu que uma quebra poderia 

gerar, e que se oportunizado a essas empresas uma nova chance elas poderiam se 

reerguer e manter os postos de trabalhos, diminuindo assim os impactos negativos 

decorridos do momento de crise. 

Com o advento da lei 11.101/2005 o objetivo do legislador não, mas era a re-

gulamentação das empresas falidas, mas sim a recuperação de empresas em crise 

que são economicamente viáveis, ainda que esta trate do instituto falência, porém 

esse não é o objetivo principal da lei nos ensinos de Fazzio Júnior: 

 

Elegemos a sigla LRF para designar a nova regulamentação da insol-
vência porque seu instituto primordial não é falência, embora esta tam-
bém seja agraciada com disciplina mais clara e muito mais objetiva. A 
LRF pretende introduzir no sistema jurídico brasileiro instrumentos le-
gais e mecanismos jurisdicionais capazes de propiciar a reorganiza-
ção e o soerguimento de empresas viáveis que se encontram em crise 
econômico-financeira. Essa orientação não significa menosprezo pelo 

                                                           
8Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, 
tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, obser-
vados os seguintes princípios: 
VII - redução das desigualdades regionais e sociais;  
VIII - busca do pleno emprego; 
Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, 
independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. 
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relevante instituto da falência, mas a valorização das possibilidades 
jurídicas de sua preservação, tendo em vista os efeitos econômicos da 
insolvência, na estrutura social brasileira, às vésperas da globalização. 
(FAZZIO JÚNIOR, 2013, p. 591) 

 
Em acordo com Souza (Bezerra9 apud 2014 p. 16), a análise de uma crise em-

presarial passou de ser apenas entre empresário e credores, sendo agora uma análise 

de impacto social, verifica-se a função social daquela empresa em um contexto global, 

não sendo mais apenas no âmbito empresarial.  

Ainda de acordo com Souza para que se atinja o objetivo almejado pela Lei de 

Recuperação de Empresa e Falências, deverá o interprete observar os princípios re-

lativos a ela, são eles o princípio da viabilidade econômica da empresa em crise; o 

princípio da prevalência do interesse dos credores; o princípio da publicidade proce-

dimental; o princípio da par conditio creditorium; o princípio da conservação e maximi-

zação dos ativos do devedor; e o princípio da conservação da atividade empresarial 

viável. (SOUZA 2014, p. 13) 

 

1.2.2. PRINCÍPIO DA VIABILIDADE ECONÔMICA DA EMPRESA 

 

Conforme explicações de Souza (Bezerra, 2008,10 apud, 2014, p.16) o princípio 

da viabilidade da empresa tem como foco principal em apurar se a empresa possui ou 

não condição de se recuperar, em caso da resposta ser negativa o instituto aplicado 

no caso é da falência, sendo positiva a resposta poderá a empresa ser valer do pro-

cesso de recuperação judicial. 

Nas sabias palavras de Gomes (2013, p. 382) a viabilidade empresarial é defi-

nida como: 

 
A capacidade econômica que a empresa possui de recuperar-se atra-
vés de seus próprios meios e recursos, os quais se encontram dentro 
de seu próprio estabelecimento comercial, citando como exemplo os 
equipamentos, clientes, marcas, que justificam a continuidade da ati-
vidade, tudo conforme um plano de recuperação apresentado, deba-
tido e aprovado pelos credores, sem implicar em ônus desproporcio-
nais aos credores e a própria sociedade. (GOMES, 2013 p.38211, apud 
SOUZA, 2014, p. 13) 

                                                           
9 BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Lei de Recuperação de Empresas e Falências Co-
mentada. 5ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. 
10 Ibidem 
11 GOMES, Fabio Bellote. Manuel de Direito Empresarial. 4ªed. São Paulo: Revista dos Tri-
bunais, 2013.p 382 
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As empresas só terão condição de se recuperar, se esta tiver condição de cum-

prir com o plano de reorganização. 

 
A aferição dessa viabilidade está ligada a fatores endógenos (ativo e 
passivo, faturamento anual, nível de endividamento, tempo de consti-
tuição e outras características da empresa) e exógenos (relevância 
socioeconômica da atividade). (FAZZIO JÚNIOR, 2010, p. 16). 

 
Fazzio Júnior acrescenta que empresas que não acompanham o desenvolvi-

mento da sociedade em suas tecnologias, poderão ser consideradas inviáveis, ou 

seja, aquelas atividades empresariais em extinção poderão ter o pedido de recupera-

ção indeferido, pois ela não terá provisões futuras para um possível soerguimento, 

para Fazzio Júnior (2010, p. 16) essa seria a morte cerebral da empresa, pois ainda 

que mantida viva não conseguira se reerguer, não atingindo a finalidade da lei. 

O instituto está previsto no artigo 47 da lei 11.101/200512. O princípio da viabi-

lidade será aplicado nos casos em que a empresa tem mais passivos do que ativos, 

mas que possuem condição de administrar esse impasse, necessitando somente de 

um fôlego que será requerido na forma do plano de pagamento.  

 

1.2.3. PRINCÍPIO DA PREVALÊNCIA DO INTERESSE DOS CREDORES 

 

Ainda de acordo com Fazzio Júnior, além daqueles interesses sociais já expla-

nados, a lei 11.101/2005 busca tutelar os direitos dos credores, visando a satisfação 

do crédito existente ainda que de maneira proporcional, segundo Fazzio Júnior (2010, 

p. 18) o soerguimento da empresa em crise é o instrumento para satisfação dos cre-

dores, observando o mínimo de paridade entre eles. 

As liquidações dos haveres creditícios não se confundem com aqueles que são 

prontamente cumpridos, com todos os acessórios da relação jurídica contratual, nas 

palavras de (FAZZIO JÚNIOR 2010, p.18) “O pagamento satisfatório é aqueles que 

se aproximam do ideal de integral satisfação dos créditos, pois o interesse dos credo-

                                                           
12Art.47º. 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 em-
prego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação 
da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. 
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res não pode conflitar com o interesse público da manutenção da empresa”. A satis-

fação do crédito em face dos seus credores só poderá ser realizada de forma satisfa-

tiva, se mantida a empresa. 

 

1.2.4. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE DOS PROCEDIMENTOS 

 

Sobre o princípio da publicidade dos procedimentos Fazzio Júnior (2010, p.17) 

afirma que esse princípio visa dar transparência aos atos praticados, o que significa 

não somente a publicidade stricto sensu dos atos processuais, mas, também a clareza 

e objetividade na definição dos diversos atos que os integram.  

Fazzio Júnior (2010, p.18) descreve esse princípio como transparência, de-

vendo estar presente em todo o processo falimentar, devendo os atos processuais ser 

claros e objetivos principalmente aqueles que envolvam os requisitos, fundamentos e 

prazos, apesar de que esse instituto não impede que ocorra manobras procedimentais 

e de expedientes protelatórios, porém dificulta bastante essa prática negativa.  

Ainda que o os atos sejam evidentes deve haver uma cautela permanente e 

zelosa por parte do órgão judiciário, administrador da massa e o representante do 

Ministério Público. De Acordo com o Fazzio Júnior: 

 

A realidade é pródiga em oferecer exemplos de procedimentos mo-
destos, no âmbito de um processo de insolvência, que, por falta de 
maiores cuidados fiscalizatórios, acabam por se transformar em motor 
de propulsão de procrastinação e, por conseguinte, de eternização 
processual incompatível com as finalidades do exercício jurisdicional. 
(FAZZIO JÚNIOR, 2010, p. 18). 

 

Fazzio Júnior (2010, p.17) conclui que não basta os atos ser transparente pre-

cisasse de fiscalização, bem como os procedimentos devem ser bem definidos, sendo 

de bom feito a estipulação de metas a serem perseguidas, a fim de se evitar uma 

prolação temporal dos procedimentos, principalmente na fase de execução concursal, 

permitir clareza dos atos gera uma credibilidade e segurança jurídica ao processo. 

 

1.2.5. PRINCÍPIO DA PAR CONTIDIO CREDITORUM 

 

A par conditio creditorum constitui um princípio fundamental do direito falimen-

tar, diz respeito à proporcionalidade na consideração dos créditos, respeitando a pe-

culiaridades que a lei atribui. (COELHO, 2011, p. 348) assim define: 
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Os credores do devedor que não possui condições de saldar, na inte-
gralidade, todas as suas obrigações devem receber do direito um tra-
tamento parificado, dando-se aos que integram uma mesma categoria 
iguais chances de efetivação de seus créditos. 

 

Segundo o pensamento de Coelho (2011, p. 348) o par conditio creditorum é 

aplicação da equidade sendo este um princípio geral do direito, os credores serão 

tratados equitativamente, em relação à igualdade dos créditos conforme sua catego-

ria, respeitando a proporcionalidade entre eles e as peculiaridades impostas pela lei. 

 

1.2.6. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO E MAXIMIZAÇÃO DOS ATIVOS 

 

Segundo Fazzio Júnior (2010, p.21) o princípio da otimização ou maximização 

dos ativos objetiva potencializar a utilização produtiva dos bens, ativos e demais re-

cursos produtivos do falido. 

Para que seja possível a manutenção da empresa funcionando é necessário 

que se preserve seu patrimônio, que envolve desde a mobília quanto aos títulos de 

créditos.  

 
Sobretudo na falência, estágio em que os titulares da empresa deve-
dora perdem sua capacidade de gestão, a fiscalização da massa de 
bens é atitude indispensável no sentido de salvaguardar a garantia 
comum dos credores e assegurar que sejam se não suficiente, ao me-
nos apta a resolver a maior faixa possível de créditos. (FAZZIO JÚ-
NIOR, 2010. p. 20) 
 

Sendo assim, é uma forma de proteger a empresa para que não haja o esvazi-

amento dos ativos para pagamento de credores em detrimento de outros e da própria 

sociedade. Para Fazzio Júnior (2010, p.21) não tratasse de preservar os ativos para 

beneficiar os sócios ou administradores e sim para preservar a manutenção do seu 

funcionamento. 

 

O esvaziamento dos ativos do devedor em crise financeira, presas da 
ação de credores mais expeditos, em prejuízo da coletividade dos cre-
dores e da observância do mérito que assiste a cada pretensão, não 
é fenômeno que se possa rotular como raridade. Sua frequência é uma 
das causas do insucesso da maioria dos concursos de credores. (FAZ-
ZIO JÚNIOR, 2016. p 562). 
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Fazzio Júnior (2010, p.22) explica que a ideia é preservar ativos que valem 

mais em conjunto e em operações do que isoladamente, isso porque os bens isolada-

mente considerados valem menos por não estarem organizados tampouco em funci-

onamento, gerando riqueza. 

 

1.2.7. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DA EMPRESA VIÁVEL 

 

A função social da empresa tem o objetivo conservar a atividade empresarial 

através da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. No entendi-

mento do STJ (ação nº 79170 relator Ministro Castro Meira, 2008) ao decidir sobre a 

intimação pessoal do devedor em pedido de falência destacou “evitando, portanto, as 

consequências deletérias advindas da sua extinção, que prejudicam não só a em-

presa, como também toda a coletividade: trabalhadores, fornecedores, consumidores 

e o próprio Estado.” 

 
Este princípio é o basilar de toda lei, isto porque toda lei é articulada 
em torno deste princípios,  a empresa é a célula essencial da econo-
mia de mercado e cumpre relevante função social, porque, ao explorar 
a atividade prevista em seu objeto social e ao perseguir o seu objetivo 
(o lucro), promove interações econômicas (produção ou circulação de 
bens ou serviços) com outros agentes do mercado, consumindo, ven-
dendo, gerando empregos, pagando tributos, movimentando a econo-
mia, desenvolvendo a comunidade em que está inserida, enfim, cri-
ando riqueza e ajudando no desenvolvimento do País, não porque 
esse seja o seu objetivo final, de fato não é, mas simplesmente em 
razão de um efeito colateral e benéfico do exercício da sua ativi-
dade.(SCALZILLI, TELLECHEA, SPINELLI, 2012, p. 1) 
 

Nas palavras do professor Fazzio Júnior (2010, p.21) que descreve de forma 

cristalina o instituto vejamos: 

 
A atividade empresarial desborda dos limites estritamente singulares 
para alcançar dimensão socioeconômica bem mais ampla. Afeta o 
mercado e a sociedade, mais que a singela conotação pessoal. Daí 
por que urge prevenir a insolvência da empresa. Daí por que basta a 
presunção de insolvência para justificar a busca de uma solução juris-
dicional. O interesse de agir nos processos regidos pela LRF habita na 
necessidade de um provimento judiciário apto a dirimir não só a crise 
econômico financeira de um empresário, mas também toda sorte de 
relações daí decorrentes, de modo a preservar, se possível, a unidade 
econômica produtiva. (FAZZIO JÚNIOR, 2010. p 20). 

 

Preservar a empresa é proteger o interesse social, qual seja proteção da ativi-

dade produtiva, o interesse de todos os envolvidos sendo estes os trabalhadores, a 
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família destes, o ciclo econômico, os credores, e outros. Dando uma solução justa 

eficaz aos seus interessados. 
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2. RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

 

2.1. DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

 

O direito falimentar está positivado por meio da Lei n. 11.101/2005, que em 

comparação ao antigo decreto de concordatas, trouxe uma gama de inovações, sendo 

a principal delas a preocupação com a manutenção das empresas, sendo este o prin-

cípio norteador, visando o soerguimento empresarial daquelas empresas que passam 

por um momento de crise, mas que precisam de oportunidade e de um aparato insti-

tucional eficiente para se reestruturar, pagar suas dívidas e continuar produzindo, ge-

rando empregos, fornecendo produtos e serviços, mantendo as relações empresarias 

com seus fornecedores, arrecadando impostos, enfim, movimentando a economia e 

contribuindo para o bem-estar social. 

Assim preceitua o art. 47 da Lei nº 11.101/05 

 
Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação 
da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permi-
tir 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. (PLA-
NALTO, 2005) 

 

Preservar a atividade empresaria é salvaguardar uma instituição social, no qual 

envolve interesses diversos, sendo o lucro para o titular da empresa (empresário ou 

sociedade empresária); os salários para os trabalhadores estes que não querem per-

der seus empregos (natureza alimentar); os fornecedores que buscam receber seus 

créditos, os credores que visam à realização dos seus haveres; os prestadores de 

serviço que pretendem o retorno de seus investimentos; o fisco busca o pagamento 

dos tributos do Poder Público. 

Neste sentido, leciona Marcos de Barros Lisboa: 

 
Ao analisar os principais agentes envolvidos num processo de recu-
peração judicial percebe-se que cada um deles, individualmente, tem 
incentivos para buscar a recuperação da empresa. Pela ótica do de-
vedor e administrador da empresa, essa é a melhor alternativa para 
aliviar a crise maximizando seu patrimônio. Na visão dos credores, a 
superação da crise financeira da empresa aumenta as perspectivas de 
recuperação dos créditos concedidos, a manutenção ou mesmo a re-
alização de novos negócios, já para os trabalhadores, o objetivo é a 
manutenção dos empregados e a criação de condições efetivas para 
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que os salários e benefícios em atraso sejam devidamente ressarci-
dos. Para as Fazendas Públicas, o sucesso na recuperação da em-
presa representa uma garantia de recebimento de tributos não reco-
lhidos e, principalmente, de que o fluxo futuro não será interrompido 
pela falência”. (MARCOS, 2005, p. 4513 apud PODCAMENI, 2014, p. 
160). 
 

Com os novos instrumentos de recuperação empresarial permitem melhor re-

negociação com os credores, não mais se limitando à mera dilação de prazos ou re-

missão das dívidas. A Recuperação Judicial no conceito de Fazzio Júnior (2016, 

p.592), é a oportunidade de o devedor insolvente de demonstrar para seus credores 

que tem capacidade e condição para sair da crise econômico-financeira em que se 

encontra, recuperar-se é readquiri a capacidade de se tornar solvente novamente. 

Segundo Gomes (2007, p. 260) a recuperação de uma empresa não pode ser 

vista ou analisada somente do ponto de vista técnico dos economistas e administra-

dores da empresa, envolve muito mais que isso, deve-se levar em consideração a 

economia local, regional ou nacional da sociedade empresaria, assim como a saúde 

física e mental dos funcionários que é de extrema importância no processo de desen-

volvimento empresarial, e outros, são vários os fatores que devem ser analisados e 

não somente o problema financeiro, deve ser observados todas as fases que envol-

vem aquela atividade empresarial, toda sua estrutura, e para isso é importante que a 

sociedade empresaria possua potencial econômico para que consiga gerir todos os 

problemas. Por isso é muito importante que essa empresa se reorganize e volte a 

funcionar com regularidade para não afetar a sociedade de como um todo. 

 
O desequilíbrio de determinado mercado, afora os seus efeitos econô-
micos, pode expor a segurança ou a insegurança das relações jurídi-
cas que o sustentam e do próprio ordenamento jurídico no qual está 
inserido, de modo que, justamente para garantir a manutenção dessa 
segurança jurídica, ao leve sinal de que tal desequilíbrio possa ocorrer 
- impontualidade (art. 9 4,1), prática de atos de falência (art. 94, II e III) 
ou autofalência (art. 105) -, o Estado, por meio do Poder Judiciário, é 
chamado a intervir, para garantir a segurança das relações jurídicas e 
econômicas e a manutenção dos princípios da ordem econômica an-
teriormente citados, sendo a falência e a recuperação de empresas 
mecanismos apropriados para tanto. (GOMES, 2007, p. 260) 

 

                                                           
13 LISBOA, Marcos de Barros et al. “ A Racionalidade Econômica da Nova Lei de Falências e 
de Recuperação de Empresas”. In PAIVA, Luis Fernando Valente de (Coordenador). Direito 
Falimentar e a Nova Lei de Falências e Recuperação de Empresas. São Paulo: Quartier 
Latin, 2005, p. 45. 
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A tentativa de uma negociação extrajudicial pode ser realizada entre credor e 

devedor, porém essas tratativas acabam por se tornarem infrutíferas, pois depen-

dendo do número de credores não é possível organizar todos para uma reunião e falta 

de coercitividade e segurança jurídica desmotiva esses credores a comparecer a es-

sas reuniões, e sendo feita de forma parcial pode não ser o suficiente para a empresa 

voltar a suas atividades habituais, e a falta de um administrador dirigindo os passos 

para que a empresa consiga se reerguer torna o procedimento ineficaz.  

E a LRF proporciona ao empresário a opção de requerer judicialmente sua re-

cuperação, que se aprovado o plano como será adiante demonstrado, os credores 

serão intimados a se manifestar ficando as tomadas de decisão em cargo da assem-

bleia geral de credores, não ficando assim o empresário a bel prazer dos credores 

individual em realizar ou não o acordo financeiro, todos os credores se submeteram 

aos efeitos da recuperação de forma igualitária. 

 

2.2. LEGITIMIDADE ATIVA 

 

De acordo com Gomes (2007, p. 316) a recuperação judicial é de iniciativa ex-

clusiva do devedor, não tendo o credor legitimidade para requerer. Contudo a legitimi-

dade ativa do devedor está condicionada a uma série de requisitos, os quais estão 

previstos no art. 48 da Lei 11.101/2005, são eles: 

a) o empresário deve estar no exercício regular da atividade empresarial há 

mais de 2 anos; 

b) não ser falido, e se já foi, que estejam declaradas extintas, por sentença 

transitada e julgada, as responsabilidades daí decorrentes; 

c) não ter, há menos de cinco anos, obtido concessão de recuperação judicial; 

d) não ter, há menos de oito anos, obtido concessão de recuperação judicial 

para microempresas e empresas de pequeno porte; 

e) não ter sido condenado ou não ser, como administrador ou sócio controla-

dor, pessoa condenada por crime falimentar. 

O lapso temporal foi bem observado por Pimenta, vejamos:  

 
[...] se o empresário precisa recorrer em intervalos de tempo muito pe-
quenos a recuperação judicial, significa que sua crise financeira não é 
temporária ou circunstancial. Demonstra, ao contrário, tratar-se de or-
ganização econômica inviável, à qual deve ser destinado o encerra-
mento de suas operações e não o esforço de credores, empregados, 
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Poder Judiciário e demais envolvidos no procedimento de recuperação 
(PIMENTA, 2006, p. 9214, apud BARDINI, 2015, p. 24 e 25). 

 

Gomes (2007, p. 316) acrescenta que o processamento da ação de recupera-

ção judicial será iniciado caso haja interesse do empresário, ou no caso do espólio 

terão legitimidade ativa para o pedido os herdeiros, cônjuge sobrevivente, inventari-

ante ou sócio remanescente. 

A Recuperação Judicial não é para toda e qualquer tipo de empresa em dificul-

dade econômica, excluem-se dessa benesse as empresas públicas, sociedade mista, 

instituições financeiras públicas, cooperativas de crédito, consórcio, entidade de pre-

vidência complementar, sociedade operadora de plano de assistência saúde, socie-

dade seguradora, sociedade de capitalização e outras entidades legalmente equipa-

radas. 

De acordo com Coelho (2011. p. 412) existe uma seletividade própria do sis-

tema, pois além de ser um processo desgastante é também muito oneroso, e não 

somente para os agentes econômicos envolvidos, mas para toda a sociedade como 

um todo, pois está, acaba arcando indiretamente com todo o seu custo, pois os agen-

tes econômicos submetidos ao processo de recuperação repassam para a sociedade 

através de juros e preços mais elevados, os riscos e ônus provenientes das medidas 

saneadoras. Por conta desse ônus é necessário que o judiciário seja criterioso em 

definir quais empresas merecem ser recuperadas, ainda de acordo com Coelho não 

se deve salva a empresa a qualquer custo, pois aquelas empresas onde a atividade 

empresaria se encontra em crise no mercado é melhor para todos que essa empresa 

tenha a falência decretada, devendo está se realocar em uma outra atividade econô-

mica. 

 

2.3. SUJEITOS PASSIVOS 

 

Para o procedimento da recuperação judicial estarão sujeitos todos os créditos 

existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, conforme disposto no caput do 

artigo 49 da Lei nº. 11.101/200515. 

                                                           
14 PIMENTA, Eduardo Goulart. Recuperação de empresas: um estudo sistematizado da 
nova lei de falências. São Paulo: IOB Thomson, 2006. p. 92 
15Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, 
ainda que não vencidos. 
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Contudo a lei prevê exceções, estão disciplinados no mesmo artigo retro no 

parágrafo §3º16. 

 
Esta disposição foi o ponto que mais diretamente contribuiu para que 
a Lei deixasse de ser conhecida como "lei de recuperação de empre-
sas" e passasse a ser conhecida como "lei de recuperação do crédito 
bancário", ou "crédito financeiro", ao estabelecer que tais bens não 
são atingidos pelos efeitos da recuperação judicial. Ou seja, pratica-
mente todos os bens da empresa que forem objeto de alienação fidu-
ciária, arrendamento ou reserva de domínio, não estarão englobados 
pela recuperação. Ficará extremamente dificultada qualquer recupe-
ração, se os maquinários, veículos, ferramentas etc., com os quais a 
empresa trabalha e dos quais depende para seu funcionamento, forem 
retirados. (BEZERRA FILHO, 2005, p. 136) 

 

Os bens do referido §3 do art. 46 LRF, serão indisponíveis por um período de 

180 dias a contar do despacho inicial, porém Bezerra Filho (2005, p.136) faz uma 

crítica a dispositivo, pois o período concedido não viabiliza o soerguimento empresa-

rial, e de que qualquer empresa em condição de insolvência não supera a crise em 

tão pouco tempo.  

 

2.4. ASSEMBLÉIA GERAL DE CREDORES 

 

Sobre o tema Assembleia Geral de credores se faz interessante as explicações 

de Gomes (2007, p. 321) é um dos órgãos mais importante no instituto da recuperação 

judicial, pois eles deliberaram sobre os atos e fases processuais, são presididas pelo 

administrador judicial, tem as seguintes competências: 

a) aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação judicial apre-

sentado pelo devedor; 

b) a constituição do Comitê de credores, a escolha de seus membros e sua 

substituição; 

                                                           
16 §3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou 
imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos res-
pectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em 
incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, 
seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos 
de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, 
não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o §4º do art. 6º 
desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais 
a sua atividade empresarial. 
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c) decidir sobre o pedido de desistência do autor, de acordo com o art. 52§4º 

da LRF; 

d) o nome do gestor judicial, quando do afastamento do devedor, e; 

e) qualquer matéria que passa afetar os interesses dos credores. 

De acordo com o art. 41 LRF, a assembleia geral será composta das seguintes 

classes de credores: 

 
I – Titulares de créditos derivados da legislação do trabalho ou decor-
rentes de acidentes de trabalho; 
II – Titulares de créditos com garantia real; 
III – titulares de créditos quirografários, com privilégio especial, com 
privilégio geral ou subordinados. 
IV - Titulares de créditos enquadrados como microempresa ou em-
presa de pequeno porte.  

 

Gomes (2007, p. 322) conclui que não havendo objeção de nenhum credor 

quanto ao plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor, não há necessi-

dade da formação da assembleia geral dos credores, visto que o objetivo dessa insti-

tuição e deliberar sobre as manifestações negativas entre os credores. 

 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇAO JUDICIAL. HOMO-
LOGAÇAO DO PLANO DE RECUPERAÇAO SEM REALIZAÇAO 
DE ASSEMBLÉIAGERAL DE CREDORES. OBJEÇÕES INTEM-
PESTIVAS. DESISTÊNCIAS.1 - A homologação do plano de recupe-
ração judicial só será condicionada à prévia assembleia geral de cre-
dores se houverem impugnações tempestivas, segundo o artigo 55 
da lei de falências. Não havendo provas de tais impugnações, correta 
a decisão que homologa o referido plano. AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL Nº 63.506 - GO (2011/0175213-8) RELATOR: MI-
NISTRO SIDNEI BENETI, JULGADO EM 24/04/2012. 

 

A convocação para formação da assembleia é feita pelo juiz, mediante a publi-

cação no edital ou na imprensa oficial, com antecedência mínima de 15 dias da reu-

nião. Na primeira convocação exigisse o quórum de metade mais um de cada classe. 

O voto de cada credor é proporcional ao crédito (art. 38 LRF)17, terão direito ao 

voto na assembleia geral as pessoas arroladas no quadro geral de credores ou, na 

sua falta, na relação de credores apresentada pelo administrador judicial (art. 39 

                                                           
17Art. 38. O voto do credor será proporcional ao valor de seu crédito, ressalvado, nas delibe-
rações sobre o plano de recuperação judicial, o disposto no § 2o do art. 45 desta Lei. 
Parágrafo único. Na recuperação judicial, para fins exclusivos de votação em assembleia-
geral, o crédito em moeda estrangeira será convertido para moeda nacional pelo câmbio da 
véspera da data de realização da assembleia. 
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LRF)18. Exceção em relação aos créditos derivados da legislação trabalhista que vo-

tam per capita, independentemente do valor de seus créditos. 

 

2.5. COMITÊ DE CREDORES 

 

O comitê de credores é um órgão facultativo, e de acordo com Fazzio Júnior 

(2016, p. 619) “A constituição do Comitê deve ser fundamentada na necessidade, esta 

ditada pela complexidade do procedimento e/ou pelo porte econômico financeiro da 

empresa”, quem decide pela existência ou não do órgão são os credores na assem-

bleia geral de credores, a empresa devedora deverá possuir condições financeiras 

para manutenção deste órgão. Pois os membros do comitê não são remunerados pelo 

devedor, tendo somente o ressarcimento das despesas decorrentes das reuniões, edi-

tais e outros, desde que autorizadas pelo juiz falimentar (art. 29)19. 

O Comitê de acordo com o art. 26 LRF é composto de 4 (quatro) membros, 

cada um com dois suplentes:  

a) representante dos empregados;  

b) representante dos credores com direitos reais de garantia ou privilégios es-

peciais;  

c) representante dos credores quirografários e com privilégios gerais; e 

                                                           
18Art. 39. Terão direito a voto na assembleia-geral as pessoas arroladas no quadro-geral de 
credores ou, na sua falta, na relação de credores apresentada pelo administrador judicial na 
forma do art. 7º, § 2°, desta Lei, ou, ainda, na falta desta, na relação apresentada pelo próprio 
devedor nos termos dos arts. 51, incisos III e IV do caput, 99, inciso III do caput, ou 105, inciso 
II do caput, desta Lei, acrescidas, em qualquer caso, das que estejam habilitadas na data da 
realização da assembleia ou que tenham créditos admitidos ou alterados por decisão judicial, 
inclusive as que tenham obtido reserva de importâncias, observado o disposto nos §§ 1º e 2º 
do art. 10 desta Lei. 
§ 1° Não terão direito a voto e não serão considerados para fins de verificação do quórum de 
instalação e de deliberação os titulares de créditos excetuados na forma dos §§ 3° e 4° do art. 
49 desta Lei. 
§ 2° As deliberações da assembleia-geral não serão invalidadas em razão de posterior deci-
são judicial acerca da existência, quantificação ou classificação de créditos. 
§ 3° No caso de posterior invalidação de deliberação da assembleia, ficam resguardados os 
direitos de terceiros de boa-fé, respondendo os credores que aprovarem a deliberação pelos 
prejuízos comprovados causados por dolo ou culpa. 
19Art. 29. Os membros do Comitê não terão sua remuneração custeada pelo devedor ou pela 
massa falida, mas as despesas realizadas para a realização de ato previsto nesta Lei, se 
devidamente comprovadas e com a autorização do juiz, serão ressarcidas atendendo às dis-
ponibilidades de caixa. 
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d) representante indicado pela classe de credores representantes de mi-

croempresas e empresas de pequeno porte. (PLANALTO, 2005) 

No ponto de vista de Fazzio Júnior (2016, p. 620), não podem integrar o comitê 

ou exercer a função de administrador ou presidência as pessoas que tenham já inte-

grado outro comitê de empresa sujeita a falência e essa tenha sido destituídas, nos 

últimos 5 anos, aqueles que tiveram a prestação de contas rejeitadas ou apresentaram 

intempestivamente, pois de acordo com o autor essa pessoa não tem qualificação 

para se enquadrarem em relevante função. 

 
A principal competência do comitê é fiscal quer dizer, cabe aos mem-
bros desse órgão fiscalizar tanto o administrador judicial como a soci-
edade empresária em recuperação judicial, antes e depois de conce-
dida esta. Para tanto, os membros do comitê têm livre acesso às de-
pendências, escrituração e documentos da sociedade empresária re-
querente da recuperação judicial. Sempre que constatar qualquer fato 
que considere irregular, o comitê, por voto da maioria dos seus mem-
bros, deve encaminhar ao juiz da recuperação judicial requerimento 
fundamentado das providências que entender pertinentes. (COELHO, 
2011, p. 420) 

 

Ainda de acordo com Coelho (2011, p. 420), além das competências de fiscali-

zação, o órgão pode de forma eventual elaborar plano de recuperação alternativo ao 

apresentado pela empresa devedora, e deliberar sobre possíveis alienações de bens 

ativos permanentes e os endividamentos necessários à continuação da atividade em-

presaria, quando o administrador for afastado pelo juiz. 

Nesse assunto Fazzio Júnior (2016, p. 620), explica que a decisão a serem 

tomadas pelo comitê respeitara a vontade da maioria, as informações serão registra-

das em livros e atas, rubricadas pelo juiz, e serão de livre acesso dos credores e pelo 

devedor. Não sendo possível chegar um consenso entre os membros do comitê, o 

impasse será submetido ao administrador judicial não sendo possível a solução por 

este, será então submetida ao crivo do juiz. 

A dissolução do comitê bem como a destituição de qualquer membro deverá 

ser advinda de decisão judicial, que poderá ocorrer de oficio ou provocada pelo Minis-

tério Público, por qualquer membro do comitê ou ainda por qualquer interessado. Os 

atos dos membros deverão ser prestados com total zelo, podendo responder civil-

mente em caso de não observância das normas da LRF, por omissão, negligência ou 

prática de ato lesivo. 
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“Os membros do Comitê dissidente em qualquer deliberação devem consignar 

sua discordância em ata, para eximir-se da responsabilidade por decisão eventual-

mente prejudicial, dolosa ou culposa, aos interesses dos credores.” (FAZZIO JÚNIOR 

2016, p. 620). 

Observe-se que os membros do Comitê poderão ser pacientes de ação de res-

ponsabilidade civil, se de suas atuações advir prejuízo aos interesses da sociedade 

empresária. 

 

2.6. ADMINISTRADOR JUDICIAL 

 

De acordo com Gomes (2007, p. 295), é pela diversidade de interesses envol-

vidos na recuperação que se faz necessários a nomeação de um administrador, pois 

precisasse que o negócio seja conduzido de forma diversa daquela que o devedor 

vinha praticando, de forma organizada e eficiente a fim de possibilitar o soerguimento 

empresarial. 

Gomes (2007, p. 295), acrescenta ainda que sua função vai muito além da de 

um gestor comercial, esta é análoga a de um investigador, pois este possuindo os 

extratos, informações de transações comerciais e outras informações da empresa, o 

administrador poderá fiscalizar os atos do devedor e apontar especificamente o que 

está gerando a insolvência da empresa, e fazer cumprir fielmente o acordado no plano 

de recuperação. 

Nas palavras de (FAZZIO JÚNIOR, 2016, p.692) “O administrador judicial da 

falência é um auxiliar qualificado do juízo. Inserto no elenco dos particulares colabo-

radores da justiça, não representa os credores nem substitui o devedor falido.” 

 
O administrador é aquele que sai a campo, para administrar a empresa 
e salvaguardar os interesses dos credores; o juiz permanece cuidando 
de todos os seus demais afazeres e é municiado com informações 
prestadas pelo administrador. Em caso de o administrador ou Comitê, 
quando formado, pedir autorização para determinado ato (v.g., vender 
um bem da massa), o juiz partirá do princípio de que as condições do 
negócio apresentadas pelo administrador ou Comitê são favoráveis à 
massa; evidentemente, se verificar posteriormente que o bem foi ven-
dido por preço vil, serão eles responsabilizados e não poderão esca-
par dessa responsabilização, sob a alegação de que o negócio havia 
sido precedido de autorização do próprio juiz da falência. (BEZERRA 
FILHO, 2005, p. 108) 
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Nos termos do art. 2120, as qualificações que um administrador judicial tem que 

ter são, ser profissional idôneo, preferencialmente advogado, economista, administra-

dor de empresas ou contador, ou pessoa jurídica especializada. Pode ser exercida 

por pessoa física ou jurídica. 

 
O conhecimento conjunto de todas as áreas profissionais ali elencadas 
e, mais do que isso, a atuação de empresa profissional, ou consórcio 
de profissionais e empresas, que reúnam em suas competências os 
conhecimentos jurídicos, contábeis, administrativos e econômicos. 
Não há como ser fiscal da atuação administrativa da empresa em re-
cuperação sem deter esses conhecimentos. (FIORE, 2010, p. 05) 

 

O administrador judicial desenvolve duas funções, são elas judiciárias e admi-

nistrativas, sendo que na primeira faz a com indicação de peritos, avaliadores e con-

tadores, com fornecimento de informações, a exigência de informações, a classifica-

ção dos créditos e principalmente, a representação em juízo como autor, como réu e 

ainda como assistente, já administrativamente prática atos conservatórios de direito e 

ações, faz a comunicação e representações ao juiz, apresentação de contas demons-

trativas e manutenção de informações atualizadas durante o processo, entre outros, 

Fazzio Júnior (2016, p.695). 

 
Diversos juristas são eloquentes ao afirmar que o fato de o AJ ter o 
poder de fiscalizar não concede a ele poderes para interferir nos atos 
administrativos, ter acesso à sede da empresa e participar de reuniões 
internas ou externas dos administradores. 
Entendemos essa posição, pois os administradores da recuperanda 
conservam a administração do negócio, salvo se ocorrer seu afasta-
mento nos termos legais, sendo garantido ao devedor o direito de pro-
priedade e sigilo. 
Todavia, deveria o AJ ter acesso a decisões relevantes adotadas pela 
administração da recuperanda e opinar sobre seu efeito aos credores 
e atendimento ao PRJ. Dessa forma, os credores poderiam adotar as 
ações que entendam necessárias para preservar seus direitos. (FI-
ORE, 2010, p. 05) 

 

O administrador judicial é bancado pelo devedor, e será remunerado da se-

guinte forma: 

 

                                                           
20Art. 21. O administrador judicial será profissional idôneo, preferencialmente advogado, eco-
nomista, administrador de empresas ou contador, ou pessoa jurídica especializada. 
Parágrafo único. Se o administrador judicial nomeado for pessoa jurídica, declarar-se-á, no 
termo de que trata o art. 33 desta Lei, o nome de profissional responsável pela condução do 
processo de falência ou de recuperação judicial, que não poderá ser substituído sem autori-
zação do juiz. 
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O quantum da remuneração do administrador judicial levará em conta 
a qualidade do trabalho realizado, seu grau de complexidade e os va-
lores praticados no mercado. Sua fixação pelo juiz não poderá superar 
5% (cinco por cento) do valor a ser pago aos credores. (FAZZIO JÚ-
NIOR, 2016, p. 697). 

 

Será o administrado responsabilizado no caso de agir com dolo ou culpa má-fé 

de acordo com o art. 3221. 

 
A esse grande poder de direção e impulso, corresponde a obrigação 
de responder pelos prejuízos causados à massa, até com seus bens 
pessoais (art. 154, §5º), e, em vários casos, podendo ser incurso em 
crime de desobediência ou ser réu de processo por crimes falimenta-
res passíveis de reclusão (art. 177). (BEZERRA FILHO, 2005, p. 10) 

 

2.7. DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO 

 

O processo de recuperação judicial é dividido em fases, iniciasse com a fase 

de processamento, seguido da fase deliberativa e finalizasse com a fase de execução 

do plano, serão brevemente apresentadas nos próximos subitens. 

 

2.7.1. FASE POSTULATÓRIA 

 

Sobre Fase Postulatória Gomes (2007, p. 325) frisa que o processo de recupe-

ração judicial iniciasse com a apresentação da petição inicial deverá necessariamente 

ser instruída com documentos específicos e elementos comprobatórios da insolvên-

cia, sob pena de ter a inaugural indeferida. Os requisitos processuais estão previstos 

no art. 51 da LRF, os documentos que deverão acompanhar a petição de forma clara 

e objetiva, são: 

 
a) a exposição das causas concretas da situação patrimonial do de-

vedor e das razões da crise econômico-financeira enfrenta pela 
empresa, será através dessas informações que o juiz ira conhecer 
as razões que levaram a devedora àquela situação, formando o 
seu livre convencimento para avaliar o pedido;  

b) as demonstrações contábeis relativas aos três últimos exercícios 
sociais e as levantadas especialmente para instruir o pedido, con-
feccionadas com estrita observância da legislação societária apli-
cável e compostas obrigatoriamente de: balanço patrimonial; de-

                                                           
21 Art. 32. O administrador judicial e os membros do Comitê responderão pelos prejuízos cau-
sados à massa falida, ao devedor ou aos credores por dolo ou culpa, devendo o dissidente 
em deliberação do Comitê consignar sua discordância em ata para eximir-se da responsabili-
dade. 
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monstração de resultados acumulados; demonstração do resul-
tado desde o último exercício social; relatório gerencial de fluxo 
de caixa e de sua projeção, usando como meio probatório dos fa-
tos alegados no tópico anterior;  

c) a relação nominal completa dos credores, inclusive aqueles por 
obrigação de fazer ou de dar, com a indicação do endereço de 
cada um, a natureza, a classificação e o valor atualizado do cré-
dito, discriminando sua origem, o regime dos respectivos venci-
mentos e a indicação dos registros contábeis de cada transação 
pendente;  

d) a relação integral dos empregados, em que constem as respecti-
vas funções, salários, indenizações e outras parcelas a que têm 
direito, com o correspondente mês de competência, e a discrimi-
nação dos valores pendentes de pagamento;  

e) certidão de regularidade do devedor expedida pela junta comer-
cial em que estiver registrado, seu ato constitutivo atualizado e as 
atas de nomeação dos atuais administradores;  

f) a relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos 
administradores do devedor; para que haja uma comparação pa-
trimonial dos patrimônios particulares com o da sociedade, bem 
como para que o credor possa verificar a disponibilização de bens 
passiveis de penhora ou constrição, e a verificação do acrescido 
patrimonial particular injustificáveis com o que foi apresentado;  

g) os extratos atualizados das contas bancárias do devedor e de 
suas eventuais aplicações financeiras de qualquer modalidade, 
inclusive em fundos de investimento ou em bolsas de valores, 
emitidos pelas respectivas instituições financeiras;  

h) certidões dos cartórios de protestos situados na comarca do do-
micílio ou sede do devedor e naquelas onde possui filial;  

i) a relação, subscrita pelo devedor, de todas as ações judiciais em 
que este figure como parte, inclusive as de natureza trabalhista, 
com a estimativa dos respectivos valores demandados; (GOMES, 
2007, 325). 

 

De acordo com Coelho (2014, p. 423), após a verificação dos quesitos materiais 

e formais o juiz ira despachar em favor do processamento com analise de dois fatores, 

a legitimidade ativa e o cumprimento das instruções nos termos da lei. 

Ordenar o processamento da recuperação judicial não significa deferir o pedido. 

Esse é o marco inicial do exame do pedido de recuperação judicial ofertado pelo de-

vedor. Em outras palavras, o despacho de processamento inaugura o procedimento 

verificatório da viabilidade da proposta, para que se conclua sobre sua aprovação, 

como foi formulada ou modificada, ou sua rejeição e consequente falência do devedor. 

(FAZZIO JÚNIOR, 2016, p. 610) 

No despacho de processamento o juiz liminarmente diligência:  

 
a) nomeação do administrador judicial, nos termos da LFRE; 
b) determinação da dispensa da apresentação de certidões negativas 
para que o devedor exerça suas atividades, exceto para contratação 



48 
 

com o poder público ou para recebimento de benefícios ou incentivos 
fiscais ou creditícios; 
c) determinação da suspensão de todas as ações ou execuções contra 
o devedor, na forma do art. 6o, § 4o, que deverá ser comunicada pelo 
devedor aos juízos competentes - o deferimento do processamento da 
recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as 
ações e execuções em andamento contra o devedor apenas pelo 
prazo improrrogável de 180 dias contados a partir do deferimento. De-
corrido esse prazo, será restabelecido automaticamente o direito dos 
credores de iniciarem ou continuarem suas ações e execuções, inde-
pendentemente de qualquer decisão do juízo da recuperação. Tal me-
dida tem por finalidade permitir, durante esse período, que o devedor 
consiga elaborar o plano de recuperação e que haja tempo para o seu 
processamento e apreciação pelos credores, que, ao final, deverão 
aprová-lo ou rejeitá-lo, na forma da lei. Se rejeitado, será decretada a 
falência do devedor. Se aprovado e concedida a recuperação, os cre-
dores sujeitos aos seus efeitos, mesmo tendo restabelecido seu direito 
de ação, não poderão agir contrariamente às disposições do plano de 
recuperação aprovado; 
d) determinação ao devedor de apresentação de contas demonstrati-
vas mensais enquanto perdurar a recuperação judicial, sob pena de 
destituição de seus administradores; 
e) determinação da intimação do Ministério Público e comunicação por 
carta às Fazendas Públicas Federal e de todos os estados e municí-
pios em que devedor tiver estabelecimento e/ou filiais. (GOMES, 2007, 
p.326) 

 

Em continuidade ao assunto Gomes (2007, p. 326) afirma que em ato continuo 

é determinado a publicação no diário oficial o seguinte conteúdo: 

a) resumo do pedido do devedor e da decisão que defere o processamento 

da recuperação judicial; 

b) relação nominal de credores, em que se discrimine o valor atualizado e a 

classificação de cada crédito;  

c) advertência acerca dos prazos para habilitação dos créditos, na forma do 

art. 7o, § I, e para que os credores apresentem eventuais impugnações ao 

plano de recuperação judicial.  

Gomes (2007, p. 326) explica também que o plano de execução da recupera-

ção judicial não poderá ser superior a dois anos (art. 61)22, porém os créditos relativos 

                                                           
22Art. 61. Proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei, o devedor permanecerá em recu-
peração judicial até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano que se vencerem 
até 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial. 
§ 1º Durante o período estabelecido no caput deste artigo, o descumprimento de qualquer 
obrigação prevista no plano acarretará a convolação da recuperação em falência, nos termos 
do art. 73 desta Lei. § 2º Decretada a falência, os credores terão reconstituídos seus direitos 
e garantias nas condições originalmente contratadas, deduzidos os valores eventualmente 
pagos e ressalvados os atos validamente praticados no âmbito da recuperação judicial. 
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a legislação do trabalho decorrentes e acidente de trabalho vencidos até a data do 

pedido de recuperação judicial deverão ser pagos no prazo de até um ano contados 

do início da recuperação, art. 5423. 

Sendo assim, Gomes (2007, p. 327) conclui que aquelas verbas de natureza 

estritamente salarial, onde o valor não exceda o limite de cinco salários mínimos, e 

que tenham vencidos nos últimos três meses contados do pedido de recuperação ju-

dicial, deverão ter os pagamentos inclusos no plano de recuperação prevendo o pa-

gamento no prazo máximo de trinta dias. 

 

2.7.2. FASE DE DELIBERATIVA 

 

Sobre o assunto da Fase deliberativa o autor Coelho (2011, p. 370 e seguintes) 

descreve da seguinte forma: 

A fase postulativa encerrasse com o despacho de processamento da recupe-

ração judicial, e com ele iniciasse a fase deliberativa que consiste na verificação dos 

créditos, deliberação e votação do plano de reorganização da sociedade empresária 

devedora, e termina com a decisão que concede o benefício da recuperação judicial. 

A verificação do crédito cabe ao administrador judicial faze-lo, que será base-

ada nas informações iniciais que o devedor apresentou no pedido de falência e publi-

cadas no edital (que é o valor devido a cada credor e a qualificação destes), “para 

cumpri-la, deve levar em conta não só a escrituração e os documentos do devedor 

como todos os elementos que lhe forem fornecidos pelos credores.” Coelho (2011, p. 

373). Ocorrendo divergência nas informações do quantum é realmente devido e não 

sendo possível a solução do impasse entre administrador e credor, caberá ao juiz 

decidir o conflito. 

Aos créditos que não foram incluídos inicialmente no plano de recuperação, a 

esses credores serão oportunizados a habilitação do crédito no prazo de 15 dias a 

contar da publicação do edital, deverá se apresentar ao administrador judicial com as 

                                                           
23Art. 54. O plano de recuperação judicial não poderá prever prazo superior a 1 (um) ano para 
pagamento dos créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes de 
trabalho vencidos até a data do pedido de recuperação judicial. 
Parágrafo único. O plano não poderá, ainda, prever prazo superior a 30 (trinta) dias para o 
pagamento, até o limite de 5 (cinco) salários-mínimos por trabalhador, dos créditos de natu-
reza estritamente salarial vencidos nos 3 (três) meses anteriores ao pedido de recuperação 
judicial. 
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seguintes informações qualificação do credor, a importância a ele devida bem como 

sua atualização, sua classificação e a prova da origem do débito. 

Após o prazo para habilitação e ajustes feitos ao plano inicial abre-se um novo 

prazo de 10 dias, para então aqueles considerados legitimados impugnar as atualiza-

ções realizadas pelo administrador. São legitimados para impugnar o credor, comitê, 

o devedor, sócio ou acionistas dela ou promotor de justiça. 

Decorrido o prazo para impugnação e existindo eventuais objeções, abre-se 

um novo prazo de 5 dias para contrarrazões, e juntarem aos autos documentos e 

indicaram provas que pretendem produzir. Cada credor pode apresentar impugnação 

sendo estas autuadas em apartado. 

Apresentados ou não as contrarrazões abrem-se prazo de 5 dias para o comitê 

de credores se manifestarem quanto ao litígio. 

Após todas as impugnações e contrarrazões apresentadas os autos retornam 

ao administrador que irá apresentar suas considerações levando os autos conclusos. 

O juiz irá decidir pelo provimento ou não das impugnações, fixando os aspectos con-

trovertidos, decide questões processuais pendentes e determina as provas a serem 

produzidas, (nomeia perito, designa audiência de instrução e julgamento e outros). E 

por fim sentencia e desta cabe agravo. 

Após toda essa fase processual de habilitação dos credores, passa-se a deli-

beração do plano de recuperação para assembleia geral de credores, que iram ou não 

aprovar o plano. 

Se for aprovado o juiz ira conceder a recuperação judicial, para isso é neces-

sário que seja unânime entre as classes o voto favorável. 

Sendo negativa aprovação ou não sendo unânime a decisão da assembleia, o 

juiz poderá deferir o pedido com base nos seguintes critérios: 

a) o voto favorável de credores que representem mais da metade do valor de 

todos os créditos presentes, independentemente da classe; 

b) a aprovação de duas das classes de credores nos termos do art. 45 ou, 

caso haja somente duas classes com credores votantes, a aprovação de 

pelo menos uma delas; 

c) na classe que o houver rejeitado, o voto favorável de mais de um terço dos 

credores, computado em conformidade com o procedimento descrito ante-

riormente. (GOMES, 2007, p. 329) 
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Desde que a decisão não privilegie uma classe em detrimento de outra. Em 

caso de não sendo aprovado pelos credores, e não se preenchendo os requisitos 

acima para que o juiz possa deferir favorável a recuperação, será decretada a falência 

da empresa devedora. 

O plano de recuperação poderá ser objeto de modificação pelos credores, 

desde que aprovado pela assembleia geral de credores, e que não diminua o direito 

daqueles credores ausentes. 

Como mencionado anteriormente o objetivo principal desta fase é a votação do 

plano de recuperação, nas palavras do saudoso professor Fábio Coelho: 

 
A mais importante peça do processo de recuperação judicial é o plano 
de recuperação judicial (ou de “reorganização da empresa”). Depende 
exclusivamente dele a realização ou não dos objetivos associados ao 
instituto, quais sejam, a preservação da atividade econômica e o cum-
primento de sua função social. Se o plano de recuperação é consis-
tente, há chances de a empresa se reestruturar e superar a crise em 
que mergulhara. terá, nesse caso, valido a pena o sacrifício imposto 
diretamente aos credores e, indiretamente, a toda a sociedade brasi-
leira. Mas se o plano for inconsistente, limitar-se a um papelório desti-
nado a cumprir mera formalidade processual, então o futuro do insti-
tuto é a completa desmoralização. (COELHO, 2011, p. 425) 

 

Porém um bom plano não é garantia absoluta do soerguimento empresaria, há 

vários fatores que influenciam no quatro econômico da empresa como a macroecono-

mia globais e nacionais, o segmento de mercado, concorrência ou até mesmo falha 

na execução podem frustrar com a reorganização empresarial. 

 

2.7.3. FASE DE EXECUÇÃO 

 

O processo de recuperação judicial iniciasse com a decisão concessiva da re-

cuperação judicial, após vem a fase postulatória, e encerrasse a sentença de encer-

ramento do processo. 

Será nessa fase que o plano apresentado anteriormente se dará cumprimento, 

nas palavras de Coelho 429, a princípio o plano é imutável, porém é considerável a 

hipótese de revisão sempre que a sociedade empresária experimentar uma nova mu-

dança no seu quadro econômico-financeiro, neste caso poderá ocorrer a retificação 

pela assembleia de credores. “A sentença definitiva da qual aqui se cuida é o último 

momento do exercício da jurisdição pelo juízo da recuperação judicial de empresas.” 

(RESTIFFE, 2008, p. 277) 
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3. CRÉDITOS NÃO CONTEMPLADOS NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

 

Como exposto anteriormente a recuperação judicial abrange uma ampla gama 

de créditos. Essa amplitude é em decorrência do arranjo de interesses das partes: os 

credores incluídos no plano de recuperação iram receber seus haveres, e o devedor 

que irá liquidar a prestação de conta de forma mais flexível, sendo a finalidade saldar 

todos os interesses de forma que fique bom para todos. PODCAMENI (2012, p. 160) 

No entanto existem determinados créditos que não se submetem ao plano são 

eles: os créditos do proprietário fiduciário; do arrendador mercantil; do proprietário ou 

promitente vendedor de imóvel do qual o contrato prevê cláusula de irrevogabilidade 

ou irretratabilidade; e aquele cujo contrato de venda possua cláusula de reserva de 

domínio, estão disciplinados no artigo 49, § 3º da LRF24. 

Existe várias razões para preservar os referidos créditos, entre essas se des-

taca o estimulo para envolvimento dos agentes financeiros no financiamento do de-

senvolvimento empresarial, sendo estes considerados de extrema importância para o 

desenvolvimento econômico, seus créditos recebem essa blindagem para que possa 

fornecer linhas de créditos com juros mais baixos e valores vultosos, para encorajar o 

setor o governo da imunidade ao crédito investido em face da recuperação judicial ou 

falência. PODCAMENI (2012, p. 161) 

Sendo assim conclui-se que a finalidade do legislador em preservar os referidos 

créditos é devido a função social exercida por eles, e que esses credores são propri-

etário dos bens, assegurando a estes o direito da propriedade privada prevista no 

artigo 170 da Constituição Federal25, como será adiante demonstrado. 

                                                           
24 Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, 
ainda que não vencidos. 
§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou 
imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos res-
pectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em 
incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, 
seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos 
de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, 
não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o 
desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais 
a sua atividade empresarial. 
25 Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre inicia-
tiva, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, 
observados os seguintes princípios: 
II – Propriedade privada; 
III – Função social da propriedade; 
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3.1. NEGÓCIOS FIDUCIÁRIOS 

 

Iniciando esse capítulo sobre negócios fiduciários foi utilizado a definição de 

Fazzio Júnior (2016, p. 473) que descreve sendo como, aqueles em que o devedor 

transfere a propriedade de um direito ou bem para o credor, até que a obrigação pac-

tuada seja cumprida, ou seja, o credor tem posse indireta do bem, ficando assim com 

o domínio resolúvel. “O alienante ou devedor torna-se possuidor direto e depositário, 

significa dizer, com todas as responsabilidades e encargos civis e penais inerentes, 

bem como o dever de guarda e conservação da coisa depositada.” (FAZZIO JÚNIOR, 

2016, p. 473) 

 
Por alienação fiduciária entendesse aquele negócio em que uma das 
partes (fiduciante), proprietário de um bem, aliena-o em confiança para 
a outra (fiduciário), a qual se obriga a devolver-lhe a propriedade do 
mesmo bem nas hipóteses delineadas em contrato. Destaca-se a sua 
natureza instrumental, isto é, a alienação fiduciária será sempre um 
negócio meio a propiciar a realização de um negócio fim. A função 
econômica do contrato, portanto, pode estar relacionada à viabilização 
da administração do bem alienado, da subsequente transferência de 
domínio a terceiros ou, em sua modalidade mais usual, à garantia de 
dívida do fiduciante em favor do fiduciário. (COELHO, 2011, p. 510 e 
511). 
 

De acordo com Coelho (2011, p. 511) ocorrendo inadimplência poderá o credor 

fiduciário promover as seguintes medidas processuais, quais sejam: ação de busca e 

apreensão, ação de depósito e ação de execução, mesmo que o devedor estiver em 

processo de recuperação judicial, salvo por período de 180 dias a contar do despacho 

que defere o processamento (art. 6º, §4º LRF)26. 

Rabelo (2014, p.51) descreve que poderá além da modalidade de alienação do 

bem, ocorre também por cessão fiduciária, que é um contrato no qual o devedor trans-

fere ao credor, direitos de créditos que ele tem a receber, e cedendo em garantia até 

que o crédito seja compensado. 

                                                           
26 Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial 
suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclu-
sive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. 
§ 4º Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese ne-
nhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento 
do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos 
credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronuncia-
mento judicial. 
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Nas operações envolvendo a cessão fiduciária, o devedor, cedente, 
cede créditos que tem a receber e serão quitados diretamente ao cre-
dor cessionário para pagamento da obrigação. Depois de descontadas 
as despesas de cobrança e administração, caso exista saldo rema-
nescente do crédito cedido, o valor é repassado para o devedor-ce-
dente na operação que deu início a cessão fiduciária. Caso o paga-
mento seja efetuado em parcelas essa sistemática procederá até que 
o débito seja integralmente pago. (RABELO, 2014, p. 51 e 52) 

 

Sendo assim, a propriedade do crédito foi transferida a terceiro em garantia não 

mais pertencendo a empresa cessionária e, por conseguintes tais créditos não se sub-

meteram à recuperação judicial. 

De acordo com Orlando Gomes apud Limiro (2016), essas modalidades são de 

garantia real, o que confere ao titular o poder de obter a liquidação de uma dívida com 

o valor ou a renda de um bem aplicado exclusivamente à sua satisfação, ou seja, tem 

a finalidade de garantir ao credor o recebimento do débito. 

Limiro (2016) em sua opinião ao site Conjur, estabelece que os créditos de 

garantia real não devem se submeter a recuperação judicial pois o credor é proprietá-

rio do bem ainda que de forma resolúvel. 

 

3.1.1. ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING) 

 

Arrendamento mercantil é um contrato de locação, onde o locatário arrendatá-

rio poderá ao término do contrato, comprar o bem, devolvê-lo ou renovar o contrato 

com o locador. “O locatário, por ato unilateral, dependente de sua exclusiva vontade, 

ao fim do prazo locatício, pode adquirir o bem locado, tendo o direito de amortizar no 

preço da aquisição os valores pagos a título de aluguel.” (COELHO, 2011, p. 515) 

A Lei nº 6.099/74 assim o define: 

 
Art. 1º, parágrafo único - Considera-se arrendamento mercantil, para 
os efeitos desta Lei, o negócio jurídico realizado entre pessoa jurídica, 
na qualidade de arrendadora, e pessoa física ou jurídica, na qualidade 
de arrendatário, e que tenha por objeto o arrendamento de bens ad-
quiridos pela arrendadora, segundo especificações da arrendatária e 
para uso próprio desta.  
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Ainda de acordo com o art. 5º da referida lei o contrato deverá estabelecer pra-

zos de vigência, bem como o valor de cada prestação, e a opção de o arrendatário de 

comprar ou renovar o contrato, e o valor pré-estipulado do bem27. 

Venosa descreve o instituto como:  

 
Negócio que apresenta vantagens, haja vista que torna possível às 
empresas desfrutarem de equipamentos modernos e caros, sem pa-
ralisar o capital, podendo substituí-los antes de ficarem ultrapassados, 
bem como, possuírem benefícios fiscais concedidos pela lei.  Ade-
mais, revela ainda que “como inconveniente, entretanto, desponta 
que, na hipótese de inadimplência, a empresa pode ver-se privada re-
pentinamente de maquinaria e equipamentos essenciais para sua pro-
dução”. (VENOSA, 2010, p. 53728, apud RABELO, 2014, p. 53) 

 

Como bem exposto por Venosa o contrato de leasing possibilita a renovação 

dos bens, de forma mais rápida, se utilizando sempre de novas tecnologias, evitando 

assim o sucateamento dos bens empresarial, sem precisar usar do capital de giro para 

isso, com a grande vantagem da isenção do IOF sobre a negociação. A desvantagem 

é que se uma empresa está em recuperação judicial terá dificuldades para fazer uma 

contratação ou a renovação do contrato de arrendamento, e se esta empresa não 

estiver equipada poderá sofre com a falta do equipamento para continuação da ativi-

dade empresaria. 

Sobre esse mesmo assunto Podcameni (2012, p. 161) explica que a justificativa 

para a exclusão desses créditos da recuperação judicial é decorrente das caracterís-

ticas inerentes ao negócio fiduciário, no que tange a transferência da propriedade, 

sendo que o bem dado em garantia não mais integra o patrimônio do devedor fiduci-

ante.  

 

                                                           
27 Art. 5º. Os contratos de arrendamento mercantil conterão as seguintes disposições: 
a) prazo do contrato; 
b) valor de cada contraprestação por períodos determinados, não superiores há um semestre;  
c) opção de compra ou renovação de contrato, como faculdade do arrendatário; 
d) preço para opção de compra ou critério para sua fixação, quando for estipulada esta cláu-
sula.   
Parágrafo único - Poderá o Conselho Monetário Nacional, nas operações que venha a definir, 
estabelecer que as contraprestações sejam estipuladas por períodos superiores aos previstos 
na alínea b deste artigo. 
28 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil – Contratos em espécie. 10 ed. São Paulo: Atlas, 
2010. 
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3.1.2. PROPRIETÁRIO OU PROMITENTE VENDEDOR DE IMÓVEL CUJOS RESPECTIVOS 

CONTRATOS CONTENHAM CLÁUSULA DE IRREVOGABILIDADE OU IRRETRATABI-

LIDADE 

 

São contratos onde as partes estabelecem cláusulas de irrevogabilidade ou ir-

retratabilidade de acordo, por meio das quais se defende, e mesmo que diante de uma 

inadimplência, o contrato não poderá ser revogado ou retratado. “A cláusula de irre-

tratabilidade e irrevogabilidade presente nos contratos diz respeito à impossibilidade 

do exercício do direito de arrependimento, não sendo capaz de proibir a rescisão do 

contrato em caso de inadimplemento”. (BOSCARDIN, 2015, p. 02) 

 
A cláusula de irretratabilidade é aquela que dispõe que às partes con-
tratantes não poderem se retratar a respeito de nenhuma disposição 
do contrato. Retratar seria arrepender-se. Vitor Frederico Kümpel 
(2011, p. 47) manifesta-se no sentido de que a retratação “é o arre-
pendimento por parte do aceitante, desde que ocorra de maneira efi-
caz, ou seja, desde que o proponente tome ciência antes da aceitação 
ou em conjunto com ela”.  

 

A cláusula de irrevogabilidade, como o próprio nome nos revela, é 
aquela prevista no contrato, por meio da qual se deve entender que o 
instrumento celebrado não poderá ser revogado, em hipótese alguma. 
(RABELO, 2014, p. 55) 

 

Boscardin (2015, p.02) faz a observação de que o ordenamento jurídico brasi-

leiro prevê a liberdade contratual, com possibilidade de escolher os termos dos negó-

cios jurídicos segundo suas preferências, porém o mesmo ordenamento faz com que 

essas tratativas sejam cumpridas, elevando a segurança jurídica do negócio.  Tor-

nando efetiva a aplicação do princípio secular do pacta sunt servanda, que traduzindo 

do latim significa que os contratos/acordos são feitos para serem cumpridos. 

Ainda de acordo com o Autor a cláusula de irretratabilidade e irrevogabilidade 

incorporam aos negócios uma proteção contra arrependimentos motivados ou não, 

tanto pelo vendedor quanto pelo comprador, agregando a venda um caráter de negó-

cio definitivo, e a possibilidade de aditamento contratual por liberalidade das partes 

envolvidas no negócio. 

Conclui-se que a presente cláusula tem o objetivo de prevenir o arrependimento 

dos contratantes após a assinatura do contrato de compra e venda de imóvel. Assim 

como nos outros institutos, o credor não tem mais a mera expectativa sobre o bem, e 

sim a propriedade.  
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3.1.3. PROPRIETÁRIO EM CONTRATO DE VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO 

 

Os contratos de venda e cláusula de reserva de domínio são regidos pelo Có-

digo Civil, estão disciplinados nos arts. 521 a 52829. 

Nesses contratos o vendedor aliena o bem, mas resguarda para si a proprie-

dade, entregando somente a posse ao comprador, até que seja integralmente pago. 

Ocorrendo o inadimplemento o credor deverá promover ação de cobrança, fazendo a 

compensação das parcelas vencidas e vincendas, de acordo com SIMÃO (2011, p. 

14230 apud RABELO, 2014, p. 56) “reter o valor das prestações pagas até o montante 

suficiente para cobrir a depreciação da coisa, as despesas realizadas e as perdas e 

danos sofridos”. 

O contrato com reserva de domínio a propriedade é do vendedor, o comprador 

passa a adquirir a propriedade de forma gradativa de acordo com a evolução do pa-

gamento do preço.  

 

3.2. CRÉDITO DE CESSÃO FIDUCIÁRIA NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

                                                           
29 Art. 521. Na venda de coisa móvel, pode o vendedor reservar para si a propriedade, até que 
o preço esteja integralmente pago. 
Art. 522. A cláusula de reserva de domínio será estipulada por escrito e depende de registro 
no domicílio do comprador para valer contra terceiros. 
Art. 523. Não pode ser objeto de venda com reserva de domínio a coisa insuscetível de ca-
racterização perfeita, para estremá-la de outras congêneres. Na dúvida, decide-se a favor do 
terceiro adquirente de boa-fé. 
Art. 524. A transferência de propriedade ao comprador dá-se no momento em que o preço 
esteja integralmente pago. Todavia, pelos riscos da coisa responde o comprador, a partir de 
quando lhe foi entregue. 
Art. 525. O vendedor somente poderá executar a cláusula de reserva de domínio após cons-
tituir o comprador em mora, mediante protesto do título ou interpelação judicial. 
Art. 526. Verificada a mora do comprador, poderá o vendedor mover contra ele a competente 
ação de cobrança das prestações vencidas e vincendas e o mais que lhe for devido; ou poderá 
recuperar a posse da coisa vendida. 
Art. 527. Na segunda hipótese do artigo antecedente, é facultado ao vendedor reter as pres-
tações pagas até o necessário para cobrir a depreciação da coisa, as despesas feitas e o 
mais que de direito lhe for devido. O excedente será devolvido ao comprador; e o que faltar 
lhe será cobrado, tudo na forma da lei processual. 
Art. 528. Se o vendedor receber o pagamento à vista, ou, posteriormente, mediante financia-
mento de instituição do mercado de capitais, a esta caberá exercer os direitos e ações decor-
rentes do contrato, a benefício de qualquer outro. A operação financeira e a respectiva ciência 
do comprador constarão do registro do contrato. 
30 SIMÃO, José Fernando. Direito Civil: contratos. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2011, Série leituras 

jurídicas provas e concurso. 
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Apesar da atual lei 11.101/2005 ser muito mais eficaz em relação a concorda, 

apresentando uma grande evolução no instituto da Recuperação Judicial expandido 

sua abrangência, porém se torna ineficaz por conta da exclusão de alguns créditos 

que são aqueles elencados em tópico anterior, sendo não rara as vezes que a recu-

peração judicial se convolou em falência, tendo em vista a dificuldade do devedor em 

dar prosseguimento as atividades da empresa devido a restrita abrangência de crédi-

tos submetidos à recuperação que são na grande maioria os créditos bancários. 

(COSTA, 2012). 

Como visto em tópico anterior a alienação fiduciária é uma modalidade de cré-

dito com garantia real, onde o fiduciário passa a propriedade resolúvel do bem ao 

fiduciante, e na cessão fiduciária o objeto do contrato é o domínio creditório sobre 

títulos de créditos, é o meio pela qual as empresas conseguem empréstimo, nesta 

modalidade o devedor prova ao credor que tem previsibilidade de crédito para cumprir 

com o contrato31.  

 
Na prática, isto quer dizer que valores originalmente devidos à em-
presa serão pagos diretamente para o banco, que os retém em conta 
vinculada para satisfação do seu financiamento. É neste caso que 
surge a “trava bancária”. Fala-se em trava justamente porque os cré-
ditos que a empresa em recuperação receberia são direcionados au-
tomaticamente para os bancos, sem entrar no seu caixa. Os bancos, 
então, travam a operação, no sentido de que não correm mais o risco 
da empresa financiada, mas sim dos devedores desta. (SALAMA, 
2013, p. 13) 
 

Para Portugual (2015, p. 394) o que diferencia ambos os negócios fiduciários 

é a natureza jurídica deles, sendo então a alienação fiduciária tem como objetivo a 

                                                           
31 Lei 10.931, de 2004 - Art. 66-B. O contrato de alienação fiduciária celebrado no âmbito do 
mercado financeiro e de capitais, bem como em garantia de créditos fiscais e previdenciários, 
deverá conter, além dos requisitos definidos na Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - 
Código Civil, a taxa de juros, a cláusula penal, o índice de atualização monetária, se houver, 
e as demais comissões e encargos. 
§ 3º É admitida a alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de direitos sobre 
coisas móveis, bem como de títulos de crédito, hipóteses em que, salvo disposição em con-
trário, a posse direta e indireta do bem objeto da propriedade fiduciária ou do título represen-
tativo do direito ou do crédito é atribuída ao credor, que, em caso de inadimplemento ou mora 
da obrigação garantida, poderá vender a terceiros o bem objeto da propriedade fiduciária in-
dependente de leilão, hasta pública ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, de-
vendo aplicar o preço da venda no pagamento do seu crédito e das despesas decorrentes da 
realização da garantia, entregando ao devedor o saldo, se houver, acompanhado do demons-
trativo da operação realizada. 
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propriedade do bem que incide sobre bens móveis e imóveis, e na cessão fiduciária 

essa visa tão somente a titularidade do direito que incidira sobre crédito/direito 

 
Ministro Sanseverino quando ele afirma que o objeto da cessão fidu-
ciária de créditos não seria rigorosamente o mesmo objeto da aliena-
ção fiduciária em garantia. No caso da cessão fiduciária de créditos, 
tem-se a transferência de créditos dos quais o credor-fiduciário passa 
a ter titularidade resolúvel. Na alienação fiduciária em garantia, por 
outro lado, tem-se a transferência de coisa da qual o credor-fiduciário 
passa a ter propriedade resolúvel. (PORTUGUAL, 2015, p. 394) 
 

Portugual (2015, p. 394) também afirma que a discussão doutrinaria e jurispru-

dencial é no sentido se deve ou não deve entrar na recuperação judicial os créditos 

da cessão fiduciária, pois de acordo com o CAPUT do artigo 4932 da LRF diz que estão 

sujeitos a recuperação judicial todos os créditos existentes na data da impetração da 

recuperação judicial tanto os vencidos como os vincendos. 

Portugual continua sua explicação, que no parágrafo 3º33 do mesmo artigo traz 

a exceção a essa regra “credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens 

móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor 

de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irre-

tratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato 

de venda com reserva de domínio”, já tratados em tópico anterior. 

Na sistemática do texto legal diz expressamente “credor titular da posição de 

proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis”, o legislador diz que é a exceção o 

PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO, característica essa do contrato de alienação fiduciária, 

não estando previsto nessa exceção os créditos relativos a titularidade de direito que 

são os aqueles derivados da cessão fiduciária sendo assim ela não deveria se sujeitar 

a recuperação judicial do devedor.  

 
Paulo Sérgio Restiffe, adepto à corrente minoritária, distingue o direito 
real sobre objeto alheio do direito real sobre coisa própria. Fá-lo para 

                                                           
32 Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pe-

dido, ainda que não vencidos. 
33 § 3° Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou 
imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos 
respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive 
em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de do-
mínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os 
direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação es-
pectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4° do 
art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital 
essenciais a sua atividade empresarial. 
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conseguir substancialmente separar os termos “titularidade” e “propri-
edade”. No caso do credor-fiduciário de título de crédito cedido fiduci-
ariamente, não haveria propriedade sobre o título de crédito, mas sim 
um direito sobre objeto alheio (sobre o crédito do devedor-fiduciante). 
No caso da alienação fiduciária em garantia, diferentemente, haveria 
a transferência de propriedade resolúvel sobre coisa para a garantia 
de obrigação. O benefício do art. 49, §3º, LRF, não teria o condão de 
alcançar, por consequência, a cessão fiduciária de créditos segundo 
Paulo Sérgio Restiffe. (RESTIFFE, p. 36 e 3734, apud, PORTUGUAL, 
2015, p. 396) 

 

De acordo com Portugual (2015, p. 396), cessão fiduciária além de não estar 

prevista no rol taxativo das exceções de créditos não sujeitos a recuperação judicial, 

e a natureza jurídica do seu contrato também o desclassificaria desse evento. Porém 

os nossos tribunais vêm interpretando de maneira diversa do exposto em LRF, e estão 

permitindo que os contratos de cessão de crédito sejam excluídos da recuperação 

judicial assim como os contratos de alienação fiduciária. 

A matéria ainda é muito controvertida em nossos tribunais, porém a Ministra 

Nancy Andrigui fez um ótimo posicionamento em relação ao assunto, se deve ou não 

submeter a cessão fiduciária a recuperação judicial, esse julgamento foi do REsp 

1.202.918 – SP, vajamos: 

 
a) A cessão fiduciária de créditos não seria ontologicamente dife-
rente de outras antecipações realizadas em outras operações de mú-
tuo bancário. 
b) A cessão fiduciária de créditos e a alienação fiduciária em ga-
rantia seriam duas espécies de negócios fiduciários diversos conforme 
a legislação brasileira.  
c) Deve-se concluir da redação do art. 49, §3º, LRF, “que prevale-
cerão os direitos de propriedade sobre a coisa”, isto é, que o benefício 
legal não tem o condão de alcançar a cessão fiduciária de créditos, 
porque créditos não seriam coisas. 
d) O art. 49, §3º, LRF, deve ser interpretado restritivamente, uma 
vez que se trata de dispositivo legal a estabelecer exceção em relação 
à regra geral do caput do art. 49, LRF; não caberiam, pois, presunções, 
analogias ou interpretações ampliativas. 
e) A LRF seria posterior à lei que introduziu a cessão fiduciária de 
créditos no ordenamento jurídico brasileiro (Lei n 10.931). Desse 
modo, se fosse a intenção dos legisladores incluir a cessão fiduciária 
de créditos na exceção à regra geral (art. 49, §3º, LRF), eles o teriam 
feito.  
f) O afastamento da cessão fiduciária de créditos da recuperação 
judicial do devedor fiduciante seria incongruente com os objetivos da 
LRF.  

                                                           
34 RESTIFFE, Paulo Sérgio. Propriedade Fiduciária Imóvel. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 
36-37. 
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g) A exclusão da cessão fiduciária de créditos da recuperação judi-
cial do devedor fiduciante seria indesejável do ponto de vista social. 
(ANDRIGUI, 2012 apud PORTUGUAL, 2015, p. 403) 
 

Andrigui conclui que não é cabível a interpretação extensiva ao referido dis-

posto, devendo o crédito da cessão fiduciária se sujeitar a recuperação judicial. 

Portugual concluiu ao contrário do que pensa a jurista, os tribunais tem enten-

dido da seguinte forma, eles fazendo analogia com as duas modalidades de créditos 

a fim que equipara-los, e tem-se permitido a exclusão da cessão de crédito da recu-

peração judicial, um dos principais fundamentos utilizado é que ao privilegiar uma 

classe de credores para que não se submetam a recuperação judicial, é que essas 

empresas poderiam ofertar melhores créditos com taxas de juros menores, pois os 

riscos das operações seria quase 0% pois o crédito estaria garantido e protegido, o 

que promoveria o desenvolvimento econômico da empresa em recuperação, e excluir 

a cessão fiduciária de créditos da recuperação judicial iria de encontro com essa pers-

pectiva. (PORTUGAL, 2015, p. 408) 

Portugal faz a seguinte crítica: 

 
O bônus que o afastamento da cessão fiduciária de créditos da recu-
peração judicial traz (o rebaixamento das taxas de juros) é ultrapas-
sado por ônus significativos: (i) bancos passam a fiscalizar seus deve-
dores de maneira inadequada (tanto no momento do empréstimo 
quanto no momento da performance do mútuo bancário), por exemplo, 
e (ii) os credores que por algum motivo não podem se valer da cessão 
fiduciária de créditos terão um custo maior para fiscalizar o devedor 
(tanto no momento de surgimento da obrigação quanto no momento 
da execução da obrigação). (PORTUGUAL, 2015, p. 409) 
 

Na visão de Costa (2012), explica que o processo de recuperação judicial para 

os devedores com grande volume de dívida bancaria torna-se muito menos provei-

toso, pois a maior parte das dívidas e créditos das empresas que pretendem utilizar-

se do procedimento de recuperação se encontram vinculadas aos Bancos, o que torna 

a recuperação insatisfatória. 

De acordo com Castro Galvão (2012) mesmo a empresa estando em recupe-

ração judicial, esses credores podem rogar a seu favor a “trava bancária” que cria uma 

oposição do crédito fiduciário em relação aos demais credores da empresa recupe-
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randa, inclusive matéria com bastante discussão no judiciário, a fim de pacificar o en-

tendimento o TJ de São Paulo editou a Súmula 6235, para afirmar que a exclusão 

desses créditos da recuperação não fere os princípios norteadores da lei, e que pre-

servar o contrato nas forma ali pactuadas permite uma taxa de juros menor, e preserva 

assim o capital de giro.  

 
Um dos fatores que gera esta controvérsia é que os credores deste 
tipo de garantia são bancos, que atuam como financiadores da ativi-
dade empresarial no País. Contudo, apesar da sua importância e atu-
ação privativa, não podemos nos esquecer que tais instituições são 
“autorizadas” e não “obrigadas” a conceder créditos, sendo livres para 
negociar melhores condições na contratação de operações financei-
ras.  (SALGE; SERIPIERRI, 2009, p. 1) 
 

A comissão do Senado Federal quando da elaboração do projeto, nominado 

como Redução do Custo do Crédito no Brasil, previu a garantia jurídica dos atos em 

troca de custos mais baixos: 

 
(...) é necessário conferir segurança jurídica aos detentores de capital, 
com preservação das garantias e normas precisas sobre a ordem de 
classificação de créditos na falência, a fim de que se incentive a apli-
cação de recursos financeiros a custo menor nas atividades produti-
vas, com o objetivo de estimular o crescimento econômico. (MENDES, 
2017, p. 7) 
 

A resposta que se busca é o porquê os juristas vêm decidindo dessa forma? E 

quais os objetivos para tanto? Tem se entendido pela função social exercida pelo cré-

dito da sessão fiduciária, o referido crédito deve ficar de fora da recuperação judicial, 

para que as financiadoras possam manter a oferta de crédito com taxas de juros mais 

baixas, promovendo o desenvolvimento econômico nacional. 

O que se concluiu é que a cessão de crédito não está abrangida pela lei, e que 

interpretar o disposto legal 49, § 3 LRF de forma extensiva, faz com que haja desi-

gualdade entre os credores, pois visa a blindação de um crédito em detrimento dos 

demais credores, e isso faz com que o crédito não entre em concurso, e na maioria 

das vezes esses créditos são de instituições bancárias que tem uma estabilidade fi-

nanceira maior.  

 

                                                           
35 Súmula 62. Na recuperação judicial, é inadmissível a liberação de travas bancárias com 
penhor de recebíveis e, em consequência, o valor recebido em pagamento das garantias deve 
permanecer em conta vinculada durante o período de suspensão previsto no parágrafo 4º, do 
artigo 6º, de referida Lei. 
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Defende-se esta interpretação, porque o afastamento dos créditos ce-
didos fiduciariamente da recuperação judicial do devedor-fiduciante, 
tal como previsto na legislação pátria, rebaixa artificialmente as taxas 
de juros, alterando o equilíbrio entre os credores e causando prejuízos 
à sociedade como um todo. (PORTUGUAL, 2015, p. 408) 

 

3.3. ESCASSEZ DE CRÉDITO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

 

Para tratar do assunto excassez de crédito na recuperação judicial foi referen-

ciado o autor Mendes (2017, p. 01 a 10) que denota: 

Um outro problema que é enfrentado pelas empresas que se utilizam do insti-

tuto da recuperação judicial é com a escassez de créditos pois isso faz com que haja 

necessidade de pagamento à vista para obtenção de insumos para seus negócios, e 

se todo o capital que tiver que ser adquirido for a vista o devedor não consegue se 

recuperar pois muitas vezes ele próprio demora meses até mesmo anos para recupe-

rar aquele capital investido, ficando assim sem o capital de giro.  

Quando uma empresa está no ápice de seu sucesso onde tudo parece estar 

dando certo, são muitos os investidores, e quando necessitam de recursos financeiros 

no Mercado de Capitais ou mesmo no Mercado Financeiro a esses são concedidos 

sem numerário. O problema é quando a atividade econômica não está prosperando 

como esperado e advém a crise financeira, onde a concessão do crédito passa a ser 

de forma cautelosa e o prazo extremamente reduzido, sendo este possível somente 

mediante a garantia total da dívida, sob pena de tê-lo recusado. 

 
Não é incomum que os mesmos que pleiteiam a exclusão de garantias 
depois de se tornarem insolventes sejam os mesmos que pressiona-
ram o governo a lançar mão de mecanismos para fomento do crédito. 
E não há dúvida de que a fraqueza dos mecanismos de garantia seja 
um componente (embora certamente não o único) a contribuir para a 
escassez do crédito no Brasil. (SALAMA, 2013, p. 13) 
 

Mendes faz a observação em relação as pequenas empresas que não possuem 

estrutura ou saúde financeira suficientes para recorrer ao Mercado de Capitais, tendo 

assim ter de se sujeitar ao crédito ofertado pelas instituições financeiras. E é com esse 

crédito que esses pequenos negócios conseguem adquirir bens móveis ou imóveis, 

são os créditos chamados de “curto prazo”, e nesses contratos de adesão ou se con-

corda com as cláusulas ali impostas ou não se tem o crédito, e o empresário não tendo 

outra alternativa a não ser contratar com essas instituições, e acaba tornando a ativi-

dade empresarial totalmente onerosa ao ponto de torna-la inviável.  
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E ainda de acordo com o autor é nesse cenário de crise financeira que a oferta 

de crédito é limitada e escassa tanto em bancos como em factorings, pois esses terão 

que confiar numa empresa que possui um histórico36 de inadimplemento imenso que 

briga na justiça a renegociação de dívidas por não ter conseguido honrar seus com-

promissos em tempo, sendo que seus antecedentes conta e muito para a obtenção e 

novas operações de crédito. 

 
Empresa em crise não traz em seus números financeiros informações 
otimistas sobre sua viabilidade ou que garantam o retorno do emprés-
timo ao banco e, consequentemente, restam-lhe apenas operações de 
crédito de curto ou curtíssimo prazo, para as quais são exigidas taxas 
de juros mais altas e garantias que proporcionem ao banco a mitiga-
ção do risco mais elevado. (MENDES, 2017, p. 4) 

 

Ainda, para completar o cenário desastroso, a utilização incorreta do crédito de 

curso prazo acaba por ser tonar uma “bola de neve” na vida da empresa pois, esta se 

utilizada do crédito como combustível essencial à sua atividade para adquirir matérias 

primas, insumos e outros indispensáveis para sua atividade o que gera um custo adi-

cional que é repassada no produto final o que torna inviável sua competitividade no 

                                                           
36 Resolução Bacen 2.682/1999: “Art. 2º (…): I – em relação ao devedor e seus garantidores: 

a) situação econômico-financeira; b) grau de endividamento; c) capacidade de geração de 
resultados; d) fluxo de caixa; e) administração e qualidade de controles; f) pontualidade e 
atrasos nos pagamentos; g) contingências; h) setor de atividade econômica; i) limite de cré-
dito. II – Em relação à operação: a) natureza e finalidade da transação; b) características das 
garantias, particularmente quanto à suficiência e liquidez; c) valor”. 
“Art. 4º A classificação da operação nos níveis de risco de que trata o art. 1º deve ser revista, 
no mínimo: I – mensalmente, por ocasião dos balancetes e balanços, em função de atraso 
verificado no pagamento de parcela de principal ou de encargos, devendo ser observado o 
que segue: a) atraso entre 15 e 30 dias: risco nível B, no mínimo; b) atraso entre 31 e 60 dias: 
risco nível C, no mínimo; c) atraso entre 61 e 90 dias: risco nível D, no mínimo; d) atraso entre 
91 e 120 dias: risco nível E, no mínimo; e) atraso entre 121 e 150 dias: risco nível F, no 
mínimo; f) atraso entre 151 e 180 dias: risco nível G, no mínimo; g) atraso superior a 180 dias: 
risco nível H”. 
“Art. 6º A provisão para fazer face aos créditos de liquidação duvidosa deve ser constituída 
mensalmente, não podendo ser inferior ao somatório decorrente da aplicação dos percentuais 
a seguir mencionados, sem prejuízo da responsabilidade dos administradores das instituições 
pela constituição de provisão em montantes suficientes para fazer face a perdas prováveis na 
realização dos créditos: I – 0,5% (meio por cento) sobre o valor das operações classificadas 
como de risco nível A; II – 1% (um por cento) sobre o valor das operações classificadas como 
de risco nível B; III – 3% (três por cento) sobre o valor das operações classificadas como de 
risco nível C; IV – 10% (dez por cento) sobre o valor das operações classificados como de 
risco nível D; V –  30% (trinta por cento) sobre o valor das operações classificados como de 
risco nível E; VI – 50% (cinquenta por cento) sobre o valor das operações classificados como 
de risco nível F; VII – 70% (setenta por cento) sobre o valor das operações classificados como 
de risco nível G; VIII – 100% (cem por cento) sobre o valor das operações classificadas como 
de risco nível H”. 
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mercado em relação a outras empresas que não estejam passando por crise, o que 

enfraquece ainda mais sua atividade econômica.  

 
As empresas que se socorrem à recuperação judicial da Lei 
11.101/2005 acabam por perecer pela falta de crédito ou incentivos, 
permanecendo reféns da insuficiência de elementos necessários para 
propiciar seu soerguimento. (MENDES, 2017, p.7) 

 

O que se conclui da LRF é que ela não atingiu objetivo para qual foi desenvol-

vida que é a soerguimento de empresas em crise financeira transitória, pois permitir a 

exclusão de certos credores do procedimento da recuperação é permitir a satisfação 

integral de uma classe de credor em detrimento de toda uma empresa, sem mesmo 

observar a função social desta na sociedade. 

Restringir o crédito a empresa em crise faz com que essa não consiga desen-

volver suas atividades, e faz com que outros credores se sintam desestimulados a 

investirem na empresa, o procedimento da recuperação judicial hoje para uma em-

presa onde a maioria dos seus débitos é com instituição financeiras, é como manter 

um ser vivo em estado vegetativo, até o ponto de seu coração parar, e a recuperação 

convolar em falência. 
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CONCLUSÃO 

 

 

O sistema falimentar sofreu diversas mudanças estruturais com a atual Lei 

11.101/2005, e de que as legislações anteriores como o Decreto-lei 7.661/1945, que 

previa apenas mecanismos arcaicos de uma execução coletiva forçada contra o em-

presário devedor, sendo esta substituída por esse novo instituto que valoriza a insti-

tuição empresarial que esteja passando por uma crise econômica/financeira transitó-

ria, possibilitando sua manutenção no mercado, observado os reflexos que dela de-

correm. 

Ainda mais, o antigo decreto não se permitia a participação dos credores, tanto 

na falência como na concordata, sendo esta requerida pelo devedor e era concedida 

pelo Estado, sendo os credores obrigados a se submeterem aos efeitos dela. 

A nova lei, ao contrário da antiga legislação, incentiva a participação dos cre-

dores de forma efetiva e soberana na recuperação judicial, é constituído por dois ór-

gãos: O Comitê de Credores e a Assembleia de Credores, sendo este os condutores 

do processo, e poderão aprovar, rejeitar ou alterar o plano de recuperação judicial 

apresentado. O Juiz está presente para resguardar os direitos da empresa e dar uma 

maior segurança jurídica ao processo. 

Ante a progressão social e econômica, cresce também o papel fundamental da 

empresa na sociedade (geração de empregos, arrecadação de tributos entre outros), 

se fazendo necessário alocar os nascentes interesses decorrentes dessa evolução. 

Baseado no desenvolvimento, o direito empresarial, atento a valoração da instituição 

empresarial, passou a relacionar em princípios que proporcionasse uma maior eficácia 

econômica e social para aplicação das regras falimentares. 

Sendo assim, conclui-se que a recuperação judicial é um meio pelo qual o de-

vedor empresário pode sair da crise econômico-financeira. E para que empresa con-

siga as benesses do procedimento da recuperação judicial deve-se observar alguns 

requisitos dentro dos quais se destacam a viabilidade da empresa e a capacidade 

econômica para se reerguer. 



67 
 

Como exposto ao longo do trabalho não são todos os créditos sujeitos a recu-

peração judicial. Não estão subordinados ao plano: o crédito dos negócios fiduciário 

(inclui-se o arrendamento fiduciário e a cessão de crédito), arrendador mercantil, pro-

prietário ou promitente vendedor de imóvel com cláusula de irrevogabilidade ou irre-

tratabilidade, e de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio.  

A exclusão desses créditos da Recuperação Judicial se justifica pelo fato dos 

credores serem proprietários do bem, e, portanto, não devem se submeter aos efeitos 

da recuperação. Sendo garantido ao empresário devedor a posse do bem por prazo 

improrrogável de 180 dias, a contar do despacho que defere o processamento da re-

cuperação, após esse período os credores podem dar continuidade ou promover ação 

executória para reaver esses bens. 

A grande crítica que se faz, é que esses bens na maioria das vezes são de 

essencialidade para o desenvolvimento da atividade empresária. E de que o prazo de 

180 dias é insuficiente para que a empresa possa efetivamente conseguir se reerguer, 

e com a ausência desses bens, a empresa não conseguirá aumentar ou dar continui-

dade na produtividade, o que acarretará, por conseguinte a prolongação da crise fi-

nanceira ao ponto de convolar em falência. Por isso, que os respectivos créditos de-

veriam ser inclusos no plano de pagamento. 

A maior dificuldade que as empresas enfrentam quando entram com o pedido 

de recuperação judicial é a censura dos bens essenciais para o desenvolvimento da 

atividade empresária e a restrição ao crédito que o momento em que a empresa mais 

necessita de investimentos, o que acaba por frustrar a recuperação judicial. 

Para a solução do problema de crédito enfrentado pela sociedade empresária 

diante de uma recuperação judicial, seria permitir que esses créditos que não se su-

jeitam hoje ao instituto, fosse submetido ao plano, pois como exposto ao longo do 

trabalho para que um empresa consiga deferimento do pedido de recuperação é ne-

cessário demonstrar a capacitadade produtiva bem como viabilidade da empresa, se 

o pedido foi deferido e o plano aprovado pelos credores isso significa que a empresa 

tem potencial para se recuperar que ela é viável e tem capacidade produtiva. 

Possuindo esses dois fatores essenciais, a empresa tem condição de honrar 

com seus compromissos. Permitir que os créditos do artigo 49 §3 da LRF fique de fora 

da recuperação judicial é priveligiar uma classe de credores em detrimento das outras, 

pois nestas ponderações os créditos ainda continuam garantidos pelos bens indica-

dos, e garantia de que o credor precisa para conseguir ofertar empréstimo com juros 
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mais baixos é os bens dados em garantia, quanto o risco do não cumprimento do 

contrato pela sociedade empresarial em recuperação judicial, esse ônus deve ser su-

portado pelas financiadoras (dententoras do capital) pois assim como toda atividade 

empresária, o risco do negócio é da sociedade empresarial. 

O crédito é essencial para que a empresa consiga se manter no mercado, e 

deve ser utilizado para o desenvolvimento da atividade empresária e não como meio 

discriminatório como vem sendo utilizado, pois ele define a quem será concedido e 

por conseguência quem se manterá no mercado.  

Sendo o crédito a pedra basilar do processo de soerguimento empresarial, im-

pedir o seu acesso, é infringir o direito constitucional da livre iniciativa, pois se com-

preende por empresa o conjunto de pessoas, ativos e recursos com o objetivo de 

angariar lucro, sendo assim a atividade empresarial o fator determinante. E a existên-

cia do crédito acaba por incentivar ou propiciar o desenvolvimento da atividade e per-

petuar a empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

 

ARÊAS, Ana Clara Marcondes de Mattos. Monografia apresentada ao Curso de Di-
reito da UFSC. 2015. Recuperação Judicial de Empresas: Aspectos Processuais 
e a Responsabilidade do Administrador Judicial. Disponível em: <https://reposito-
rio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/130314/monografia%20-%20fi-
nal%20REV.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acessado em 04 jul. 2017. 
 
BARDINI, Caroline Zanatta. Monografia apresentada Pós-graduação da Universidade 
do Extremo Sul Catarinense – UNESC. 2015. Uma Abordagem Geral sobre a Recu-
peração Judicial de Empresas: Um Estudo de Caso em uma Indústria e Comér-
cio de Embalagens Plásticas. Disponível em: <reposito-
rio.unesc.net/bitstream/1/3323/1/Caroline%20Zanatta%20Bardini.pdf>. Acessado 
em: 06 abr. 2017. 



69 
 

 
BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e Aplicação da Constituição. São Paulo, 
Saraiva. 1996. 
 
BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Nova Lei de Falências e Recuperação de Co-
mentada. 3. ed. 2. tir. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. 
 
BOSCARDIN, Ivan Mercadante. Artigo Relativização na aplicação da cláusula de 
irretratabilidade e irrevogabilidade em contrato de compra e venda de imóvel. 
Jun. 2015. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/40178/relativizacao-na-aplica-
cao-da-clausula-de-irretratabilidade-e-irrevogabilidade-em-contrato-de-compra-e-
venda-de-imovel>. Acessado em: 14 jul. 17 
 
BRASIL, Lei n° 10.931, de 02 de agosto de 2004. Dispõe sobre o patrimônio de afe-
tação de incorporações imobiliárias, Letra de Crédito Imobiliário, Cédula de Crédito 
Imobiliário, Cédula de Crédito Bancário, altera o Decreto-Lei no 911, de 1o de outubro 
de 1969, as Leis no 4.591, de 16 de dezembro de 1964, no 4.728, de 14 de julho de 
1965, e no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e dá outras providências. Diário Oficial 
da União, 3 ago. 2004. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-
2006/2004/lei/l10.931.htm>. Acessado em 19 out. 2017. 
 
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Diário Oficial da 
União, 06 out. 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constitui-
cao/constituicao.htm>. Acessado em: 19 out. 2017. 
 
BRASIL. Resolução nº 2682. Dispõe sobre critérios de classificação das operações 
de crédito e regras para constituição de provisão para créditos de liquidação duvidosa. 
Disponível em: <http://www.bcb.gov.br/pre/normati-
vos/res/1999/pdf/res_2682_v2_L.pdf>. Acessado em 20 out. 2017. 
 
BRASIL. Lei n° 556, de 25 de junho de 1850. Dispões sobre o código comercial. 
Diário Oficial da União, 26 de jun. 1850. Disponível em: < http://www.pla-
nalto.gov.br/ccivil_03/leis/L0556-1850.htm>. Acessado em: 25 jul. 2017. 
 
BRASIL. Lei n° 6.099, de 12 de setembro de 1974. Dispõe sobre o tratamento tribu-
tário das operações de arrendamento mercantil e dá outras providências. Diário Oficial 
da União, 13 de set. de 1974. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/cci-
vil_03/leis/L6099.htm>.Acessado em: 05 jun. 2017. 
 
BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Dispõe sobre, institui o Código 
Civil. Diário Oficial da União, 11 jan. 2002. Disponível em: <http://www.pla-
nalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm>. Acessado em 19 out. 2017. 
 
BRASIL. Lei Nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005. Dispões sobre, regula a recupe-
ração judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária. 
Diário Oficial da União, 10 fev. 2005. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/cci-
vil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11101.htm>. Acessado em: 19 out. 2017. 
 
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Agravo em Recurso 
Especial AREsp 63506 GO 2011/0175213-8 (Acórdão). Relator Sidnei Beneti 24 abr. 



70 
 

2012. Disponível em: <https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/21669372/agravo-re-
gimental-no-agravo-em-recurso-especial-agrg-no-aresp-63506-go-2011-0175213-8-
stj/inteiro-teor-21669373>. Acessado em: 15 jun. 2017. 
 
COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de direito comercial: direito de empresa. 23. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2011. 
 
______. Curso de Direito Comercial - Direito de Empresas. Vol. 3. 15ª Ed. São 
Paulo: Saraiva, 2014. 
 
COSTA, Jônatas Luiz da. X Mostra Científica do Centro de Ensino Superior de 
Catalão - CESUC. 28 nov. 2012. Ineficácia do Procedimento de Recuperação Ju-
dicial Conforme as Disposições da LEI 11.101/2005. Disponível em: 
<http://www.cesuc.br/_xmostracientifica/artigos/artigo_38.pdf>. Acessado em: 05 mai. 
2017. 
 
COSTA, Luciana da Silva. Monografia de bacharel em Direito, da Universidade do 
Vale do Itajaí. Jun. 2005. Nova Lei de Recuperação de Empresas e Falências. Dis-
ponível em: <siaibib01.univali.br/pdf/Luciana%20da%20Silva%20Costa.pdf>. Aces-
sado em: 04 jun. 2017 
 
ESPÍNDOLA, Ruy Samuel. Conceito de Princípios Constitucionais: Elementos 
Teóricos para uma Formulação Dogmática Constitucionalmente Adequada. 
2.ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. 
 
ESTEVEZ, André Fernandes. Revista Jurídica Empresarial. v. 15. jul. / ago. 2010. 
Das Origens do Direito Falimentar a LEI Nº 11.101/2005. Disponível em: 
<http://www.bdr.sintese.com/AnexosPDF/RJE%2015%20-%20Doutrina%20Nacio-
nal.pdf>. Acessado em 15 mar. 2017. 
 
FAZZIO JÚNIOR, Waldo. A nova Lei de Falência e Recuperação de Empresas. 2 
eds. São Paulo: Atlas, 2005. 
 
______. Lei de falência e recuperação de empresas. 5. ed. São Paulo. Atlas, 2010. 
 
______. Manual de direito comercial. 17. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 
2016. 
 
FILARDI, Rosemarie Adalardo. Dissertação do doutorado. Teses.puc/sp. 2008. Ór-
gãos Específicos da Administração da Falência e da Recuperação judicial das 
Empresas. Disponível em: <https://tede2.pucsp.br/handle/handle/8179>. Acessado 
em: 06 abr. 2017. 
 
FIORI, Luiz Alberto. Artigo A Função do Administrador Judicial na Recuperação 
Judicial. 2010. Disponível em: <http://www.tmabrasil.org/en/materias/artigos-de-as-
sociados/a-funcao-do-administrador-judicial-na-recuperacao-judicial>. Acessado em 
06 jun. 2017. 
 



71 
 

GALVÃO, Janaina de Castro. Artigo A problematização da trava bancária na recu-
peração judicial. 28 jun. 2012. Disponível em: <http://www.migalhas.com.br/de-
Peso/16,MI158429,71043-A+problematizacao+da+trava+bancaria+na+recupera-
cao+judicial>. Acessado em 03 out. 2017. 
 
GOMES, Fábio Bellote. Manual de direito comercial: De acordo com a Nova Lei 
de Falência e Recuperação de Empresas. 2.ed. rev. ampl. e atual. Barueri, SP. Ma-
nole, 2007. 
 
LIMIRO, Renaldo. Artigo STJ acerta rumos da alienação fiduciária em recupera-
ção judicial. 8 jun. 2016. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2016-jul-08/re-
naldo-limiro-stj-acerta-rumos-alienacao-fiduciaria-recuperacao>. Acessado em 19 
out. 2017. 
 
MENDES, Luis Cláudio Montoro. Recuperação de empresas e a obtenção de re-
cursos para o soerguimento. Questões relacionadas às dificuldades existentes 
entre as instituições financeiras, as empresas de fomento mercantil e as empre-
sas em recuperação no tocante à obtenção de crédito para fomento de suas 
atividades. Revista de Direito Recuperacional e Empresa. vol. 4/2017. Abr. - Jun. 
/ 2017. DTR\2017\1696. Disponível em: <http://www.revistadostribu-
nais.com.br/maf/app/resultList/document?src=docnav&ao=&from-
rend=&srguid=i0ad6adc50000015ee5117fb292961b64&epos=20&spos=20&page=0
&td=224&savedSearch=&searchFrom=&context=4&crumb-action=append&crumb-la-
bel=Documento>. Acessado em 04 out. 17. 
 
PAIVA, Rayssa Kelly Duarte Carneiro de. Recuperação judicial: a Lei 11.101/2005 
como consolidação dos princípios da ordem econômica constitucional. In: Âm-
bito Jurídico, Rio Grande, XVI, n. 111, abr. 2013. Disponível em: <http://ambitojuri-
dico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=13050>. Acesso em: 01 
jun. 2017. 
 
PEREIRA, Clovis Brasil. Principais mudanças na nova Lei de Falência. 09 de jun 
de 2005. Disponível em: <egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/30785-32975-
1-PB.pdf>. Acessado em 31 de out. de 2017. 
 
PODCAMENI, Giovanna Luz. A Trava Bancária na Recuperação Judicial. R. 
EMERJ. Rio de Janeiro. v. 17, n. 66, p. 158 - 186, set - dez. 2014. Disponível em: 
<http://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/edicoes/revista66/re-
vista66_158.pdf>. Acessado em 02 out. 2017. 
 
PORTUGAL, Daniel Ochsendorf. Cadernos do Programa de Pós-Graduação Di-
reito/UFRGS. Edição Digital. Porto Alegre. Vol. X. N 1. 2015. Comentários ao Resp 
1.202.918 – Sp: Devem os Créditos Cedidos Fiduciariamente se Submeter aos 
Efeitos da Recuperação Judicial do Devedor-Fiduciante?.   
 
RABELO, Amanda Alves. Monografia apresentada ao Curso de Direito da Faculdade 
Integradas “Antônio Eufrásio de Toledo”. SP, 2012. Recuperação Judicial: Créditos 
Não Incluídos No Procedimento. Disponível em: <intertemas.unitoledo.br/revista/in-
dex.php/Juridica/article/viewFile/3041/2803>. Acessado em: 25 jun. 2017. 
 



72 
 

REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Falimentar. São Paulo: v. 1-2. Saraiva, 1986. 
 
RESTIFFE, Paulo Sérgio. Recuperação de empresas: de acordo com a lei 11.101, 
de 09-02-2005. Barueri. SP. Manole, 2008. 
 
ROCHA, Angelito Dorneles. Histórico do Direito Falimentar. 03. Out. 2006. Dispo-
nível em: <http://www.tex.pro.br/listagem-de-artigos/204-artigos-jul-2007/5484-a-res-
ponsabilidade-civil-no-microssistema-das-relacoes-de-consumo-responsabilidade-
pelo-fato-do-produto>. Acessado em 04 mar. 2017 
 
RODRIGUES, Adelson Aparecido Guedes. Monografia apresentada ao Curso de Di-
reito da PUC/MG. 2013. Objeção Ao Plano De Recuperação Judicial Pelo Credor 
De Garantia Real Que Detém A Maioria Dos Créditos Na Classe. Disponível em:  
<http://adelsonguedes.com.br/documents/MONOGRAFIAAPRESENTADAPELOAD-
MINISTRADORAOCURSODEDIREITODAPUC-MG.pdf>. Acessado em 02 out. 2017. 
 
SALAMA, Bruno Meyerhof. Recuperação Judicial E Trava Bancária. Revista de Di-
reito Bancário e do Mercado de Capitais. vol. 59. p. 13. jan. 2013. DTR\2013\2550. 
Disponível em: <http://www.revistadostribunais.com.br/maf/app/resultList/docu-
ment?&src=rl&srguid=i0ad82d9b0000015ee00021d8e78c3144&do-
cguid=I454e94808e0311e2bdde010000000000&hi-
tguid=I454e94808e0311e2bdde010000000000&spos=1&epos=1&td=224&con-
text=17&crumb-action=append&crumb-label=Documento&isDocFG=true&isFromMul-
tiSumm=true&startChunk=1&endChunk=1>. Acessado em: 02 out.17. 
 
SCALZILLI, João Pedro; SPINELLI, Luís Felipe e TELLECHEA, Rodrigo Tellechea. 17 
set. 2012. Objetivos e Princípios da Lei de Falências e Recuperação de Empre-
sas. Disponível em: <http://www.sintese.com/doutrina_integra.asp?id=1229>. Aces-
sado em 08 jun. 2017 
 
SIERRA, Amanda Queiroz. As Ordenações Do Reino E O Surgimento Do Direito 
Falimentar No Brasil. THEMIS - Revista da Escola Superior da Magistratura do 
Estado do Ceará, V.5, n.2, ago./dez 2007. Disponível em: 
<http://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/37121/Or-
dena%C3%A7%C3%B5es_reino_surgimento_sierra.pdf>. Acessado em 21 mai. 17. 
 
SOUZA, Karina de. Monografia do Curso de Pós-Graduação em Direito Aplicado, ofer-
tado pela Escola da Magistratura do Paraná. Curitiba 2014. O Controle Judicial Das 
Assembleias De Credores No Instituto Da Recuperação Empresarial. Disponível 
em: <http://www.emap.com.br/conteudo/biblioteca/monografias/KA-
RINA%20DE%20SOUZA.pdf>. Acessado em 01 jun. 17. 
 
SZKLAEOWSKY, Leon Frejda. Artigo A recuperação de empresa na nova Lei de 
Falências. Jul. 2003. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/4425/a-recuperacao-
de-empresa-na-nova-lei-de-falencias>. Acessado em: 04 mar. 2017. 
 
TAHAN, Ricado. Principais Alterações da Nova Lei de Falências. 07 de abr. de 
2006. Disponível em: <https://www.fortes.adv.br/pt-BR/conteudo/artigos-e-noti-
cias/30/principais-alteracoes-da-nova-lei-de-falencias.aspx>. Acessado em: 31 de 
out. 2017. 



73 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


