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RESUMO

BARROS NETO, Geraldo Fonseca de. Aspectos processuais da recuperação
judicial. 2012. 201 p. Dissertação (Mestrado em Direito)  Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo, São Paulo, 2012.
O objetivo deste trabalho é analisar a recuperação judicial, a partir do direito
processual civil. A perspectiva processual a que se propõe é justificada pela
constatação de que somente pelo processo se realiza a recuperação judicial. A
riqueza da especialidade do processo destinado à recuperação judicial – decorrente
da complexidade e especificidade do direito material em jogo – faz ainda mais
relevante o presente estudo. Afinal, na concretização prática da recuperação judicial,
surgem intricadas questões, cuja solução é encontrada à luz do direito processual
civil. Evidentemente, o processo é estudado diante do direito material para o qual é
desenhado, não se vislumbrando como um fim em si mesmo. Nesse escopo,
inicialmente é analisada a estrutura jurisdicional, com foco na competência, no
administrador judicial e na participação do Ministério Público. Na sequência, passase à identificação das partes, com ênfase na legitimidade. Segue-se o apontamento
dos requisitos de admissibilidade, em confronto com as questões de mérito. Chegase, então, à análise do procedimento da recuperação judicial, passo a passo, desde
a petição inicial até a sentença que concede o instituto ou, rejeitando o pedido,
decreta a falência do devedor. Também cuida o estudo do procedimento especial
destinado às empresas menores, bem como da verificação dos créditos e dos
procedimentos decorrentes do cumprimento e do descumprimento do plano
aprovado. Pretende o trabalho, portanto, cuidar dos aspectos relativos à
concretização da recuperação empresarial, por meio da análise do peculiar processo
de recuperação judicial.
Palavras-chaves: Recuperação judicial  Processo judicial de recuperação
da empresa  Procedimento da recuperação judicial.

ABSTRACT
BARROS NETO, Geraldo Fonseca de. Procedure aspects of the judicial
reorganization. 2012. 201 p. Dissertation (Master Degree in Law)  Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2012.
The objective of this dissertation is to analyse the judicial reorganization,
conceived from the civil procedure law perspective. This proposed perspective is
justified by the finding that reorganization can only take place through procedure law.
The richness of the specialty of the proceedings related to reorganization – decurrent
from the complexity and specificity of the substantive law in scene – makes this study
even more relevant. In fact, intricate questions arise out of the practical concretion of
reorganization, whose solution is found in the light of civil procedure law. Therefore,
proceedings shall be studied in connection with the substantive law to which it has
been drawn, as procedure law shall not be conceived as an end in itself. Baring this
premise in mind, this paper firstly analyses the jurisdictional structure of restructuring,
focusing on competence, the judicial trustee and the participation of the Public
Prosecution Office. Subsequently, the study concentrates on the identification of the
parties, specially regarding their legitimacy. Then the requirements for reorganization
admission will be tackled in parallel with issues related to the merits. Thereupon, the
present dissertation addresses the reorganization proceedings, step by step, from the
statement of claim to the final judicial pronouncement which either grants
reorganization or, dismissing debtor's plea, decrees the bankruptcy of the debtor.
Furthermore, this paper examines the special proceedings applicable to minor
business companies, as well as the credits verification and the proceedings emerging
from the performance or the non-performance of the approved reorganization plan.
Hence, this dissertation embraces the features concerning the practical concretion of
companies' reorganization, through the analysis of the unique reorganization
proceedings.
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INTRODUÇÃO
Ao inserir no ordenamento jurídico a recuperação judicial, a Lei n.
11.101/2005 rompeu barreiras. Antes voltado quase exclusivamente à satisfação dos
credores, o tratamento legal da empresa em crise passou a preocupar-se com a
preservação da atividade produtiva viável, em benefício, além dos credores, de
empregados, fornecedores, consumidores, do Estado e, em última análise, da
sociedade.

Dedica-se o presente estudo à recuperação judicial, instituto que, por meio do
processo, objetiva a preservação da empresa.

Opera-se a recuperação judicial por meio do oferecimento, por devedor
empresário, individual ou sociedade, de plano de reestruturação das dívidas e da
atividade empresarial. Aos credores – grandes interessados na superação das
dificuldades – cabe um papel fundamental: o de analisar o plano proposto,
aprovando-o ou o rejeitando. Em linhas gerais, quando os credores aprovam o
plano, é concedida a recuperação; por outro lado, se rejeitado o plano, é decretada a
falência do devedor.

Esse procedimento se realiza por meio de processo judicial. Trata-se de um
processo judicial especialíssimo, com notáveis distinções do processo comum
ordinário. Afinal, a relação material que lhe dá ensejo é peculiar, mesclando o
interesse público da preservação da empresa com os interesses particulares dos
credores, o que resultou em uma relação processual de notável especificidade.

A especialidade do processo acaba por levantar relevantes questões, tanto
academicamente, na busca pela coerência do sistema, quanto no cotidiano dos
fóruns e tribunais, diante da necessidade de solucionar intrincados problemas
práticos. Passados os anos iniciais de vigência, é considerável o aumento da
quantidade de pedidos de recuperação judicial, tornando mais recorrentes os
problemas e fazendo ainda mais relevante a solução das questões.
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Embora assim seja, é recente, e ainda escassa, a preocupação doutrinária
com o processo judicial de recuperação da empresa.

Desde que a recuperação judicial era projeto legislativo, a doutrina vem se
ocupando com os aspectos materiais do instituto, como as questões econômicas,
contratuais, societárias, tributárias etc. O processo é abordado apenas em segundo
plano, de forma passageira e, no mais das vezes, descompromissada. Considerando
a riqueza da especialidade do processo de recuperação judicial, a falta de estudo
dos aspectos processuais é uma incongruência.

Evidentemente, o processo serve à realização do direito material. Mas, para
que seja legítima essa realização, o processo deve observar princípios e regras a ele
inerentes. É essa a proposta do presente trabalho: estudar a recuperação judicial a
partir de seu processo, à luz do direito processual civil e, como não poderia deixar de
ser, diante das peculiaridades do direito material.

Dedica-se o capítulo inicial, depois de apresentar o instituto da recuperação
judicial, a justificar a importância do estudo de seu processo, apontando a
pertinência de sua especialidade.

O segundo capítulo versa sobre a estrutura jurisdicional destinada à
recuperação judicial, tratando da competência, do administrador judicial e da
intervenção do Ministério Público.

No terceiro capítulo, o foco é nas partes. Discute-se a legitimidade ativa e
passiva, e as consequências, no processo, da identificação dos credores como réus.

A distinção entre os requisitos de admissibilidade e o mérito é o propósito do
quarto capítulo. Primeiro, são estudados os requisitos específicos da recuperação
judicial e o juízo de admissibilidade; depois, procura-se delimitar o objeto litigioso.

Passa-se, no quinto capítulo, ao procedimento. Depois da classificação do
procedimento entre o ordinário e o simplificado, principal e incidental, os atos
processuais que compõem o procedimento ordinário principal ganham o foco. O
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estudo parte da petição inicial e segue pelos principais atos (deferimento do
processamento, citação, apresentação do plano, defesa, assembleia geral), para
chegar à sentença e, finalmente, ao recurso.

Ocupa-se o sexto capítulo do complexo procedimento de verificação dos
créditos.

No capítulo seguinte, tem lugar o estudo do procedimento simplificado,
destinado às microempresas e empresas de pequeno porte, nas suas comparações
com o procedimento ordinário.

O capítulo final dedica-se aos procedimentos posteriores à concessão da
recuperação judicial, em que se encontram o encerramento da recuperação, a
convolação em falência, a execução do plano de recuperação e o pedido de falência
formulado por credor.

Ao longo de todo o estudo, o processo é analisado diante dos princípios
regras que o fundamentam e à luz da relação de direito material que lhe dá ensejo.
Procura-se não perder de vista que é o direito material que justifica o processo, e
não o contrário.
Não se tem a pretensão de esgotar o assunto – o que seria impossível diante
da riqueza de possibilidades do processo – mas de propor questões e posições que
possam servir de base ao debate e ao desenvolvimento do instituto da recuperação
judicial. Por isso, aqui também vale o conselho de Francis Bacon: “Leia não para
contradizer nem para acreditar, mas para ponderar e considerar”.
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1 RECUPERAÇÃO DA EMPRESA E SEU PROCESSO JUDICIAL
1.1 Noções preliminares sobre a recuperação judicial
Ao devedor empresário que desenvolve atividade viável, atravessando
momento de crise econômico-financeira, socorre um instrumento que lhe permite
exercer em juízo sua pretensão à superação da crise, mediante a propositura aos
credores de um plano de soerguimento.

Trata-se da recuperação judicial, inovação inserida no direito brasileiro pela
Lei n. 11.101/2005, que passou a tratar do direito da empresa em crise, modificando
por completo os meios antes existentes, insuficientes à superação das dificuldades
econômico-financeiras do devedor empresário.

No passado, o comerciante que não cumpria seus compromissos era tido por
desonesto, sendo presumido que a falência decorria de má-fé ou grave inaptidão
para o comércio1. Até a Idade Média, a repressão penal era o marco característico
do direito falimentar.2
A constatação de que a quebra da empresa – expressão originada da efetiva
quebra física que, nas cidades italianas medievais, era promovida pelos credores
sobre o estabelecimento do comerciante3 – nem sempre se dava por desonestidade,
grave culpa ou inaptidão do comerciante4, somente nos tempos modernos repercutiu

1

2

3

4

Daí se originou o termo falência, nascido do verbo italiano fallere, significando faltar, enganar
(LACERDA, José Cândido Sampaio de. Manual de direito falimentar. 3. ed. Rio de Janeiro: Freitas
Bastos, 1965. p. 15).
REQUIÃO, Rubens. Curso de direito falimentar. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1980. v. 1, p. 9. Se o
devedor tivesse agido fraudulentamente, mais graves seriam as sanções. Era permitido, por
exemplo, ao comissário da falência apoderar-se da pessoa do devedor, dispor de seus bens e
submetê-lo ao pelourinho, se estivesse dolosamente subtraindo bens de valor superior a vinte libras
(SIMIONATO, Frederico Augusto Monte. A reforma da lei de falências frente à reorganização
econômica da empresa. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, São Paulo,
Malheiros, v. 36, n. 108, p. 27, out./dez. 1997).
“O Direito permitia ao credor agir fisicamente contra o devedor faltoso, quebrando materialmente os
estabelecimentos dos devedores comerciantes como um significado simbólico de expulsão do
faltante.” (VIGIL NETO, Luiz Inácio. Teoria falimentar e regimes recuperatórios. Porto Alegre:
Livraria do Advogado, 2008. p. 52).
MAMEDE, Gladston. Direito empresarial brasileiro: falência e recuperação de empresas. 4. ed. São
Paulo: Atlas, 2010. v. 4, p. 1-3.
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no aperfeiçoamento das normas legais5. Percebeu-se que, nos casos em que a crise
não decorria de má-fé nem grave má administração, não haveria motivos para se
punir o falido. Começou-se a pensar que o empresário em crise, para a qual não
concorreu com culpa, poderia ser merecedor de auxílio na superação das
dificuldades.

Conjuntamente, a evolução da sociedade, do comércio e dos estudos também
fez perceber que não é apenas o empresário quem sofre as consequências da crise
da empresa.

Os fornecedores passam a não mais receber seus créditos da forma como
prevista, correndo também o risco de descumprirem seus próprios compromissos,
fazendo a crise alastrar-se exponencialmente. Na outra ponta, os consumidores são
atingidos com a queda na qualidade dos produtos e serviços, com a falta de peças
de reposição e com a dificuldade em receber créditos decorrentes de indenizações
por vícios e defeitos dos produtos e serviços colocados no mercado de consumo. Os
trabalhadores são fatalmente atingidos, sentindo a degradação das condições de
trabalho, a falta de pagamento dos salários e a indesejada perda do emprego.

Também o Estado é atingido diretamente, tanto porque a empresa em crise
passa a descumprir suas obrigações tributárias, quanto porque a queda de produção
reduz a arrecadação fiscal. Em uma visão mais ampla, a atividade produtiva
movimenta a economia, inclusive pelo pagamento de salários, que aumentam o
consumo e, consequentemente, a arrecadação de tributos6. Mais ainda: a
importância da empresa na atividade produtiva nacional, regional e local é de grande
relevância, “de que o Estado não poderá desinteressar-se”7, independentemente de
se tratar de macro ou microempresa.8
5

Sobre a evolução do tratamento da empresa em crise, em especial quanto à substituição da
repressão penal pela execução patrimonial: NISIO, Saverio. I lineamenti processuali del fallimento.
Con prefazione di Umberto Navarrini. Padova: Cedam, 1931. p. 5-17.
6
ALMEIDA, Marcus Elídius Michelli de. Nova lei de falências e recuperação de empresas confrontada
e breves anotações. São Paulo: Quartier Latin, 2005.p. 65.
7
PERIN JUNIOR, Ecio. Preservação da empresa na lei de falências. São Paulo: Saraiva, 2009. p.
129.
8
“Já se tornou notório que a empresa domina o panorama da economia moderna, principalmente
porque é ela a responsável pela produção e comercialização em massa; mas também pelos
progressos tecnológicos verdadeiramente revolucionários que utiliza e, consequentemente, pela
dimensão extraordinária que alcançou. De um lado tem-se, pois, as chamadas macroempresas,
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Pode-se afirmar então que a sociedade é atingida pela crise da empresa 9,
demandando um tratamento legal específico para essa situação, que seja adequado
à satisfação dos credores, mas, ao mesmo tempo, que forneça meios para a
superação das dificuldades, em benefício da sociedade.

Tradicionalmente, o sistema da empresa em crise era dividido entre a
falência, destinada a promover a liquidação das empresas irrecuperáveis 10, e a
concordata, disponibilizada às empresas em crise momentânea superável.

Contudo, embora diretamente afetados pela crise da empresa, os credores
não tinham voz nos procedimentos que visavam à superação da crise. Na
concordata, os instrumentos de soerguimento limitavam-se à concessão de prazos
para pagamento da dívida. Aos credores restava aguardar o pagamento, nos prazos
previstos na lei, ou esperar o descumprimento das obrigações concordatárias e a
consequente decretação da falência. Fatalmente, a concordata era carregada de
cessões de crédito simuladas11 ou culminava na falência12. A própria falência, do

dotadas de um poder econômico inimaginável, chegando a ignorar as fronteiras dos países, no que
se converteu na chamada multinacional. De outro, tanto a pequena e a média empresa completam o
ciclo de produção e distribuição dos produtos no mercado, do que resulta que a economia moderna
está estruturada em volta das empresa que constituem o seu centro, o polo irradiador dos bens e
serviços.” (BULGARELLI, Waldirio. Sociedades comerciais. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2001. p. 291).
9
“A crise econômico-financeira da atividade empresarial, que poderá levar à quebra, passa a ser vista
não mais como um problema individual daquela empresa, mas sim como um problema coletivo, em
que estão inseridos – agrade ou não – todos aqueles que mantêm relações diretas ou indiretas –
comerciais, trabalhistas ou mesmo institucionais – com aquela empresa.” (PERIN JUNIOR, Ecio,
Preservação da empresa na lei de falências, p. 135). No mesmo sentido: LEAL JUNIOR, João
Carlos; PRADO, Martha Asunción Enriques. Da manutenção da atividade empresarial no
ordenamento jurídico brasileiro: uma abordagem principiológica. Revista de Direito Privado, São
Paulo Revista dos Tribunais, ano. 12, n. 46, p. 360, abr./jun. 2011.
10
Na lição de Rita Maria Lagos do Amaral Cabral, professora da Universidade de Lisboa, o processo
de falência é “destinado, em tese, a excluir do tráfego mercantil quem já patenteou a sua inaptidão
para nele intervir” (Pressupostos materiais da falência. In: CORDEIRO, António Meneses et al.
Estudos de direito comercial: das falências. Coimbra: Almedina, 1989. v. 1, p. 147).
11
PAIVA, Luiz Fernando Valente de. Aspectos relevantes do instituto da recuperação judicial. In:
OLIVEIRA, Fátima Bayma de. Recuperação de empresas: uma múltipla visão da nova lei. São
Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006. p. 107.
12
Antes da vigência da Lei n. 11.101/2005, Ricardo Tepedino já sustentava que “o instituto da
concordada, transformada pela lei de 1945 num favor legal que se concede à vista do
preenchimento de meras formalidades, sem qualquer preocupação com a probabilidade de
recuperação do impetrante, está longe de propiciar a execução de um plano de reestruturação da
empresa em crise” (A recuperação da empresa em crise diante do Decreto-Lei 7.661/1945. Revista
de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, São Paulo, Malheiros, v. 41, n. 128, p. 166,
out./dez. 2002).

20

modo como desenhada na legislação revogada, já se mostrava ultrapassada, por
impossibilitar a rápida liquidação do patrimônio do devedor.13

A insuficiência dos meios previstos na concordata levava à falência empresas
viáveis14, e fez clara a percepção de que, como a crise pode ter as mais variadas
origens, também sua superação pode demandar instrumentos diferenciados e
flexíveis15. Além disso, notou-se que se a preservação da empresa interessa
precipuamente aos próprios credores, é imprescindível a participação ativa deles,
debatendo as propostas do devedor e trazendo ideias, no esforço comum de
superação da crise, que a todos beneficia.

Nesse intuito, foi promulgada a Lei n. 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, em
substituição ao já cansado Decreto-Lei n. 7.661/1945, que antes regulava a matéria.
Portanto, o tratamento legal da empresa em crise é concentrado na Lei n.
11.101/2005, que dispõe sobre a falência e a recuperação do devedor empresário.

A falência é destinada à empresa inviável. Na falência, o devedor é afastado
de suas atividades, promovendo-se a liquidação da universalidade de seus bens
para pagamento dos credores, classificados de acordo com a natureza do crédito,
segundo ordem de preferência prevista na lei.

Por outro lado, caso seja possível a superação da crise, a lei disponibiliza a
recuperação ao devedor empresário, que formula um plano de recuperação a ser
apresentado aos credores, aos quais, em linhas gerais, compete decidir pela
concessão da recuperação ou pela decretação da falência.

13

Rubens Requião sustentou a necessidade de reforma da Lei de Falências, indicando relevantes
sugestões, há mais de trinta anos. (Falência (direito falimentar no Brasil). In: FRANÇA, Rubens
Limongi (Coord.). Enciclopédia Saraiva do Direito. São Paulo: Saraiva, 1977. v. 36, p. 127-137).
14
Constatou Jorge Lobo que “se a empresa é econômica e financeiramente viável e/ou social, política
e estrategicamente importante, ela não deve perecer, o que muitas vezes ocorre, infelizmente, por
absoluta falta de instrumentos legais capazes de propiciar o seu reerguimento” (Direito da crise
econômica da empresa. Revista de Direito Mercantil Industrial Econômico e Financeiro, São Paulo,
Malheiros, v. 36, n. 109, p. 66, jan./mar. 1998).
15
FAZZIO JUNIOR, Waldo. Nova lei de falência e de recuperação de empresas. São Paulo: Atlas,
2005. p. 103-107.
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Veja-se que, na recuperação, a atividade empresarial é preservada,
mantendo-se

a

fonte

produtora

e,

consequentemente,

os

empregos

dos

trabalhadores e o recolhimento de tributos. O objetivo da recuperação é “preservar a
empresa, enquanto núcleo de interesses complexos de longo prazo, ante eventuais
disfunções financeiras de curto prazo”.16
Nesse sentido, fácil notar que a recuperação judicial procura “atender a um só
tempo os direitos e interesses do devedor e de seus credores, mas também, quiçá
sobretudo, os interesses coletivos e gerais, públicos e sociais, por ele direta e
indiretamente abrangidos”.17

A recuperação judicial é, por tudo isso, instituto de grande importância e
relevância prática.

1.2 Recuperação judicial pelo processo
Como dito, ao lado da falência, o sistema da empresa em crise apresenta a
recuperação, dividida entre as modalidades judicial e a extrajudicial.
A recuperação extrajudicial pode ser definida como um “meio formal de
acordo especial com certos credores, que pode eventualmente ser imposto a uma
minoria resistente”18 ou um “negócio jurídico consensual entre devedor e uma ou
algumas classes de credores, um negócio de cooperação, de repactuação na divisão
dos riscos”19.

16

NUNES, Marcelo Guedes; BARRETO, Marco Aurélio Freire. Alguns apontamentos sobre a
comunhão de credores e viabilidade econômica. In: CASTRO, Rodrigo R. Monteiro de; ARAGÃO,
Leandro Santos de (Coords.). Direito societário e a nova lei de falências e recuperação de
empresas. São Paulo: Quartier Latin, 2006. p. 310.
17
LOBO, Jorge. Recuperação judicial da empresa. In: OLIVEIRA, Fátima Bayma de (Org.).
Recuperação de empresas: uma múltipla visão da nova lei. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006.
p. 24.
18
SOUZA JUNIOR, Francisco Satiro de. Comentários ao Capítulo VI: artigos 161-167. In: SOUZA
JUNIOR, Francisco Satiro de; PITOMBO, Antônio Sérgio A. de Moraes (Coords.). Comentários à lei
de recuperação de empresas e falências: Lei 11.101/2005, artigo por artigo. 2. ed. rev., atual. e
ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 523.
19
SZTAJN, Rachel. Comentários aos artigos 139 a 167 da Lei n. 11.101, de 2005. In: TOLEDO,
Paulo Fernando Campos Salles de; ABRÃO, Carlos Henrique (Coords.). Comentários à lei de
recuperação de empresas e falência. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 465.
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Trata-se de negociação direta entre o devedor e seus credores, sem a
intromissão de administrador judicial ou juiz. A participação judicial apenas ocorre
para homologação do plano acordado pelas partes, para lhe atribuir segurança,
transparência e publicidade; para impor seus efeitos à minoria dissidente; para
emprestar-lhe característica de título executivo judicial; e para que o negócio jurídico
previsto no plano não seja revogado ou declarado ineficaz em caso de posterior
falência.20 É predominantemente contratual, extrajudicial.
Ao contrário, a recuperação judicial se processa, do início ao fim,
judicialmente. Nasce a recuperação judicial pelo ajuizamento da petição inicial; o
plano de recuperação é apresentado em juízo, ao qual se direcionam as objeções
contrárias a tal plano; a concessão da recuperação é ato do juiz; encerra-se a
recuperação por sentença.
Assim,

pode-se

dizer

que

a

recuperação

judicial

se

concretiza

obrigatoriamente por meio do processo. Em outras palavras, não há recuperação
judicial senão por processo. Essa constatação justifica a preocupação com o estudo
dos aspectos processuais da recuperação judicial.
São antigos os debates sobre a relevância dos aspectos processuais nos
institutos atinentes à empresa em crise. Em clássica dissertação, Nelson Abrão
aponta que os debates sobre a importância do processo no estudo da falência são
travados desde os primórdios do instituto, já que “era inviável a configuração do
estado falimentar sem manifestação do órgão judiciante”21, e arrola os defensores da
concepção processualista do direito falimentar22. Em seguida, enumera os
20

Quanto à blindagem contra a ineficácia ou revogação de ato praticado como meio de recuperação
previsto no plano extrajudicial, compartilhamos do entendimento de Jean Carlos Fernandes, no
sentido de que o negócio jurídico previsto no plano aprovado e homologado judicialmente conserva
sua validade e eficácia, mesmo com a decretação da falência (Reflexões sobre a nova lei falimentar:
os efeitos da homologação do plano de recuperação extrajudicial. Revista de Direito Mercantil,
Industrial, Econômico e Financeiro, São Paulo, Malheiros, v. 45, n. 141, p. 174-183, jan./mar. 2006).
21
ABRÃO, Nelson. A continuação do negócio na falência. São Paulo: Leud, 1975. p. 30.
22
São citados Renzo Provenciali, Sergio Sotgia, Giorgio de Semo, Carlo d‟Avack, Max Pagenstecher,
José Roberto Franco da Fonseca e Pontes de Miranda (ABRÃO, Nelson, A continuação do negócio
na falência, p. 30-34). Acrescentamos o entendimento de Edoardo Ricci, que apesar de não
procurar classificar, expressamente, a natureza do instituto, aborda-o claramente sob a perspectiva
processual em sua clássica Lezioni sul fallimento (2. ed. Milano: Giuffrè, 1997), e de Saverio Nisio,
que reafirma o processualismo com insistência: “Il fallimento èstato sempre un istituto di diritto
processuale” (I lineamenti processuali del fallimento, p. 1); “Il fallimento, dicevamo, è un istituto di
diritto processuale” (Ibidem, p. 4); “Il fallimento è un istituto processuale complesso” (Ibidem, p. 33),
e “Il fallimento è un istituto di diritto processuale” (Ibidem, p. 58-59).
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doutrinadores que, embora reconheçam a importância do aspecto processual,
abrandam-na com o reconhecimento dos demais componentes jurídicos23. Por fim, o
autor relata a percepção doutrinária antiprocessualista, dando conta “dos efeitos
danosos da concepção preponderante ou exclusivamente processualista da
falência”.24

A conclusão de Nelson Abrão é no sentido de que a concepção processual
dos institutos falimentares é prejudicial à superação da crise da empresa e
responsável pela crise do próprio direito falimentar. Defende, assim, a minimização
da relevância dos aspectos processuais dos institutos falimentares, em favor da
preservação da empresa.

A crítica de Nelson Abrão parece ter repercutido fortemente na doutrina pátria.
Com efeito, nota-se uma avalanche de obras doutrinárias focadas no direito
substancial da recuperação judicial. Discute-se a origem histórica do instituto, a
empresariedade, as razões da crise e a adequação de estratégias empresariais de
recuperação, os efeitos da reorganização perante determinada parcela de credores,
a repercussão no mercado e na sociedade, as consequências à luz do direito
societário, a repercussão da alienação e da aquisição de bens etc. Grande parte das
obras tem como escopo exclusivo o estudo do direito material e, quando mais,
abordam as consequências processuais apenas de forma oblíqua e passageira,
relevadas a segundo plano.25

23

A referência é a Francesco Ferrara, Francesco Messíneo, Carvalho de Mendonça e Trajano de
Miranda Valverde (ABRÃO, Nelson, A continuação do negócio na falência, p. 34-37).
Acrescentamos José Frederico Marques que, ao versar sobre a influência do direito material no
direito processual, discorreu sobre a falência: “[...] instituto de direito mercantil, que, no entanto, tem
no processo de execução coletiva o seu indeclinável modus procedendi e um de seus sinais
específicos.” (Manual de direito processual civil. 9. ed. Campinas: Millennium, 2003. v. 1, p. 22).
24
São indicadas as posições antiprocessualistas de Tulio Ascarelli, Italo Scalera, Eduardo Grasso,
Attiliodi Lauro, Tomaso Limardo, Giuseppe Ragusa Maggiore. Destaque é dado à evolução do
pensamento de Salvatore Satta que, no início defensor da concepção processualista, veio a
reconhecer a insuficiência do estudo processual do instituto (ABRÃO, Nelson, A continuação do
negócio na falência, p. 38-43).
25
Assim também constatou Ronaldo Vasconcelos (Direito processual falimentar. São Paulo: Quartier
Latin, 2008. p. 30).
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Chega-se ao exagero de dizer que “não cabe qualquer visão processualista
sobre o direito falimentar, sob pena de se inviabilizar teoricamente os fins que são
buscados na reorganização econômica da empresa”.26

Não se pode conformar com a tese de que seria irrelevante o estudo das
regras processuais. Ora, se inadequadas as práticas forenses – o que, em última
análise, gerou as críticas da corrente antiprocessualista – há que se perquirir se as
regras processuais não vêm sendo corretamente observadas, ou se elas é que são
defeituosas.

Ademais, como dito, não se alcança a recuperação judicial senão pelo
processo27. Como ensinou Saverio Nisio, quando a lei garante um bem, e para
consegui-lo se faz necessária a atuação da lei pelo órgão estatal, se dá lugar a um
processo civil28. Isso, por si só, já justificaria o estudo do instituto em seu viés
processual.

Não se defende, aqui, que a natureza jurídica da recuperação judicial seja
estritamente, ou mesmo preponderantemente, processual. Trata-se de instituto
complexo, com variadas facetas, de direito econômico, civil, empresarial,
administrativo e processual. Aliás, tampouco se justifica, na dicotomia entre o direito
material e o processo, discutir que natureza prevaleceria 29. As facetas material e
processual complementam-se: o direito material à recuperação se realiza somente
pelo processo; o processo de recuperação judicial não se justifica a não ser para
viabilizar o direito material.30

26

SIMIONATO, Frederico Augusto Monte. Tratado de direito falimentar. Rio de Janeiro: Forense,
2008.p. 36.
27
“A própria existência do direito material, entendida esta não como mera previsão abstrata de
situações da vida, mas como proteção efetiva dos interesses tutelados, depende do direito
processual.” (BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Direito e processo: influência do direito material
sobre o processo. 4. ed. rev. e ampl. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 66).
28
“Quando la legge garantisce un bene, e pel conseguimento di esso o per i suo migliore godimento
se rende necessaria l´attuazione di quella legge per parte degli organi dello Stato, si dà luogo a un
processo civile.” (NISIO, Saverio, I lineamenti processuali del fallimento, p. 95).
29
Assim concluiu, quanto à falência, José da Silva Pacheco (Processo de falência e concordata:
comentários à Lei de Falências: doutrina, prática, jurisprudência. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense,
1988. p. 1-9).
30
DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 13. ed. São Paulo: Malheiros,
2008. p. 264-265.
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Feitos tais esclarecimentos, ressalta-se a importância do estudo do instituto
em seu viés processual. Em outras palavras, é de grande relevância a análise da
concretização, pelo processo, do direito à recuperação judicial.

Fossem relevadas as regras processuais relativas à recuperação judicial (as
formas processuais), instalar-se-ia a insegurança e a desordem31, por falta de devido
processo legal; ou, em outro oposto, o maléfico formalismo excessivo32 levaria à
ineficiência da tutela jurisdicional. Imprescindíveis as formalidades, mas desde que
limitadas ao necessário para que a realização do direito seja possível e adequada. 33
Assim, há que se estudar o processo observando-se “a estrutura das regras
constitucionais, os princípios informativos do processo civil, os princípios específicos
de cada tema e as regras infraconstitucionais que moldam a prática do ato
processual”34 – é o que se pretende fazer.

Por se tratar de processo especialíssimo, com procedimento peculiar, mais
ainda se justifica a necessidade de focar o estudo na relação processual, nos atos

31

De extrema pertinência a observação de Chiovenda: “Entre os leigos abundam censuras às formas
judiciais sob a alegação de que as formas ensejam longas e inúteis querelas, e frequentemente a
inobservância de uma forma pode acarretar a perda do direito; e ambicionam-se sistemas
processuais simples e destituídos de formalidades. A experiência, todavia, tem demonstrado que as
formas são necessárias no processo, tanto mais que em qualquer relação jurídica; sua ausência
carreia a desordem, a confusão e a incerteza.” (CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito
processual civil. Tradução de Paolo Capitanio com anotações Enrico Tullio Liebman. 3. ed.
Campinas: Bookseller, 2002. v. 3, p. 6).
32
“O formalismo, ao contrário do que geralmente se pensa, constitui o elemento fundador tanto da
efetividade quanto da segurança do processo. A efetividade decorre, nesse contexto, do seu poder
organizador e ordenador (a desordem, o caos, a confusão decididamente não colaboram para um
processo ágil e eficaz), a segurança decorre do seu poder disciplinador. Sucede, apenas, que ao
longo do tempo o termo sofreu desgaste e passou a simbolizar apenas o formalismo excessivo, de
caráter essencialmente negativo.” (OLIVEIRA, Carlos Alberto Alvaro de. O formalismo-valorativo no
confronto com o formalismo excessivo. In: DIDIER JR., Fredie (Org.). Leituras complementares de
processo civil. 5. ed. rev. e ampl. Salvador: Juspodivm, 2007. p. 353).
33
Nesse ponto, o centenário texto de Wilhelm von Humboldt é atual: “O dano causado por um
formalismo excessivo é a dificultação dos negócios e a restrição da liberdade, que são, em todas as
situações, de grande importância. A lei precisa, por isso, encontrar um ponto de equilíbrio, a fim de
nunca prescrever formalidades além das necessárias [...]. A lei deve, também, evitar formalidades
que só podem ser vencidas com grande dificuldade.” (Princípios das leis processuais: esmero do
Estado em prol da segurança através da resolução judicial das disputas dos cidadãos. Tradução de
Roberto Del Claro. Revista de Processo, São Paulo, Revista dos Tribunais, v. 35, n. 189, p. 126,
nov. 2010).
34
OLIVEIRA NETO, Olavo; OLIVEIRA, Patrícia Elias Cozzolino de. O processo como instituição
constitucional. In: MOREIRA, Alberto Camiña; BRUSCHI, Gilberto Gomes; ALVAREZ, Anselmo
Prieto (Coords.). Panorama atual das tutelas individual e coletiva: estudos em homenagem ao
professor Sérgio Shimura. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 640.
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processuais e em sua coordenação dentro do procedimento. Evidentemente, não se
cogita estudar o processo por si, como se bastasse em sua proclamada autonomia.
Ao contrário: objetiva-se visualizar o processo à luz do direito material, como não
poderia deixar de ser.

1.3 Especialidade do processo de recuperação
O direito material de recuperação empresarial é de extrema peculiaridade:
exige apuração rigorosa dos créditos, quanto aos seus titulares, natureza e valor;
abrange credores de diferentes espécies, interesses e objetivos; demanda
participação ativa dos credores; depende da seleção criteriosa de instrumentos para
superação da crise e cuidadoso planejamento de reorganização empresarial.
Diante da especificidade do direito material, o processo a ele destinado é
igualmente diferenciado. Tanto o procedimento quanto a tutela jurisdicional
propriamente dita35 são especiais, distanciando-se profundamente do procedimento
comum ordinário e da tutela por ele alcançada.36
A criação de técnicas próprias para a realização processual da recuperação
empresarial coaduna-se com a necessidade de adequação do processo ao direito
material37. De nada adiantaria a previsão legal da possibilidade abstrata de
35

Como ensina Donaldo Armelin, a doutrina utiliza a expressão “tutela jurisdicional diferenciada” para
tratar tanto do resultado do processo (da tutela propriamente dita), como do procedimento (Tutela
jurisdicional diferenciada. Revista de Processo, São Paulo, Revista dos Tribunais, v. 17, n. 65, p. 46,
jan./mar. 1992). No mesmo sentido: DONOSO, Denis. Fungibilidade entre as tutelas de urgência:
um “passeio” pelas tutelas jurisdicionais na perspectiva da tutela diferenciada. In: CIANCI, Mirna et
al. (Coord.). Temas atuais das tutelas diferenciadas: estudos em homenagem ao professor Donaldo
Armelin. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 131; LUCON, Paulo Henrique dos Santos. Considerações
sobre a tutela jurisdicional diferenciada. In: CIANCI, Mirna et al. (Coord.). Temas atuais das tutelas
diferenciadas: estudos em homenagem ao professor Donaldo Armelin. São Paulo: Saraiva, 2009. p.
647; AMENDOEIRA JUNIOR, Sidnei. Tutelas diferenciadas e fungibilidade. In: CIANCI, Mirna et al.
(Coord.). Temas atuais das tutelas diferenciadas: estudos em homenagem ao professor Donaldo
Armelin. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 864.
36
“Quanto mais complexa a lide, a crise de direito material (quer por aspectos relacionados a seu
objeto, quer por aqueles ligados aos sujeitos que dela participam), mais complexo e diferenciado
haverá de ser, simetricamente, o mecanismo processual destinado à sua resolução.” (OLIVEIRA,
Bruno Silveira de; LIMA NETO, Francisco Vieira. Notas sobre o devido processo constitucional, o
litisconsórcio e os processos coletivos. Revista de Processo, São Paulo, Revista dos Tribunais, v.
36, n. 191, p. 24, jan. 2011).
37
“Com a previsão de um modelo processual tendencialmente único, independente da natureza
simples ou complexa da abordagem das controvérsias apresentadas à cognição do juiz, estamos no
lado oposto de uma valoração segundo a proporcionalidade do emprego dos recursos judiciais.”
(CAPONI, Remo. O princípio da proporcionalidade na justiça civil: primeiras notas sistemáticas.
Revista de Processo, São Paulo, Revista dos Tribunais, v. 36, n. 192, p. 409, fev. 2011).
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recuperação judicial se não fosse disponibilizado procedimento adequado, com
técnicas ajustadas às necessidades do direito substancial.38
Não se pode admitir a restrição do direito material por rigidez ou inadequação
do processo39. O processo serve ao direito material, não se justificando em si 40; deve
se moldar ao direito material, tanto quanto necessário para sejam cumpridas as
promessas de efetivo acesso à justiça para realização do direito.41
No afã de ressaltar a autonomia da ação diante do direito material, o
cientificismo processual do início do século XX acabou por distanciar o processo,
abstrato, único, padronizado, do direito material, como se o processo fosse em si
mesmo sua finalidade42. O amadurecimento da ciência processual conduziu a tutela
jurisdicional ao núcleo metodológico do direito processual civil, em lugar da ação 43. A
38

“A parte, além de ter o direito de participar do processo, possui o direito ao procedimento adequado
à tutela do direito material. Esse direito incide sobre o legislador, obrigando-o a instruir
procedimentos idôneos, assim como sobre o juiz, especialmente em razão das normas processuais
abertas, que dão à parte o poder de estruturar o procedimento segundo as necessidades do direito
material do caso concreto. Ou seja, a legitimidade da jurisdição, inclusive para que lhe seja possível
tutelar os direitos, exige a compreensão de que o processo deve se mostrar apto à tutela do direito
material. O processo, nessa perspectiva, exige um plus em relação à fria e neutra concepção de
relação jurídica processual.” (MARINONI, Luiz Guilherme. Curso de processo civil. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2006. v. 1, p. 399).
39
“Não é aquela [a tutela] que haverá de ser limitada pelo procedimento; é este que,
obrigatoriamente, terá que flexionar ou variar para que a tutela seja a mais adequada possível em
termos do direito material a ser atuado ou resguardado, segundo as características da situação
conflituosa concreta.” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Estrutura e função no campo do direito
processual: visão estática e visão dinâmica do fenômeno jurídico. In: THEODORO JÚNIOR,
Humberto; LAUAR, Maira Terra (Coords.). Tutelas diferenciadas como meio de incrementar a
efetividade da prestação jurisdicional. Rio de Janeiro: GZ, 2010. p. 13).
40
OLIVEIRA, Carlos Alberto Alvaro de. Direito material, processo e tutela jurisdicional. In: MACHADO,
Fábio Cardoso; AMARAL, Guilherme Rizzo do (Orgs.). Polêmica sobre a ação: a tutela jurisdicional
na perspectiva das relações entre direito e processo. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006. p.
308.
41
“Presentes diferenciados objetivos a serem alcançados por uma prestação jurisdicional efetiva, não
há porque se manter um tipo unitário desta ou dos instrumentos indispensáveis à sua
corporificação. A vinculação do tipo da prestação à sua finalidade específica espelha a
atendibilidade desta; a adequação do instrumento ao seu escopo potencia o seu tônus de
efetividade.” (ARMELIN, Donaldo, Tutela jurisdicional diferenciada, p. 45).
42
MARINONI, Luiz Guilherme. Da ação abstrata e uniforme à ação adequada à tutela dos direitos. In:
MACHADO, Fábio Cardoso; AMARAL, Guilherme Rizzo do (Orgs.). Polêmica sobre a ação: a tutela
jurisdicional na perspectiva das relações entre direito e processo. Porto Alegre: Livraria do
Advogado, 2006. p. 209; ZANETTI JUNIOR, Hermes. A teoria circular dos planos: direito material e
direito processual. In: MACHADO, Fábio Cardoso; AMARAL, Guilherme Rizzo do (Orgs.). Polêmica
sobre a ação: a tutela jurisdicional na perspectiva das relações entre direito e processo. Porto
Alegre: Livraria do Advogado, 2006. p. 170.
43
“Mais do que se preocupar com a autonomia da ação, deve o moderno processualista cuidar de
vincular o direito do litigante à prestação jurisdicional e a tutela efetiva do direito material.”
(THEODORO JÚNIOR, Humberto, Estrutura e função no campo do direito processual: visão estática
e visão dinâmica do fenômeno jurídico, in Tutelas diferenciadas como meio de incrementar a
efetividade da prestação jurisdicional, p. 4).
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doutrina atual constatou que a importância do direito processual civil está na
realização do direito material, ou seja, no provimento jurisdicional necessário à
consecução da pretensão do jurisdicionado. Assim sendo, não faria sentido a
entrega de provimento jurisdicional inadequado ao direito pleiteado, nem se poderia
admitir a injustificada restrição ao uso de técnicas indispensáveis ao alcance da
tutela necessária.44

A

criação

de

procedimentos

especiais

atende

à

necessidade

de

“amoldamento do procedimento às peculiaridades do direito material” 45, de “ajuste
da forma ao objeto da ação”46, no intuito escancarado de efetividade e
instrumentalidade do processo. De nada adianta a previsão material do instituto da
recuperação se as regras processuais não forem a ele adequadas.47

Há limites à especialização, contudo. Justamente pela instrumentalidade e
pelo acesso à justiça, o processo deve ser o mais simplificado possível e sempre
respeitoso ao modelo constitucional48. A existência de procedimentos diferenciados,
embora necessária à adequação do processo ao direito material, paradoxalmente
aumenta a complexidade processual. Em nossa estrutura judiciária despreparada,
carente de capacitação e de recursos humanos e financeiros, a coexistência de
numerosos procedimentos especiais pode ter o efeito contrário, retardando e
44

“Como o direito à efetividade da tutela jurisdicional deve atender ao direito material, é natural
concluir que o direito à efetividade engloba o direito à pré-ordenação de técnicas processuais
capazes de dar respostas adequadas às necessidades que dele decorrem.” (MARINONI, Luiz
Guilherme. Técnica processual e tutela dos direitos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p.
147).
45
THEODORO JÚNIOR, Humberto, Estrutura e função no campo do direito processual: visão estática
e visão dinâmica do fenômeno jurídico, in Tutelas diferenciadas como meio de incrementar a
efetividade da prestação jurisdicional, p. 4.
46
“A especialidade não resulta do encurtamento de seu rito, mas das próprias características do litígio
submetido à apreciação jurisdicional e das exigências das pretensões nele contidas, pois o conflito
de interesse a ser dirimido apresenta particularidades que escapam ao alcance de um tratamento
processual comum. E os procedimentos especiais ajustam-se à peculiaridades das exigências nas
relações jurídicas nele deduzidas, tonando mais aparente a relação existente entre o direito e o
processo. A criação desses procedimentos especiais vincula-se ao ajuste da forma ao objeto da
ação, com o que se estabelece uma perfeita correspondência entre os trâmites do processo e o
direito que se pretende fazer reconhecido ou efetivo.” (MARCATO, Antonio Carlos. Procedimentos
especiais. 13. ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 60).
47
“É insuficiente proteger no plano do direito material se inexistirem formas de viabilizar essa
proteção.” (ALVIM, Arruda. Anotações sobre as perplexidades e os caminhos do processo civil
contemporâneo: sua evolução ao lado da do direito material. Revista IOB de Direito Civil e
Processual Civil, Porto Alegre, RS, Síntese, v. 11, n. 66, p. 13-30, jul./ago. 2010. p. 25).
48
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil. 4. ed. São Paulo:
Saraiva, 2010. v. 1, p. 125-126.
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fazendo inadequada a prestação jurisdicional49. Em outras palavras, o antídoto
acaba por envenenar.

Por isso, o procedimento deve ser especial quando assim exigirem as
especificidades do direito

material;

de

outro

modo,

se desnecessária

a

especialização de determinado ato, deve-se observar o procedimento comum
ordinário. Em verdade, o procedimento comum ordinário, conhecido e consagrado,
deve ser a base, sofrendo as alterações exigidas para amoldamento ao direito
material apenas nos pontos em que for necessária a especialização.50

No tocante à recuperação judicial, a peculiaridade do direito material é
tamanha que seu procedimento pouco compartilha com o procedimento comum
ordinário. É bem verdade que, na omissão da Lei n. 11.101/2005, as normas do
Código de Processo Civil são aplicáveis (art. 189)51. Contudo, a subsidiariedade
sempre deve levar em consideração a especialidade do direito material e,
consequentemente, do processo e do procedimento de recuperação judicial.
A amplitude subjetiva da relação material – a grande quantidade e variedade
de credores envolvidos – repercute no processo com a formação de litisconsórcio
passivo necessário multitudinário, exigindo que a citação seja editalícia e que ampla
publicidade seja dada a todos os atos processuais. Previu-se a atuação de um
auxiliar especial do juízo, o administrador judicial, com participação ativa em todo o
49

“A profusão de procedimentos especiais, nos moldes brasileiros, de prazos diferenciados, e de
outras especializações, apesar de serem impostos sob o argumento de maior adaptabilidade,
simplificação procedimental, sumarização, rapidez e eficiência, conduz, claramente, a um aumento
da complexidade processual e gera inúmeras dúvidas ao profissional mediano. A despeito do
discurso que proclama a necessidade de simplificação processual e mesmo de aproximação do
processo ao cidadão, essa multiplicação de procedimentos especiais e de reformas sem fim do
processo comum levam justamente ao efeito contrário.” (NUNES, Dierle José Coelho. Novos rumos
para as tutelas diferenciadas no Brasil? In: THEODORO JÚNIOR, Humberto; LAUAR, Maira Terra.
(Orgs.). Tutelas diferenciadas como meio de incrementar a efetividade da prestação jurisdicional.
Rio de Janeiro: GZ Editora, 2010. p. 34).
50
Por isso, entendemos injustificada a fixação do prazo de dez dias para a contestação do pedido de
falência (art. 98). Já consagrado o prazo de quinze dias do processo comum, o mesmo deveria ser
fixado no processo falimentar.
51
Sidnei Agostinho Beneti exemplifica as omissões da Lei n. 11.101/2005, cujas lacunas são
preenchidas pelo Código de Processo Civil: “As matérias atinentes à representação, jus postulandi,
modalidades de citação e de intimação, de organização dos trabalhos judiciais, de estrutura formal
das decisões e sentenças, de recursos de agravo e de apelação e seus efeitos”. Acrescenta, ainda,
as matérias relativas a pressupostos processuais e condições da ação (O processo da recuperação
judicial. In: PAIVA, Luiz Fernando Valente de (Coord.). Direito falimentar e a nova lei de falências e
recuperação de empresas. São Paulo: Quartier Latin, 2005. p. 231-232).
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procedimento. A necessidade de apurada verificação dos créditos, quanto ao titular,
à natureza e ao valor, exige um procedimento próprio, complexo. Credores podem
habilitar o crédito em variados momentos e por diferentes instrumentos: primeiro, por
habilitação ao administrador judicial; depois, pela ação incidental de impugnação; se
ultrapassada tal oportunidade, por ação de habilitação, em procedimento ordinário.
Previu-se até uma peculiar ação rescisória, caso de descubra falsidade, dolo,
simulação, fraude, erro essencial ou documento novo.

A imprescindível concordância dos credores quantos meios a serem utilizados
para a superação da crise – dentre os quais a concessão de prazos e condições
especiais de pagamento das dívidas –, criou, no processo, uma forma particular de
participação dos réus, em duas etapas. Primeiro, a resistência ao plano de
recuperação proposto pelo devedor se faz pela objeção, manifestação individual do
credor. O intuito da objeção é provocar a deliberação colegiada sobre a proposta, na
assembleia geral, em que a vontade coletiva dos credores prevalece sobre a
resistência individual de cada um deles. É buscada a solução consensual, em lugar
da decisão impositiva.

Há regra própria de competência, os prazos são diferenciados, os atos das
partes têm nomenclatura própria, há limitações à concessão de medidas
antecipatórias.

Por tudo isso, a especialidade do processo de recuperação judicial torna
ainda mais relevante o estudo dos aspectos processuais do instituto, sempre
tomados – é bom frisar – em relação ao direito material em jogo.
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2 JURISDIÇÃO PARA A RECUPERAÇÃO JUDICIAL
2.1 Indispensabilidade da jurisdição estatal
Não é possível o processamento de recuperação judicial por arbitragem 52. A
submissão à arbitragem dependeria, por cláusula compromissória ou compromisso
arbitral53, da concordância de todos os credores sujeitos à recuperação judicial,
inclusive de natureza trabalhista. Pela multiplicidade de credores sujeitos à
recuperação, a hipótese é improvável de se concretizar. Mas, ainda que se
chegasse à concordância unânime dos credores, não se poderia, por diversos
fatores, admitir a recuperação judicial concedida por juízo arbitral.

Primeiro, em razão do interesse público envolvido, decorrente da relevância
da preservação da empresa e da multiplicidade de interessados, que se contrapõe à
disponibilidade dos direitos exigida para a arbitragem (art. 1º da Lei n. 9.307/1996) 54.
Segundo, porque é atribuição exclusiva da jurisdição estatal a decretação da
falência, que poderia decorrer da frustração da recuperação judicial. Terceiro, pela
exigência de participação do administrador judicial, auxiliar do juízo, com requisitos,
atribuições e responsabilidades específicas, que deve ser nomeado por juiz, a quem
também compete lhe fixar a remuneração.

Reconhece-se que haveria vantagens na utilização da arbitragem, como
especialização do árbitro55, estruturação adequada e celeridade, como bem

52

José Francisco Cahali define a arbitragem como forma heterocompositiva de solução de conflitos e
explica: “As partes capazes, de comum acordo, diante de um litígio, ou por meio de uma cláusula
contratual, estabelecem que um terceiro, ou colegiado, terá poderes para solucionar a controvérsia,
sem a intervenção estatal, sendo que a decisão terá a mesma eficácia que uma sentença judicial.”
(Curso de arbitragem. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 75).
53
“A Lei n. 9307/96 preferiu tratar a convenção de arbitragem como gênero, dividindo-a em duas
espécies melhor detalhadas: cláusula compromissória e compromisso arbitral.” (FICHTNER, José
Antonio; MONTEIRO, André Luís. Temas de arbitragem. Rio de Janeiro: Renovar, 2010. p. 5).
54
De forma semelhante: MATTOS NETO, Antonio José de. Direitos patrimoniais disponíveis e
indisponíveis à luz da lei de arbitragem. Revista de Processo, São Paulo, Revista dos Tribunais, v.
30, n. 122, p. 163-165, abr. 2005.
55
Correta a constatação de Carla de Vasconcellos Crippa, no sentido de que “os árbitros não
necessariamente têm maior conhecimento das questões de fundo da arbitragem do que os juízes
togados”, principalmente nos juízos e tribunais em há varas e câmaras especializadas, como em
São Paulo (Recuperação judicial, falência e arbitragem. Revista de Arbitragem e Mediação, São
Paulo, Revista dos Tribunais, v. 8, n. 29, p. 200-201, abr./jun. 2011).
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apontaram José Emilio Nunes Pinto56 e Carla de Vasconcellos Crippa57; contudo,
pelos motivos destacados, não há como se admitir o processamento da recuperação
judicial em juízo arbitral.

Pode-se vislumbrar, por outro lado, a possibilidade de solucionar pela
arbitragem conflitos entre credores e devedores na fase de implementação do plano
de recuperação. Para tanto, haveria a necessidade de se incluir no plano cláusula
compromissória. Ainda assim, a cláusula de arbitragem somente seria eficaz para os
credores que concordassem com o plano sem ressalvas quanto à opção arbitral, não
podendo ser imposta a quem não aderisse expressamente, por aplicação do artigo
4º, parágrafo 1º, da Lei n. 9.307/1996, que exige expressa concordância 58. Além de
todos esses requisitos, somente poderia se concretizar a arbitragem se a disputa
versasse exclusivamente entre o devedor e os credores concordes com a cláusula
compromissória, não surtindo efeitos aos credores não aderentes.

Mas, mesmo com a possibilidade, em tese, de solução arbitral para conflitos
decorrentes das obrigações constantes no plano, concordamos com Carlos Alberto
Carmona que “a utilização deste mecanismo de resolução de controvérsias soa
bastante inadequado no ambiente regulado pela Lei n. 11.101/2005”. 59

2.2 Competência
2.2.1 Juízo competente
Por razões de conveniência, a jurisdição é exercida por órgãos distintos, a
cada qual sendo atribuída uma parcela do exercício da função jurisdicional, a
depender da causa a ser julgada. Essa atribuição é a competência.

56

PINTO, José Emílio Nunes. A arbitragem na recuperação de empresas. Revista de Arbitragem e
Mediação, São Paulo, Revista dos Tribunais, v. 2, n. 7, p. 79-100, out./dez. 2005.
57
CRIPPA, Carla de Vasconcellos, Recuperação judicial, falência e arbitragem, p. 200.
58
Nesse sentido: CASTRO, Eduardo Spinola e. A arbitragem e a nova lei de falências. In: CASTRO,
Rodrigo R. Monteiro de; ARAGÃO, Leandro Santos de (Coords.). Direito societário e a nova lei de
falências e recuperação de empresas. São Paulo: Quartier Latin, 2006. p. 142; CRIPPA, Carla de
Vasconcellos, Recuperação judicial, falência e arbitragem, p. 204-205.
59
CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei n. 9.307/96. 3. ed. rev.,
atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2009. p. 54.
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A competência é distribuída mediante o uso sucessivo de diferentes critérios,
previstos em normas constitucionais, processuais, de organização judiciária e
mesmo em regimentos internos dos tribunais. Diz-se competente o órgão apto a
prestar jurisdição em determinada causa.

A definição da competência para a recuperação judicial é prevista no artigo 3º
da Lei n. 11.101/200560, que descreve competente o juízo do principal
estabelecimento do devedor ou da filial de empresa que tenha sede fora do Brasil.

Não é difícil se notar que a locução principal estabelecimento tem variadas
acepções. Na perspectiva formal, poderia ser o domicílio formal, constante nos atos
constitutivos; na administrativa, o lugar de atuação da diretoria; sob a ótica dos
direitos dos trabalhadores, o posto em que houvesse mais deles; no ângulo
negocial, onde fossem formados os contratos.

A procura de preenchimento à locução é antiga, já que o texto é repetido,
nesse ponto, desde o Decreto n. 917 de 1890 61, sendo diretamente aproveitáveis os
ensinamentos de escritos tradicionais.62

Predomina largamente o entendimento pelo qual importa o enfoque
econômico, prevalecendo sobre o domicílio formal. É que o empresário (sujeito) não
se confunde com seu estabelecimento (patrimônio). Embora seu domicílio devesse

60

Doravante, os dispositivos legais mencionados no texto sem a indicação do diploma legal referemse à Lei n. 11.101/2005.
61
PENTEADO, Mauro Rodrigues. Comentários ao Capítulo I e Capítulo II, Seção I: artigos 1º a 6º. In:
SOUZA JUNIOR, Francisco Satiro de; PITOMBO, Antônio Sérgio A. de Moraes (Coords.).
Comentários à lei de recuperação de empresas e falências: Lei 11.101/2005, artigo por artigo. 2. ed.
rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 116.
62
Carvalho de Mendonça já tratava do assunto, asseverando que “principal estabelecimento é o lugar
onde o devedor, comerciante ou a sociedade anônima, centraliza a sua atividade e influência
econômica; onde todas as suas operações recebem o impulso diretor; onde, enfim, se acham
reunidos normal e permanentemente todos os elementos constitutivos do crédito. É, em resumo, o
lugar da sede da vida ativa, o lugar onde reside o governo dos negócios do devedor” (MENDONÇA,
José Xavier de Carvalho. Tratado de direito comercial brasileiro. 7. ed. Rio de Janeiro: Freitas
Bastos, 1964. v. 7, p. 272-273). De forma semelhante, para Trajano de Miranda Valverde, é “o ponto
central dos negócios, de onde partem todas as ordens, que imprimem e regularizam o movimento
econômico dos estabelecimentos produtores” (Comentários à lei de falências: Decreto-Lei n. 7.661,
de 21 de junho de 1945, arts. 1-79. Rio de Janeiro: Forense, 1948. v. 1, p. 84). Também tratando do
tema sob o mesmo enfoque: LACERDA, José Cândido Sampaio de, Manual de direito falimentar, p.
50-52. À luz do direito falimentar italiano, em que há regra semelhante: PROVINCIALI, Renzo.
Manuale di diritto fallimentare. Milano: Giuffrè, 1948. p. 53-54.
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coincidir com o principal estabelecimento, isso pode não ocorrer, fazendo com que a
sede indicada nos atos constitutivos não corresponda ao local em que se encontra o
estabelecimento de maior relevância, do ponto de vista funcional, econômico,
negocial.

Fora da abrangência da Lei n. 11.101/2005, a regra geral de competência é a
do foro do domicílio do réu, interessando, aí, a sede formal da sociedade. Somente é
competente o foro onde é exercida a atividade principal se a ré for sociedade sem
personalidade jurídica (art. 99, IV, “a” e “c”, do CPC). Por outro lado, a regra especial
no âmbito da Lei n. 11.101/2005 não leva em consideração o domicílio formal, mas o
principal estabelecimento.

Portanto, principal estabelecimento, para fins de competência, é aquele em
que se realizam os negócios, onde se desenvolve a atividade principal63,
independente da sede formal.

Do ponto de vista processual, o entendimento é correto, por estar adequado à
finalidade da fixação da competência. Como dito, a competência é fixada no intuito
de melhor adequar a prestação jurisdicional ao direito substancial que se busca
proteger pelo processo. Como a prestação jurisdicional na recuperação judicial é
diferenciada, pelas peculiaridades do direito material, justifica-se a regra específica
de competência.64

Evidente, assim, que a indagação quanto ao conteúdo da locução principal
estabelecimento deve ser respondida tomando-se como o que for o mais adequado
à recuperação judicial. Com efeito, ao tomar como principal estabelecimento aquele

63

“Preferiu-se a noção econômica, mais próxima da realidade, àquela que seria estritamente jurídica,
correspondente à sede do devedor.” (TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de. Comentários
aos artigos 1º a 34 da Lei n. 11.101, de 2005. In: TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de;
ABRÃO, Carlos Henrique (Coords.). Comentários à lei de recuperação de empresas e falência. 2.
ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 13). No mesmo sentido: FAZZIO JUNIOR, Waldo,
Nova lei de falência e de recuperação de empresas, p. 70.
64
“A tutela diferenciada, sempre ancorada na conveniência de que haja um processo mais rente à
realidade, não abrange só possíveis diferenças no que tange só a aspectos meramente
procedimentais. Diz, respeito, também, em seu sentido amplo, à divisão de competência, que
implica, por exemplo, a existência de varas de família e de registros públicos.” (WAMBIER, Luiz
Rodrigues; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Tutela diferenciada. Revista de Processo, São Paulo,
Revista dos Tribunais, v. 35, n. 180, p. 43, fev. 2010).
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do maior volume de negócios, a posição adotada pela doutrina e pela jurisprudência
é irretocável à luz do modelo constitucional do processo civil, por facilitar o contato
do administrador judicial com documentos do devedor e o acesso dos credores, em
especial os titulares de créditos trabalhistas, ao processo.

Na Comunidade Europeia, além do Regulamento 44/2001, regra geral de
competência entre os Estados membros65, a competência para falência e
recuperação de devedores com estabelecimentos em mais de um Estado membro é
objeto do Regulamento Europeu de Insolvência (EU Insolvency Regulation
1346/2000)66, cujo intuito principal é aumentar a eficiência de procedimentos
transnacionais de insolvência e prevenir a transferência de bens de um Estado para
outro, em busca de tratamento mais benéfico (forum shopping)67. Segundo o
Regulamento, é competente a jurisdição do país em que se localiza o “centro dos
principais interesses” do devedor68, de forma semelhante à da legislação brasileira.
A diferença é a expressa previsão de presunção relativa de que o principal centro é
o da sede social.69

2.2.2 Natureza da competência
São sucessivos os critérios para atribuição da competência. Excluídas as
questões atinentes à competência internacional, são três os critérios: objetivo,
funcional e territorial.

O critério objetivo leva em consideração a relação jurídica material posta em
juízo, de acordo com os elementos da ação: partes (competência ratione personae),
65

MOSCHEN, Valesca Raizer Borges; SOUSA, Leandro Eloy. A solução europeia para a
competência internacional. Revista de Processo, São Paulo, Revista dos Tribunais, v. 36, n. 192, p.
313-320, fev. 2011.
66
Aplicável a todos os países membros da União Europeia, exceto Dinamarca.
67
CHERUBINI, Giorgio. Parmalat: a case study. In: PAGE, Nigel (Coord.). The European restructuring
and insolvency guide, 2005/2006. London: Globe White Page, 2006. p. 46.
68
HYDE, Mark; TAYLOR, Stephen. The EU insolvency regulation. In: PAGE, Nigel (Coord.). The
European restructuring and insolvency guide, 2005/2006. London: Globe White Page, 2006. p. 9.
69
Aproveitando-se dessa presunção “e da flexibilidade dos juízos ingleses para se declararem
competentes, iniciou-se em 2005 um movimento migratório de empresas alemãs em crise para a
Inglaterra em busca de uma melhor possibilidade de reorganização” (COROTTO, Susana. Modelos
de reorganização empresarial brasileiro e alemão: comparação entre a lei de recuperação e
falências de empresas e a insolvenzordnung sob a ótica da viabilidade prática. Porto Alegre: Sergio
Antonio Fabris, 2009. p. 159).
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causa de pedir (competência em razão da matéria) e pedido (competência em razão
do valor da causa). É o critério objetivo que faz com que ações que envolvam a
União sejam de competência da Justiça Federal, que ações sobre relação trabalhista
sejam processadas na Justiça do Trabalho e que ações de valor inferior a quarenta
salários mínimos possam tramitar nos Juizados Especiais.

Pelo critério funcional, são relevantes as funções a serem exercidas no
processo, considerando as atribuições do magistrado. É assim fixada a competência
por graus de jurisdição (recursal ou originária), por fases do processo (cautelar,
execução) e por objeto do juízo (os atos a serem praticados).70

Por sua vez, o critério territorial trata da competência em razão do lugar,
delimitando territorialmente onde a causa deve ser julgada. É regra geral da
competência territorial o domicílio do réu, havendo diversas situações excepcionais,
previstas no Código de Processo Civil e em legislação extravagante.71

Há dois regimes jurídicos diversos com relação à competência, divida em
absoluta e relativa.

Como a fixação de regra de competência absoluta atende a interesse público,
não pode ser alterada por vontade das partes, nem por conexão ou continência; a
incompetência absoluta pode ser alegada a qualquer tempo, e inclusive reconhecida

70

Fredie Didier Jr. encontrou exemplo para a competência funcional por objeto do juízo no processo
para apuração dos crimes dolosos contra a vida: “a) ao juiz singular compete pronunciar ou
impronunciar o réu, absolvê-lo sumariamente ou desqualificar o crime; b) uma vez pronunciado o
réu, cabe ao Tribunal do Júri condenar ou absolvê-lo; c) uma vez condenado, voltam os autos ao
magistrado singular, para que proceda à dosimetria da pena.” (Curso de direito processual civil:
teoria geral do processo e processo de conhecimento. 10. ed. Salvador: Juspodivm, 2008. v. 1, p.
116).
71
O artigo 101 do Código de Defesa do Consumidor atribui competência ao foro do domicílio do
consumidor para as ações de responsabilidade do fornecedor; o artigo 80 do Estatuto do Idoso
determina a competência (absoluta) do domicílio do idoso para direitos difusos, coletivos, individuais
indisponíveis e homogêneos; o artigo 15 da Lei Maria da Penha entende que permite a escolha à
ofendida dentre o juízo de seu domicílio, do local dos fatos ou do domicílio do agressor; o artigo 39
da Lei n. 4.886/1965 (Representação Comercial) atribui competência ao foro do domicílio do
representante.
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de ofício pelo juiz; os atos decisórios de juiz absolutamente incompetente podem ser
nulificados.72

Diversamente, a fixação da competência relativa tem fundamento precípuo
em interesse particular, por isso pode estipulada de acordo com a vontade das
partes (foro de eleição); é modificada por conexão ou continência; o reconhecimento
da incompetência depende de tempestiva arguição da parte interessada; os atos
praticados por juiz relativamente incompetente são válidos.

A competência em razão da pessoa e da matéria é fixada por interesse
público, por isso o regimento aplicado é o da competência absoluta. O mesmo
ocorre com o critério funcional, que distribui competência absoluta. Por outro lado, o
critério que leva em consideração território decorre, em grande parte, de interesse
particular. Por isso o artigo 111 do Código de Processo Civil determina que a
competência territorial segue o regime de competência relativa.
Mas, apesar da previsão expressa no referido dispositivo, a competência
territorial pode ser absoluta em situações excepcionais, em que há interesse
predominantemente público na fixação da regra. É o que ocorre, e.g., na
competência territorial do foro da coisa (forum rei sitae) para as ações imobiliárias
sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, posse, nunciação de obra nova,
divisão e demarcação de terras (art. 95 do CPC); com o foro em que ocorreu ou
deva ocorrer a ação ou omissão quanto a direito de criança ou adolescente (art. 209
do ECA); com o foro do domicílio do idoso para as ações relativas a direitos difusos,
coletivos, individuais indisponíveis e homogêneos. Trata-se de competência
territorial absoluta.
Recordadas as noções gerais, resta se classificar a competência do juízo da
recuperação judicial, quanto ao critério adotado e ao regime a ser seguido.

72

“Nos casos de competência determinada segundo o interesse público (competência de jurisdição,
hierárquica, de juízo, interna), em princípio o sistema jurídico-processual não tolera modificações
nos critérios estabelecidos, e muito menos em virtude da vontade das partes em conflito. Trata-se,
aí, de competência absoluta, isto é, competência que não pode jamais ser modificada.” (CINTRA,
Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria geral
do processo. 24. ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 259).
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A competência para a recuperação judicial é delimitada por interesse público.
Quando é o interesse público que fixa a competência, o regime é o da competência
absoluta. Por isso, a fixação do juízo competente para a recuperação judicial está
sob o regime da competência absoluta: é de força cogente, não admite modificação
pelas partes. Ainda que factível fosse a previsão contratual do devedor com todos os
seus credores pretendendo alterar a competência prevista no artigo 3º, tal
convenção seria inválida.

Por estar sob o regime da competência absoluta, parcela da doutrina73 e
jurisprudência74 vêm proclamando que o critério adotado pelo artigo 3º é o objetivofuncional. Diz-se que a previsão legal do principal estabelecimento tem fundamento
na função a ser exercida pelo juízo da recuperação.

Claro que a atribuição de competência para a recuperação judicial procurou o
juízo em que a função jurisdicional seria mais fácil e eficaz. Mas, assim o é em todas
as delimitações de competência, já que facilitar o exercício da jurisdição é próprio
intuito da fixação da competência75. Mesmo a regra geral da competência territorial –
foro do domicílio do réu (art. 94 do CPC) – foi fixada para que pudesse ser exercida

73

Renzo Provinciali classifica a competência do juízo falimentar como funcional, assim definindo
aquela em que o procedimento é confiado ao juízo de determinado território pelo fato de que a
função será mais fácil ou mais eficaz (Manuale di diritto fallimentare, p. 54). Chiovenda classifica a
competência funcional entre a puramente funcional e a territorial-funcional, esta se dando “quando
uma causa é confiada ao juiz de determinado território pelo fato de ser aí mais fácil ou mais eficaz a
sua função”. Defende que a competência para o processo de falência e recuperação judicial é
territorial-funcional (CHIOVENDA, Giuseppe, Instituições de direito processual civil, v. 2, p. 223).
Assim, também: CARNEIRO, Athos Gusmão. Jurisdição e competência: exposição didática, área do
direito processual civil. 15. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 173; GRINOVER, Ada Pellegrini.
Competência territorial funcional em matéria de falência. Revista Síntese de Direito Civil e
Processual Civil, São Paulo, Síntese, v. 4, n. 23, p. 11, maio/jun. 2003; RICCI, Edoardo F., Lezioni
sul fallimento, v. 1, p. 155-156.
74
Por exemplo: TJSP  AI n. 533.546.4/8-00, Câmara Reservada à Falência de Recuperação, rel.
Des. Pereira Calças.
75
“A divisão de competências, para ser resultado dessa racionalidade e logicidade cientificoprocessual, deve ter elementos (critérios) facilmente mapeáveis, identificáveis e justificáveis sob o
ponto de vista jurídico. Portanto, não pode haver critérios aleatórios, guiados por caprichos, por
disputas de espaços, e de matérias, geralmente surgidos quando as ambições institucionais e
pessoais não são devidamente relativizadas, para que sejam adequadas aos princípios da
proporcionalidade, da razoabilidade, da economicidade, da impessoalidade, da supremacia do
interesse público, da moralidade, da eficiência, da legitimidade, dentre outros.” (PERIN, Jair José.
Considerações críticas a respeito da divisão entre a justiça comum e as especializadas. Revista de
Processo, São Paulo, Revista dos Tribunais, v. 32, n. 150, p. 118, ago. 2007).
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a jurisdição com mais facilidade e eficiência76. Nesse entender, o critério seria
sempre funcional, independente se fixado em razão da matéria, da pessoa, do valor
da causa ou do território77. Entendemos, nessa perspectiva, que a circunstância de a
competência do juízo da recuperação ser fixada para melhor funcionar a jurisdição
não a torna competência funcional78. Há que se perquirir o real critério utilizado.

Ora, parece evidente que o critério escolhido para a delimitação da
competência foi o territorial. Preocupa-se o artigo 3º com o lugar mais adequado à
prestação jurisdicional, entendendo ser o do principal estabelecimento. Com isso,
excluiu-se o foro do lugar de estabelecimento secundário, ou foro de outros lugares.
É o foro do território do principal estabelecimento o competente, e não o de outros
lugares.

A circunstância de a competência ser territorial não a torna relativa. Embora a
relatividade seja a regra da competência territorial (art. 111 do CPC), há situações
especiais em que a competência territorial submete-se ao regime da competência
absoluta, como já exemplificado.

Portanto, a competência do foro do principal estabelecimento é territorial
absoluta.79

76

“Existe alguma regra de competência criada com a consciência de que o magistrado não exercerá
da melhor maneira possível as suas funções? Por acaso podemos dizer que, quando se estabelece
o foro do domicílio do réu como genericamente competente (art. 94 do CPC), não objetivava o
legislador que nesse foro pudesse o magistrado exercer melhor as suas funções?” (DIDIER JR.,
Fredie, Curso de direito processual civil: teoria geral do processo e processo de conhecimento, v. 1,
p. 117).
77
“Não é esse o significado que deve ser dado ao critério „funcional‟ como definidor da competência.
O critério funcional puro é aquele que poderá ser auferido somente da relação jurídica processual.”
(VINCENZI, Brunela Vieira de. Competência funcional: distorções. Revista de Processo, São Paulo,
Revista dos Tribunais, v. 27, n. 105, p. 275, jan./mar. 2002).
78
Em precioso ensaio sobre a utilização da expressão “competência funcional” pelo artigo 2º da Lei
da Ação Civil Pública, José Carlos Barbosa Moreira destaca a impropriedade técnica do legislador.
O autor aponta tratar-se de competência territorial e conclui que melhor seria prever expressamente
a impossibilidade de modificação, em lugar de classificar como funcional a competência (A
expressão “competência funcional” no art. 2º da Lei da Ação Civil Pública. In: ____. Temas de
direito processual: nona série. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 353-365). Não é diferente a concepção
de Brunela Vieira de Vincenzi (Competência funcional: distorções, p. 278).
79
No mesmo sentido: RESTIFFE, Paulo Sérgio. Recuperação de empresas. Barueri, SP: Manole,
2008. p. 94; CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido
Rangel, Teoria geral do processo, p. 261.
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2.2.3 Reconhecimento da incompetência
A incompetência do juízo para processar a recuperação judicial deve ser
reconhecida de ofício, preferencialmente na decisão primeira, que defere o
processamento da recuperação judicial, evitando os transtornos de se iniciar
processo de tamanha complexidade objetiva e subjetiva em juízo incompetente.

Mas, ainda que se ultrapasse a decisão inicial sem o reconhecimento da
incompetência, pode o juiz decretá-la a qualquer momento, até porque a
circunstância de ser outro o principal estabelecimento do devedor pode ser
conhecida apenas mais tarde. Até porque, seguindo o regime da competência
absoluta, o defeito por ser conhecido a qualquer tempo.
Não apontada de ofício a incompetência, qualquer credor poderá arguí-la. No
procedimento comum ordinário do Código de Processo Civil, a incompetência
absoluta é matéria a ser suscitada em preliminar de contestação – afinal, a primeira
manifestação do réu é a contestação. Mas, diante do interesse público envolvido na
fixação das regras de competência absoluta, admite-se a arguição por qualquer
meio, inclusive depois da apresentação da contestação.

No processo de recuperação judicial, em que inexiste propriamente
contestação, com mais razão a incompetência do juízo pode ser arguída por credor
a qualquer tempo, por simples petição.
Reconhecida a incompetência absoluta, os atos decisórios são nulos.
Contudo, para evitar maiores prejuízos com a sanação do vício do que com o próprio
vício, as decisões devem continuar surtindo efeito, até que sejam revistas pelo novo
juízo.80

80

“De acordo com o art. 113, § 2º, do CPC, reconhecida a incompetência absoluta, os atos decisórios
serão nulos. Não nos parece correto entender, com fundamento nesta regra processual, que,
reconhecida a nulidade, devem ser automaticamente cassados os efeitos da decisão judicial.
Segundo pensamos, nos casos em que o vício submete-se à incompetência do juízo do qual
emanou a decisão judicial, devem os efeitos (substanciais e processuais) ser conservados, até que
outra decisão seja proferida pelo juízo competente.” (MEDINA, José Miguel Garcia; WAMBIER,
Teresa Arruda Alvim. Parte geral e processo de conhecimento. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2009. p. 101. (Processo Civil Moderno, v. 1).
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2.2.4 Prevenção
Dispõe o artigo 6º, parágrafo 8º, que a distribuição do pedido de recuperação
judicial torna o juízo prevento para qualquer outro pedido de recuperação judicial ou
de falência relativo ao mesmo devedor.

Prevenção é critério para exclusão de demais juízes competentes,
remanescendo a competência para conhecer determinada causa apenas de um
juízo, o prevento81. A prevenção impõe o ajuizamento da ação diretamente ao juízo
competente, sendo exceção à livre distribuição.

No processo civil comum, duas são as regras de prevenção: havendo
conexão em juízos de comarcas diversas, é prevento aquele em que se der a
primeira citação válida (art. 219 do CPC); se os juízos forem da mesma comarca,
aquele que despachar em primeiro lugar se torna prevento (art. 106 do CPC).

Veja-se que, na recuperação judicial, o fato gerador da prevenção na
recuperação judicial não é a citação (publicação do primeiro edital), nem o despacho
inicial, mas o ajuizamento (art. 6º, § 8º)82. Trata-se de regra especial, que faz
inaplicável o comando previsto no Código de Processo Civil.83

Isso faz com que, distribuída a recuperação judicial, posterior pedido de
falência voltado contra o mesmo devedor tenha que ser ajuizado no juízo que
recebeu o pedido de recuperação, independentemente de já haver sido deferido o
processamento.

81

“Prevenção é o fenômeno pelo qual fixa a jurisdição de um determinado juízo para julgamento de
duas ou mais demandas que guardem algum nexo de semelhança, ou seja, que sejam conexas ou
continentes.” (ALVAREZ, Anselmo Prieto; SILVA, Nelson Finotti. Manual de processo civil e prática
forense. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. v. 1, p. 133).
82
A regra é idêntica à do artigo 2º da Lei n. 7.347/1985, pelo qual a propositura da ação civil pública
previne a jurisdição para demandas posteriores que tenham o mesmo pedido ou mesma causa de
pedir; e à do artigo 5º, parágrafo 3º, da Lei n. 4.717/1965, quanto à ação popular.
83
Registre-se a opinião contrária de Paulo Fernando Campos Salles de Toledo, para quem a
prevenção é obtida pelo juízo em que se der o primeiro despacho (Comentários aos artigos 1º a 34
da Lei n. 11.101, de 2005, in Comentários à lei de recuperação de empresas e falência, p. 23).
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A prevenção atinge somente novo pedido de recuperação judicial, ou pedido
de falência, relativos ao mesmo devedor. Ação diversa, ajuizada pelo devedor em
recuperação, ou contra ele, obedece à regra de livre distribuição, não sendo atingida
pela prevenção.

O juízo da recuperação judicial não é universal, diferentemente do que ocorre
na falência. Diz o artigo 76 que “o juízo da falência é indivisível e competente para
conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas
as causas trabalhistas84, fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei em que o falido
figurar como autor ou litisconsorte ativo”, por isso metaforizado por Carvalho de
Mendonça como “um mar onde se precipitam todos os rios”.85
Não obstante opiniões avalizadas e numerosas em contrário86, entendemos
inexistir juízo universal na recuperação judicial, no mesmo sentido da lição de
Manoel Justino Bezerra Filho.87 Não há universalidade plena na recuperação judicial,
ficando diversos credores e créditos excluídos do sistema recuperacional. Por isso a
clareza do dispositivo ao definir apenas o juízo da falência (e não o da falência e da
recuperação) como universal. Até mesmo a localização geográfica do dispositivo na

84

Para Manoel Antonio Teixeira Filho, o juízo falimentar não é universal em termos absolutos, pois o
crédito trabalhista oriundo do decreto condenatório (sentença trabalhista) será, desde logo,
executado até o final pela Justiça do Trabalho. Encontra para a sua tese arrimos de ordem
normativa, lógica e social, e embora reconheça a existência de algumas dificuldades práticas, diz
que tais dificuldades (e possíveis injustiças) também são susceptíveis de acontecer quando os
credores trabalhistas acorrem ao juízo universal a fim de satisfazer seu crédito. Aponta que a
Constituição Federal não fez qualquer ressalva quanto à falência quando tratou da competência da
Justiça do Trabalho (art. 114), em contraposição ao tratamento dado à competência da Justiça
Federal (art. 109, I). Tendo a competência trabalhista assento constitucional, não poderia ser
solapada por norma ordinária (Lei n. 11.101/2005). Para o autor, portanto, a Justiça do Trabalho é
competente para promover a execução contra a massa falida, devendo a execução lá seguir até a
satisfação contra a massa (Execução no processo do trabalho. 10. ed. São Paulo: LTR, 2011. p.
225-227).
85
MENDONÇA, José Xavier de Carvalho, Tratado de direito comercial brasileiro, v. 7, p. 259.
86
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. A vis attractiva do juízo da vara empresarial: créditos trabalhistas:
sucessão da empresa em regime de recuperação. In: WALD, Arnoldo (Coord.). Doutrinas
essenciais, direito empresarial: recuperação empresarial e falência: recuperação, concordata,
falência, efeitos, instituições financeiras na falência. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. v. 6,
cap. 5, p. 874-893; FAZZIO JUNIOR, Waldo, Nova lei de falência e de recuperação de empresas, p.
72; RESTIFFE, Paulo Sérgio, Recuperação de empresas, p. 86.
87
BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Lei de recuperação de empresas e falência: comentada artigo
por artigo. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 65. Tratando da falência e da
concordata na Lei n. 2.024/1908, Carvalho de Mendonça já apontava limitar-se o juízo universal à
falência, cessando na concordata: “O foro em que se processou a concordata não é, como o da
falência, obrigatório para todas as ações propostas pelo ou conta o concordatário.” (MENDONÇA,
José Xavier de Carvalho, Tratado de direito comercial brasileiro, v. 7, p. 261-262).
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Lei, no capítulo destinado à falência (V), indica a inaplicabilidade do juízo universal
para a recuperação judicial.

Na recuperação, a prevenção é limitada a novos pedidos de recuperação e de
falência, bem como a alguns incidentes relativos à própria recuperação. É o que
ocorre com a impugnação contra a relação de credores (art. 10) que, salvo a de
natureza trabalhista (art. 6º, § 2º), deve ser direcionada ao juízo da recuperação. A
prevenção atinge ainda a ação rescisória especial (art. 19), excluída a hipótese de o
crédito rescindendo ter sido reconhecido em outro juízo, o qual fica prevento para
rescindir sua própria decisão.

Não é diferente quanto aos negócios jurídicos celebrados pelo devedor com
convenção de arbitragem. Em regra, as obrigações do devedor anteriores ao pedido
mantêm as condições originalmente contratadas (art. 49, § 2º), inclusive no tocante à
convenção de arbitragem. Assim, a discussão de negócios jurídicos sujeitos ao
procedimento arbitral a ele se submetem, independentemente da recuperação
judicial88. A sentença arbitral, todavia, tem sua exigibilidade suspensa pelo
deferimento do processamento da recuperação judicial, ficando a execução forçada
da sentença arbitral sujeita ao período suspensivo (art. 6º).

2.3 Características específicas do juízo da recuperação judicial
O processo de recuperação judicial é bastante complexo, como reflexo da
amplitude subjetiva marcada pela participação dos credores, da complexidade do
objeto (a reorganização de uma atividade empresarial objetivando a superação de
crise) e da relevância dos interesses postos em jogo.

Naturalmente, as manifestações não são simples, as intervenções são
volumosas e as questões controvertidas são diversas.

88

Nesse sentido: CRIPPA, Carla de Vasconcellos, Recuperação judicial, falência e arbitragem, p.
186.
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Por outro lado, os prazos previstos na Lei n. 11.101/2005 foram desenhados
imaginando ágil trâmite processual. Previu-se a suspensão das ações e execuções
por cento e oitenta dias, contados do deferimento do processamento da recuperação
judicial, porque, dentro de cento e cinquenta dias, já se imaginou realizada a
assembleia eral de credores (art. 56, § 1º). Assim, realizada a assembleia, teria o
juiz trinta dias para analisar o cumprimento de todos os requisitos e exigir o conserto
dos pontos ainda pendentes.

Mas, para que ocorra a assembleia geral, já deve estar concluída a fase
administrativa de verificação dos créditos (publicação da primeira relação, com base
nos dados do devedor; habilitações e divergências; publicação da segunda relação,
elaboradora pelo administrador judicial levando em conta as manifestações dos
credores), pois o prazo para objeção ao plano de recuperação é contado da
publicação da segunda relação, elaborada pelo administrador judicial, ou da
apresentação do plano, o que ocorrer por último. Para que a assembleia possa
ocorrer no prazo previsto na lei, todos os prazos devem ser cumpridos com rigor, em
especial os relativos aos atos do juiz e dos serventuários do Poder Judiciário. Ainda
assim, há que se considerar a possibilidade de as manifestações serem
encaminhadas por meio do sistema de protocolo integrado, demandando tempo para
a remessa ao juízo da recuperação.

Portanto, realizar a assembleia dentro de cento e cinquenta dias do
deferimento do processamento seria tarefa difícil, mesmo se o nosso Poder
Judiciário fosse adequadamente estruturado. Contudo, o que se constada
empiricamente é o sucateamento do Poder Judiciário. Mesmo nas regiões mais
estruturadas, é nítida a falta de investimentos em tecnologia da informação, em
contratação, treinamento e estímulo de mão de obra, e, até mesmo, na aquisição de
materiais indispensáveis para o serviço jurisdicional.

Veja-se que a lei exige celeridade processual (art. 75, parágrafo único) e
previu expressamente a tramitação prioritária dos processos falimentares (art. 79), o
que deve ser aplicado extensivamente à recuperação judicial. Contudo, de nada
adianta prever celeridade sem estruturar adequadamente a máquina judiciária. Pelas
comarcas do país, dar tratamento prioritário à recuperação judicial implicaria
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desatender processos criminais com réus presos, ações e execuções de alimentos,
pretensões a cirurgias e medicamentos etc.

Qualquer alteração legislativa que envolva processo e procedimento, por mais
bem intencionada e técnica que seja, corre o risco de cair no vazio, pelos problemas
encontrados na realização prática em um Poder Judiciário desestruturado e
desestimulado. A celeridade decorreria naturalmente – sem necessidade de previsão
legal – de investimentos na estruturação da Justiça.

Mas, se a estrutura jurisdicional já se mostra inapta a processar os casos
mais simples, a situação é ainda mais grave nos processos de recuperação judicial.
Mais adequado, repete-se, que houvesse investimentos em especializar e equipar
(no sentido amplo) os juízos.89

Não há dúvida de que os juízos da recuperação, ao menos nos principais
centros, deveriam contar com corpo técnico de auxiliares, formados por
administradores e economistas, da carreira do Judiciário, na função de apoiar a
jurisdição, o devedor e os credores90. Figuram dentre os princípios e recomendações
do Banco Mundial para os juízos em que tramitam processos de insolvência:
especialização do juízo; padronização, qualificação e treinamento; organização,
objetividade e transparência; publicidade; efetividade dos provimentos; ética e
imparcialidade.91

89

“A diferenciação (especialização) dos procedimentos automaticamente conduz a uma necessidade
de órgãos jurisdicionais também especializados e que trabalhem com juízes com conhecimento
técnico aprofundado na referida área de competência. [...] Verifica-se que a diferenciação
procedimental deve ser acompanhada da especialização da própria estrutura judiciária.” (NUNES,
Dierle José Coelho, Novos rumos para as tutelas diferenciadas no Brasil?, in Tutelas diferenciadas
como meio de incrementar a efetividade da prestação jurisdicional, p. 36).
90
Na estrutura judiciária alemã, a incumbência pode ser transferida pelo juiz ao Rechtspfleger
(cuidador do direito, em tradução literal), cujas atribuições são objeto de lei específica (RPflG). É
requisito para a atuação como Rechtspfleger frequência a curso preparatório de três anos, com
aulas práticas e teóricas, e aprovação ao final. “Na prática, a atuação do Rechtspfleger alivia o
trabalho do juiz de forma especializada (qualificada) e menos onerosa para o Estado.” (COROTTO,
Susana, Modelos de reorganização empresarial brasileiro e alemão: comparação entre a lei de
recuperação e falências de empresas e a insolvenzordnung sob a ótica da viabilidade prática, p.
159).
91
THE WORLD BANK 2011. Principles for effective insolvency and creditor/debtor regimes (revised
draft). Disponível em: <http: //siteresources.worldbank.org/ INTGILD/Resources/ ICRPrinciples
_Jan2011 .pdf>. Acesso em: 04 jan. 2012.
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Mas, como esse ideal está longe de ser atingido, as recuperações judiciais
chegam sem conclusão ao prazo “improrrogável” de cento e oitenta dias de
suspensão das ações (art. 6º, § 4º), exigindo adaptação da lei à realidade.

Nesse quadro, fica ainda mais relevante a atuação do administrador judicial,
auxiliar do juízo de suma importância para o desenrolar da recuperação judicial, de
quem passamos a tratar.

2.4 Administrador judicial
2.4.1 Noções gerais
Por toda a história do direito concursal, sempre houve a figura de um terceiro,
a quem incumbia realizar os trabalhosos atos próprios da falência e da antiga
concordata.

No direito romano, a tarefa recaía sobre o magister, responsável pela
organização do quadro do ativo e do passivo do devedor, bem como pela pública
venda dos bens. Quando o devedor livremente entregava seu patrimônio (bonorum
cessio), cabia ao curator administrar e vender os bens, seguindo a determinação do
magistrado na entrega do produto da venda aos credores. Nos tempos medievais,
grande poder era atribuído ao comissário, admitindo-se que se apoderasse da
pessoa do devedor, retirando-lhe os bens e, em certos casos, submetendo-o a
castigo físico.92
Em determinados sistemas, dois eram os encarregados da administração da
falência, como ocorreu, no direito brasileiro, na vigência da Lei n. 2.024/1908 e do
Decreto n. 5.746/1929, em que cabia ao síndico a função de arrecadar os bens e
instruir o processo, e ao liquidatório o encargo de vender os bens e pagar os
credores. Sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/1945, previa-se a atuação de síndico
na falência e de comissário na concordata.

92

BRUSCATO, Wilges. Manual de direito empresarial brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 538539.
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No sistema atual, o terceiro encarregado de auxiliar o juízo é único, o
administrador judicial. Trata-se de auxiliar da justiça93, de forma eventual.94

Há funções que o administrador judicial desenvolve tanto na falência quanto
na recuperação, como a comunicação dos credores e a verificação dos créditos.
Mas, no geral, a atuação numa e noutra situação é bem diversa.

Na falência, como o devedor é afastado da administração da empresa, cabe
ao administrador judicial assumi-la. Diferentemente, na recuperação judicial o
devedor é mantido à frente da atividade empresarial, salvo se for afastado por
decisão da assembleia geral, ocasião em que a administração passa ao gestor
judicial95. Por isso, a atividade do administrador se limita à fiscalização da empresa,
não abrangendo a sua administração.

No que é pertinente à recuperação judicial, as principais funções dizem
respeito à cientificação dos credores, à verificação e organização dos créditos, à
fiscalização do devedor na sua atividade e no cumprimento do plano 96, e à
presidência da assembleia geral de credores.

93

“São auxiliares da Justiça todas aquelas pessoas que de alguma forma participam da
movimentação do processo, sob a autoridade do juiz, colaborando com este para tornar possível a
prestação jurisdicional.” (CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini;
DINAMARCO, Cândido Rangel, Teoria geral do processo, p. 220).
94
Os auxiliares da Justiça são tradicionalmente classificados pela doutrina entre auxiliares
permanentes e auxiliares eventuais. Aqueles ocupam cargos criados por lei, e são comumente
chamados de serventuários; estes não ocupam cargos, são nomeados para atos ou processos
específicos (são o perito, o avaliador, o intérprete etc.).
95
A função do gestor judicial não é de mero fiscal da administração, mas sim lhe cabe exercer a
administração em lugar do devedor afastado. O gestor “não é representante de nenhuma classe de
credores, nem do devedor, havendo de proteger todos os interesses em jogo, buscando a
consecução do interesse público que preside a recuperação da empresa; os objetivos do art. 47,
nesse contexto, não a diretriz a ser necessariamente observada nos atos praticados pelo gestor
judicial.” (MUNHOZ, Eduardo Secchi. Comentários ao Capítulo III, Seção IV: artigos 55 a 69. In:
SOUZA JUNIOR, Francisco Satiro de; PITOMBO, Antônio Sérgio A. de Moraes (Coords.).
Comentários à lei de recuperação de empresas e falências: Lei 11.101/2005, artigo por artigo. 2. ed.
rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 315).
96
Na Alemanha, o administrador judicial exerce o cargo até a concessão da recuperação, por isso
não lhe cabe fiscalizar o cumprimento do plano (COROTTO, Susana. Modelos de reorganização
empresarial brasileiro e alemão: comparação entre a lei de recuperação e falências de empresas e
a insolvenzordnung sob a ótica da viabilidade prática, p. 117).
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2.4.2 Seleção
Como auxiliar do juízo que é, o administrador judicial é nomeado pelo juiz, no
ato do deferimento do processamento da recuperação judicial.97

Exige-se que o administrador judicial seja profissional idôneo. Ante a
relevância das funções exercidas pelo administrador judicial, seria até desnecessária
a exigência expressa de idoneidade (art. 21)98. Aqui, a idoneidade deve ser não
apenas moral e técnica, mas também financeira. Isso porque, em tese, alguém que
não consiga organizar suas próprias finanças não teria condições de administrar a
complexidade da recuperação judicial; além disso, para que possa responder por
eventuais prejuízos causados.99

Pode ser administrador judicial pessoa natural ou jurídica. Sendo natural, a lei
recomenda que o cargo de administrador judicial seja ocupado por advogados,
economistas, administradores de empresa ou contadores, sob o fundamento de que
a formação e a experiência em tais áreas facilitam o trabalho. Veja-se que a previsão

97

Defende Jairo Saddi que seria melhor um administrador judicial nomeado pelos credores
(Considerações sobre o comitê e a assembleia de credores na nova lei falimentar. In: PAIVA, Luiz
Fernando Valente de (Coord.). Direito falimentar e a nova lei de falências e recuperação de
empresas. São Paulo: Quartier Latin, 2005. Cap. 5, p. 206). Todavia, como umas das funções
primeiras do administrador é justamente convocar os credores, a proposta, data venia, não se
mostra adequada.
98
É de grande valor histórico o registro de Waldemar Ferreira, feito nos primeiros anos de vigência da
Lei n. 2.024/1908, relatando a constância de conluio entre devedores e síndicos: “Dos milhares de
fallidos, que, nestes ultimos tempos, deram prejuizoscollosaes aos commercio, não se sabe de um
unico que tenha soffrido condemnacao. É, que a peça mestre para o inicio dos processos crimes
contra os fallidos fraudulentamente é o relatório dos syndicos, que servem de base á denuncia. Mas
a tolerancia demasiada de uns, a cumplicidade de outros, deram sempre logar a que os curadores
fiscais preferissem, aos trabalhos de uma investigação seria, a commodidade, a irresponsabilidade
do „archive-se‟, que a nossa justiça, por via de regra, reserva aos processos movidos contra os
fraudadores do capital alheio, que não encontra, nas nossas leis, ou melhor, nos nossos costumes,
a protecção, que bem merecia. Assim, tem sido uma verdadeira balburdia o processo preparatório
das fallencias. O conluio de devedores com os syndicos, quasi sempre nomeados sem que lhes
conheça o juiz a idoneidade, o caracter, os meios de vida, as relações com o devedor, são vicios
que estão a pedir um correctivo energico e immediato.” (Estudos de direito commercial. Com
prefácio do Dr. J. X. Carvalho de Mendonça. São Paulo: Olegario Ribeiro, 1919. p. 215).
99
No mesmo sentido: TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de, Comentários aos artigos 1º a 34
da Lei n. 11.101, de 2005, in Comentários à lei de recuperação de empresas e falência, p. 51. Em
sentido contrário, Gladston Mamede conclui ser irrelevante a qualidade, que “não torna a pessoa
mais capaz, adequada ou merecedora para o desempenho da administração judicial” (Direito
empresarial brasileiro: falência e recuperação de empresas, v. 4, p. 51).
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legal é meramente sugestiva, como uma “diretriz orientadora”100. Não há problema
na nomeação de profissional de outra área, como engenheiro, em detrimento das
carreiras descritas pela lei.

Recorda-se que na recuperação judicial o devedor continua à frente da
empresa, cabendo ao administrador o papel de fiscalizá-lo. Assim, na recuperação
judicial o administrador judicial atua nos limites do processo, não gerindo a empresa,
mas apenas a observando. Ademais, como auxiliar do juízo, o requisito
imprescindível, ao lado da idoneidade, é a confiança do juiz, de maior importância
que a área de formação.

Também pode ser administrador judicial pessoa jurídica especializada, assim
considerada aquela que tem dentre seus objetos exercer tal função 101. Isso
ocorrendo, a pessoa jurídica assume o compromisso por meio de representante
legal designado em estatuto ou contrato social (art. 33). Ao assumir o compromisso,
deve o administrador judicial pessoa jurídica declarar o nome do profissional
responsável pela condução do processo, o qual não poderá ser substituído ou
delegar tarefas sem autorização do juiz.

O diploma anterior exigia que o síndico residisse no foro do juízo em que se
processasse a falência, para facilitar questões práticas, como o acompanhamento do
processo, o atendimento aos interessados e o contato com o magistrado 102.
Contudo, a exigência costumeiramente dificultava a nomeação, especialmente fora
dos grandes centros, por falta de candidatos. Por isso, seu afastamento pela Lei n.
11.101/2005 foi positivo. Com efeito, os instrumentos para comunicação a distância
evoluíram assustadoramente nos sessenta anos de vigência do diploma anterior.
Hoje, os instrumentos disponibilizados e a redução do custo da comunicação a
distância diminuem a relevância do local de residência ou atuação profissional do
administrador judicial. Embora de se reconhecer que a proximidade da sede do
100

VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. Comentários ao Capítulo II, Seção III: artigos 21 a 34. In:
SOUZA JUNIOR, Francisco Satiro de; PITOMBO, Antônio Sérgio A. de Moraes (Coords.).
Comentários à lei de recuperação de empresas e falências: Lei 11.101/2005, artigo por artigo. 2. ed.
rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 165.
101
Por se permitir, e até mesmo recomendar, que a administração judicial seja conduzida por
advogado, é de se admitir o exercício por sociedade de advogados.
102
BRUSCATO, Wilges, Manual de direito empresarial brasileiro, p. 541.
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administrador judicial com o juízo traga benefícios práticos, a exigência não mais
teria razão.

Mas há outras restrições legais à nomeação do administrador judicial. Não
pode ser nomeado quem, nos últimos cinco anos, em recuperação judicial, foi
destituído, deixou de prestar contas ou teve contas desaprovadas (art. 30).

Tampouco se admite como administrador judicial o parente até terceiro grau,
consanguíneo ou afim, com o devedor, seus administradores ou representantes
legais, ou deles for amigo, inimigo ou dependente (art. 30, § 1º).

Em realidade, como se trata o administrador judicial de auxiliar do juízo, a
imparcialidade é fundamental, em especial em relação ao devedor. Uma das
principais funções do administrador judicial é fiscalizar o devedor, na sua atividade e
no cumprimento do plano, apontando irregularidades que podem levar a decretação
da falência e até a condenação criminal. Assim, não se pode admitir relação de
promiscuidade entre o devedor e o administrador judicial.

Por isso, e por aplicação do artigo 138 do Código de Processo Civil, são
opostos ao administrador judicial os motivos de impedimento e suspeição previstos
nos artigos 134 e 135 do Código de Processo Civil, mormente em relação ao
devedor.103

2.4.3 Remuneração
A remuneração do administrador judicial é fixada pelo juiz e paga pelo
devedor. A fixação deve levar em consideração a capacidade de pagamento do
devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado. O
103

Especificamente quanto ao cônjuge, diverge Wilges Ariana Bruscato, sustentando que o cônjuge
do devedor pode assumir a função, ante a ausência de previsão expressa (desconsiderando,
portanto, o impedimento do art. 134, V, do CPC). A autora fundamenta-se na existência de previsão
expressa em situação diversa – o artigo 43, que retira o direito de voto em assembleia pelo cônjuge
credor – para concluir que a omissão nos impedimentos específicos do administrador resultaria em
permissão a ser o cônjuge do devedor (Manual de direito empresarial brasileiro, p. 543-544). Ora, o
mesmo dispositivo nos serve, em argumento a fortiori, para refutar a administração judicial pelo
cônjuge: se este sequer tem direito de voto quando credor, por mais forte razão não pode ser
administrador judicial, necessariamente imparcial.
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valor total da remuneração não pode ultrapassar o correspondente a cinco por cento
do valor total dos créditos sujeitos a recuperação.104

Sob o fundamento de que, como auxiliar do juízo, não poderia exceder o teto
da remuneração do Poder Judiciário estadual, o Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo tem limitado os ganhos do administrador judicial segundo tal
parâmetro105. Registre-se que, na recuperação, as incumbências do administrador
são preponderantemente processuais, diferentemente do que ocorre na falência, em
que administra negócios e interesses do falido. Por isso, o entendimento é coerente,
mas desde que a limitação seja considerada mensalmente. Assim, a cada mês, não
poderia o administrador judicial receber ganhos superiores aos dos membros do
Poder Judiciário.106

Na falência, quarenta por cento do total da remuneração a ser recebida pelo
administrador judicial são reservados para o fim, e o pagamento fica condicionado à
aprovação das contas e à apresentação do relatório final (art. 24, § 2º). Embora a
104

Há pertinente crítica sobre a vinculação dos honorários ao passivo reorganizatório, por se
incentivar o administrador a contribuir para o aumento do passivo (acolhendo habilitações e
divergências, por exemplo), em prejuízo da finalidade do processo de recuperação (COROTTO,
Susana. Modelos de reorganização empresarial brasileiro e alemão: comparação entre a lei de
recuperação e falências de empresas e a insolvenzordnung sob a ótica da viabilidade prática, p.
257).
105
“Estabelece a legislação que o magistrado também observará „os valores praticados no mercado
para o desempenho de atividades semelhantes‟. O primeiro parâmetro a ser ponderado é a
remuneração dos profissionais da área jurídica, eis que a função do administrador é eminentemente
judicial, já que auxiliar do Poder Judiciário. Daí devem ser considerados os vencimentos dos
Magistrados, dos membros do Ministério Público, Procuradores Federais e Estaduais, não se
olvidando o teto constitucional vinculado aos vencimentos dos Ministros do Supremo Tribunal
Federal. Isto porque, por mais complexa que seja a função do administrador judicial, não se pode
olvidar que caberá ao juiz decidir todos os requerimentos, incidentes e, superiormente ao seu
auxiliar, terá a responsabilidade pela direção do processo, além de todos os outros feitos sob sua
jurisdição. [...] Entendo que, nos termos do artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, que
estabelece o teto máximo da remuneração dos membros do Poder Judiciário como o
correspondente ao subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, limitados os
Desembargadores dos Tribunais de Justiça a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento
daqueles subsídios. Nesta linha de raciocínio e considerando-se que os processos de falências e
recuperações judiciais são da competência exclusiva das justiças estaduais (artigo 109, I, CF),
parece-me justo, razoável e de acordo com a equidade, estabelecer que o teto máximo atual (ano
de 2006) que um administrador judicial pode receber mensalmente, pelo exercício da função de
auxiliar do Poder Judiciário, é de cerca de 90% da remuneração dos Ministros do Supremo Tribunal
Federal, ou seja, da ordem de R$ 20.000,00.” (TJSP  AI n. 420.655.4/6-00, Câmara Reservada à
Falência e Recuperação, rel. Pereira Calças).
106
Entendemos adequada a limitação apenas como parâmetro. Em situações diferenciadas, de
recuperações com grande volume de créditos e credores, nulidade alguma há na superação do
limite da remuneração dos membros do Poder Judiciário; afinal, a imposição do limite poderia
culminar, em certos casos, na recusa do encargo pelos pretensos administradores.
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previsão expressa de retenção de parte da remuneração é própria da falência 107, é
recomendável que o administrador receba seus honorários em prestações mensais,
resguardando-se parcela pagamento por ocasião do sucesso em sua tarefa. Mesmo
na recuperação judicial, o saldo de honorários devidos ao administrador tem o
pagamento condicionado à prestação de contas e à aprovação do relatório final (art.
63, I). Se não for retida parte da remuneração, não haverá esse saldo.108

Ademais, a circunstância de que a remuneração do administrador judicial na
falência é paga pela massa, ao passo que na recuperação é paga pelo devedor, não
justifica o tratamento diferenciado. Também na recuperação judicial há interesse
geral, e não somente do devedor, na remuneração do administrador.

Se substituído ou renunciar com relevante razão, o administrador judicial
recebe remuneração proporcional ao trabalho realizado. Por outro lado, perde direito
à remuneração quando renuncia sem relevante razão, tem contas desaprovadas109,
ou é destituído (o que ocorre, como visto, se desobedecer aos preceitos da lei,
descumprir deveres, omitir-se, negligenciar ou praticar atos lesivos).

A decisão que fixa a remuneração do administrador judicial é título executivo
extrajudicial, por aplicação do disposto no artigo 585, VI, do Código de Processo
Civil. Veja-se que mesmo sendo a remuneração de serventuário, perito, intérprete e
tradutor fixada por ato judicial, o Código de Processo Civil atribuiu a tal ato caráter
de título extrajudicial “por ficção jurídica”110. Isso ocorre porque não há decisão

“A aplicação do § 2º do art. 24 da NLF só faz sentido nos processos falimentares.” (TJSP  AI n.
574.851-4/0-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, rel. Lino Machado).
108
Na redação final do Projeto de Lei da Câmara que culminou na Lei n. 11.101/2005 (Projeto n.
4376-B/1993), o artigo 71, parágrafo 1º, previa a reserva de 20% da remuneração do administrador
para pagamento ao final, depois de aprovadas as contas e apresentado o relatório final (TOLEDO,
Paulo Fernando Campos Salles, Comentários aos artigos 1º a 34 da Lei n. 11.101, de 2005, in
Comentários à lei de recuperação de empresas e falência, p. 69).
109
De acordo com o artigo 23, se não apresentar as contas, além de ser destituído, perdendo direito à
remuneração, o administrador judicial pode responder pelo crime de desobediência, o que
caracteriza “profunda alteração” em relação à legislação anterior (ALMEIDA, Marcus Elídius Michelli
de, Nova lei de falências e recuperação de empresas confrontada e breves anotações, p. 45).
110
DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: execução. Salvador: Juspodivm, 2009. v. 5,
p. 186.
107
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condenatória em favor de tais figuras, que não estabelecem relação jurídica
processual com a parte vencida.111

Embora não esteja expressamente arrolado entre as figuras descritas no
artigo 585, VI, do Código de Processo Civil, o administrador judicial deve ser
abrangido pela expressão “serventuário de justiça”. O intuito da legislação é
claramente abranger os auxiliares do juízo112, categoria em que se encaixa o
administrador judicial.113

2.4.4 Substituição e destituição
Sendo nomeado algum impedido, o devedor, qualquer credor ou o Ministério
Público poderão arguir o defeito na primeira oportunidade 114, cabendo ao juiz decidir
o pedido de substituição em 24 horas115. Em especial, se constatado o impedimento
pelo próprio administrador judicial, deve apontar a falha com brevidade, sob pena de

111

“Na verdade, o juiz simplesmente homologa o crédito, não configurando uma condenação
propriamente dita. Há mero controle administrativo e não um provimento jurisdicional condenatório
em favor do serventuário ou do perito.” (SHIMURA, Sergio Seiji. Título executivo. 2. ed. São Paulo:
Método, 2005. p. 517-518).
112
“Trata-se de tipo legal aberto, pois, conquanto o dispositivo refira-se a serventuário da justiça,
perito, intérprete e tradutor, também será titulo executivo extrajudicial a decisão que aprove a
remuneração do porteiro e do leiloeiro.” (DIDIER JR., Fredie, Curso de direito processual civil:
execução, v. 5, p. 186).
113
Em julgado trazido por Sergio Seiji Shimura (2º TAC/SP  Ap. n. 741.657-0/4, rel. Juiz Antonio
Rigolin), é considerada título executivo extrajudicial a decisão que fixou remuneração do liquidante
judicial, a quem compete, na dissolução de sociedade, diversas funções atribuídas ao administrador
judicial na recuperação e na falência (Título executivo, p. 518-519).
114
“A suspeição é base para uma verdadeira exceção, o que não ocorre com o impedimento, que
pode ser alegado a qualquer momento, mesmo sem que o tenha sido por via de exceção, pois
compromete insanavelmente a imparcialidade.” (ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil:
processo de conhecimento. 12. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. v. 2. p.
335). “A lei processual discrimina os casos de suspeição do juiz (CPC, art. 134), ao lado dos casos
de seu impedimento (art. 135). As duas categorias compõem-se de situações de risco de
parcialidade, sendo que os casos de mera suspeição, por serem menos graves, recebem
tratamento menos severo, a saber: a) o juiz não é obrigado a escusar-se de prosseguir no processo
quando apenas suspeito e não impedido; b) a parte dispõe de tempo certo para alegar a suspeição,
ocorrendo preclusão da faculdade de fazê-lo se o prazo se escoar in albis; c) a suspeição do juiz de
primeiro grau não pode ser declarada de ofício em grau de recurso, enquanto que o impedimento
pode; d) só o impedimento constitui fundamento para a ação rescisória e a suspeição, não, etc.”
(DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros,
2009. v. 1, p. 413).
115
“O prazo extremamente curto concedido ao juiz deve-se à importância da questão, uma vez que
poderá pôr em risco a administração da falência ou da recuperação.” (ALMEIDA, Marcus Elídius
Michelli de, Nova lei de falências e recuperação de empresas confrontada e breves anotações, p.
52).
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responder pelos prejuízos decorrentes do retardamento. Dá-se a substituição,
portanto, quando a escolha desobedece aos parâmetros legais.

Diferentemente, a destituição ocorre por falha na atuação do administrador
judicial; dá-se por desobediência dos preceitos legais, descumprimento de deveres
ou prática de ato lesivo ao devedor ou a terceiros.116

2.4.5 Responsabilidade
Pelos danos causados por dolo ou culpa no exercício da função, o
administrador

judicial

é

responsável

administrador judicial pessoa

jurídica,

(art.
o

32)117

objetivamente.

profissional nomeado

Sendo

o

também

é

responsável, solidariamente à pessoa jurídica (art. 942 do CC).

Diante da complexidade do processo de recuperação judicial, mais adequado
que a fixação da responsabilidade, a liquidação dos prejuízos e a execução da
indenização se deem em processo autônomo.

2.4.6 Legitimidade recursal do administrador judicial
A legitimidade recursal do administrador judicial é questão controvertida, que
deve ser resolvida em dois âmbitos diferentes: o primeiro, com relação ao mérito da
ação; o segundo, quanto às decisões que afetem diretamente o administrador
judicial.

Com relação ao mérito, a dúvida reside na configuração do administrador
judicial como terceiro prejudicado, o que lhe tornaria legítimo ao recurso, com

116

“A destituição é uma sanção imposta ao administrador judicial que deixa de cumprir
adequadamente suas obrigações como órgão da falência ou da recuperação judicial.” (COELHO,
Fabio Ulhoa. Comentários à nova lei de falências e de recuperação de empresas. 7. ed. São Paulo:
Saraiva, 2010. p. 90).
117
“A responsabilidade pessoal dos auxiliares da justiça não afasta a solidária do Estado, que pode
ser demandado isoladamente ou em conjunto, e distingue-se da que é atribuída ao juiz, porque este
só responde em caso de dolo.” (GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Novo curso de direito
processual civil: teoria geral do processo de conhecimento (1ª parte). 8. ed. São Paulo: Saraiva,
2011. v. 1. p. 223).
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fundamento no artigo 499 do Código de Processo Civil. No entanto, como auxiliar do
juízo, o administrador judicial não é parte, nem terceiro, faltando-lhe legitimidade
para recorrer das decisões centrais do processo de recuperação judicial, que não lhe
afetam diretamente, tais como o deferimento do processamento, a decisão das
impugnações e a sentença da concessão da recuperação.
A situação é diferente no tocante às decisões periféricas, de incidentes que
lhe dizem respeito. Mesmo não sendo parte no processo, o administrador judicial
figura como sujeito de incidentes específicos, sendo afetado diretamente por eles.
Das decisões proferidas nesses incidentes, o administrador judicial pode recorrer,
como se parte fosse.118
É o que ocorre na fixação de sua remuneração. O administrador judicial tem
legitimidade para agravar da decisão que lhe fixa a remuneração, já que por ela é
diretamente afetado.119
Também deve se admitir recurso do administrador judicial contra sua
destituição, pelas graves consequências que dela decorrem, como a vedação ao
exercício do mesmo cargo em outro processo e a responsabilização pelos prejuízos.
O pedido recursal não pode ser a manutenção da função – afinal, a nomeação do
administrador é discricionariedade do juiz, em razão da confiança necessária –, mas
sim que seja a destituição transmutada em substituição, já que, quando não se
mostra presente nenhuma das hipóteses taxativas de destituição, a mera perda de
confiança é causa de substituição, e não de destituição; ou ao menos que, se
mantida a destituição, não sejam impostos os efeitos lesivos. 120
118

No mesmo sentido, tratando da legitimidade recursal dos auxiliares da justiça, Fredie Didier Jr.
ensina que “a legitimidade de recurso pelo juiz, pelo promotor ou pelos auxiliares será, nos
incidentes que reflitam sobre seus interesses, na condição de parte – e não de terceiro” (Recurso de
terceiro: juízo de admissibilidade. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005.
p. 168).
119
Assim também: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Os agravos no CPC brasileiro. 4. ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2006. p. 248.
120
No mesmo sentido: BAPTISTA, Ezio Carlos S. Comentários aos artigos 21 ao 34. In: LUCCA,
Newton de; SIMÃO FILHO, Adalberto (Coords.). Comentários à nova lei de recuperação de
empresas e de falências: comentários artigo por artigo da Lei nº 11.101/2005. São Paulo: Quartier
Latin do Brasil, 2005. p. 171-172. Em sentido contrário, Gladston Mamede entende que, por não ser
parte, nem ter direito à função, o administrador judicial não poderia recorrer; mas, como a
destituição pode configurar ilegalidade ou abuso de autoridade, poderia servir-se do mandado de
segurança, mas “apenas para desconstituir a fundamentação desabonadora e o impedimento para
nomeação futura, ainda que não possa haver pretensão de retornar à função” (Direito empresarial
brasileiro: falência e recuperação de empresas, v. 4, p. 55).
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Igualmente, se rejeitada sua prestação de contas, caso em que o saldo de
sua remuneração ficará retido (art. 63, I), o administrador judicial terá legitimidade
recursal.

2.5 Participação do Ministério Público
A extensão da participação do Ministério Público no processo de recuperação
judicial está longe do consenso doutrinário121. A intervenção do Parquet na
recuperação e na falência vinha prevista no artigo 4º, mas recebeu veto presidencial,
por se entender que a exigência de intervenção a todo momento acabaria
“sobrecarregando a Instituição e reduzindo sua importância institucional”, como se
extrai das razões do veto.

Apesar do veto ao artigo 4º, é prevista a intervenção do Ministério Público em
importantes momentos do processo de recuperação judicial: é intimado do
deferimento do processamento (art. 52, V); tem legitimidade ativa para a
impugnação (art. 8º) e para a ação rescisória de crédito (art. 19); pode requerer a
substituição de administrador judicial ou membro do comitê de credores (art. 30, §
2º); tem legitimidade para recorrer da sentença de concessão da recuperação.

A controvérsia reside na necessidade de se intimar o Ministério Público de
todos os atos do processo, sob pena de nulidade, como se extrai dos artigos 83, I, e
84 do Código de Processo Civil.

121

Ao inserir o Ministério Público no capítulo voltado ao estudo da jurisdição para a recuperação
judicial, não pretendemos sustentar que a instituição integra o Poder Judiciário. O Ministério Público
exerce função essencial à justiça, “papel do mesmo nível de relevância que as desempenhadas
pelos três Poderes do Estado” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. O Ministério Público como
instituição essencial à justiça. In: RIBEIRO, Carlos Vinícius Alves (Org.). Ministério Público:
reflexões sobre princípios e funções institucionais. São Paulo: Atlas, 2010. p. 7). Temos como
incontroverso que “a instituição não se insere organicamente na estrutura de qualquer dos Poderes,
embora exerça suas funções precipuamente no âmbito do Judiciário” (MARQUES NETO, Floriano
Peixoto de Azevedo. Entre independência institucional e neopatrimonialismo: a distorção da doutrina
do “promotor natural”. In: RIBEIRO, Carlos Vinícius Alves (Org.). Ministério Público: reflexões sobre
princípios e funções institucionais. São Paulo: Atlas, 2010. p. 138). Na recuperação judicial, a
função ministerial é de fiscal da lei e da Constituição, imparcialmente, em benefício coletivo; não lhe
cabe voltar-se contra a pretensão do devedor, ou dos credores, com fundamentos econômicos.
Assim, pela equidistância das partes e pela natureza das funções exercidas no processo é que
optamos por abordar a participação do Ministério Público neste item.
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O Ministério Público, “instituição permanente, essencial à função jurisdicional
do Estado”, tem dentre suas incumbências a defesa dos interesses sociais e
individuais indisponíveis (art. 127 da CF). Mais que mero fiscal da lei, a instituição é
guardiã da sociedade e do direito. Cada vez mais, acima da mera intervenção formal
nos processos em que atua como fiscal, o Ministério Público assume relevante papel
“na efetivação de uma ordem social mais justa”.122

Segundo o artigo 82, III, do Código de Processo Civil, o Ministério Público
deve intervir nas “causas em que há interesse público evidenciado pela natureza da
lide ou qualidade da parte”. À luz das funções que lhe são constitucionalmente
atribuídas, a intervenção do Ministério Público sempre deve objetivar a defesa da
ordem jurídica e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. 123

Tradicionalmente, sob a égide das legislações anteriores, o Parquet atuava
intensamente nos processos de falência e concordata, exercendo importante função
no combate à fraude124. Contudo, o constante envio dos autos ao Ministério Público,
a cada passo e desnecessariamente, ocasionava o retardamento do processo,
motivando Fábio Ulhoa Coelho a festejar o veto presidencial.125

Em sentido oposto, Mauro Rodrigues Penteado sustenta, mesmo vetado o
artigo 4º, a ampla participação do Ministério Público, por haver interesses sociais e
individuais indisponíveis dentre os centros de interesses diversificados favorecidos
com a preservação da empresa. Defende inclusive a presença do Parquet na

122

ROSENVALD, Nelson. O Ministério Público e a vinculação dos particulares aos direitos
fundamentais sociais. In: FARIAS, Cristiano Chaves de; ALVES, Leonardo Barreto Moreira;
ROSENVALD, Nelson (Coords.). Temas atuais do Ministério Público: a atuação do parquet nos 20
anos da Constituição Federal. 2. ed. rev., ampl. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 85.
123
ALMEIDA, Gregório Assagra de. O Ministério Público no neoconstitucionalismo: perfil
constitucional e alguns fatores de ampliação de sua legitimação social. In: FARIAS, Cristiano
Chaves de; ALVES, Leonardo Barreto Moreira; ROSENVALD, Nelson (Coords.). Temas atuais do
Ministério Público: a atuação do parquet nos 20 anos da Constituição Federal. 2. ed. rev., ampl. e
atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 52.
124
TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de. A disciplina jurídica das empresas em crise no
Brasil: sua estrutura institucional. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro,
São Paulo, Malheiros, v. 40, n. 122, p. 170, abr./jun. 2001.
125
COELHO, Fabio Ulhoa, Comentários à nova lei de falências e de recuperação de empresas, p. 3132.
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assembleia geral de credores126. De forma semelhante, Manoel Justino Bezerra
Filho conclui que o entendimento que traz “maiores garantias à sociedade” é pela
participação do Ministério Público também na recuperação judicial, que sempre
envolve interesse público e, tratando de situação de crise da empresa, carrega
ameaça de lesão a esse interesse127. Assim, também, Hugo Nigro Mazzilli.128

A existência de interesse público no processo de recuperação judicial,
contudo, não faz com que o Parquet deva ser intimado de todos os atos, nem
oferecer parecer em todas as fases processuais. Basta a ciência dos principais
atos129. Por isso, se não for intimado de todos os atos, não há nulidade.130

Com acerto, Alberto Camiña Moreira, que exerce com notoriedade a função
de procurador de justiça em processos de recuperação judicial, observou ser a
intimação do Ministério Público obrigatória, “mas a intervenção deve ficar a cargo da
Instituição, conforme o caso”. Como bem lembra, o próprio veto presidencial
explicitou que “o representante da Instituição poderá requerer, quando de sua

126

PENTEADO, Mauro Rodrigues, Comentários ao Capítulo I e Capítulo II, Seção I: artigos 1º a 6º, in
Comentários à lei de recuperação de empresas e falências: Lei 11.101/2005, artigo por artigo, p.
124-129. No mesmo sentido, Luiz Roldão de Freitas Gomes Filho sustenta ser “de vital importância”
a participação ativa do Ministério Público, tanto falência quanto na recuperação judicial, que analisa
ainda como projeto, antes da promulgação da Lei n. 11.101/2005 (O Ministério Público e o processo
falimentar: visão atual e novas perspectivas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. p. 76-77).
127
BEZERRA FILHO, Manoel Justino, Lei de recuperação de empresas e falência: comentada artigo
por artigo, p. 66.
128
MAZZILLI, Hugo Nigro. Introdução ao Ministério Público. 6. ed. Saraiva, 2007. p. 194-195.
129
BERCLAZ, Márcio Soares; MOURA, Millen Castro Medeiros de. Para onde caminha o Ministério
Público? Um novo paradigma: racionalizar, regionalizar e reestruturar para assumir a identidade
constitucional. In: FARIAS, Cristiano Chaves de; ALVES, Leonardo Barreto Moreira; ROSENVALD,
Nelson (Coords.). Temas atuais do Ministério Público: a atuação do parquet nos 20 anos da
Constituição Federal. 2. ed. rev., ampl. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 151;
ALMEIDA, Marcus Elídius Michelli de, Nova lei de falências e recuperação de empresas confrontada
e breves anotações, p. 19.
130
Recentemente, decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “a anulação do processo falimentar ou
de ações conexas por ausência de intervenção ou pela atuação indevida do Ministério Público
somente se justifica quando for caracterizado efetivo prejuízo à parte” (STJ − REsp n. 1.230.431,
rel. Min. Nancy Andrighi, DJe, de 18.11.2011). Assim também decidiu a Câmara Reservada à
Falência de Recuperação de Empresas do Tribunal de Justiça de São Paulo, na recuperação
judicial da Bombril: “Agravo – Recuperação Judicial – Intimação do Ministério Público dos atos
principais. Não há nulidade do processo por falta de intimação do Ministério Público de atos para os
quais a NLF não preveja necessidade de que seu representante seja intimado. Agravo improvido.”
(AI n. 463.512-4/9-00, rel. Des. Lino Machado, j. 28.02.2007).
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intimação inicial, a intimação dos demais atos do processo, de modo que poderá
intervir sempre que entender necessário e cabível”.131

Veja-se, então, que a recuperação judicial deixou de ter, para fins de
intervenção do Ministério Público, interesse público, passando a um interesse
selecionado, a depender da relevância social da empresa em recuperação e da
repercussão da crise na sociedade.

Frise-se, todavia, que não cabe ao Ministério Público opinar sobre a
viabilidade da empresa ou sobre o conteúdo econômico do plano de recuperação 132.
A atuação ministerial limita-se ao controle da legalidade.133

131

MOREIRA, Alberto Camiña Moreira. Poderes da assembleia de credores, do juiz e atividade do
Ministério Público. In: PAIVA, Luiz Fernando Valente de (Coord.). Direito falimentar e a nova lei de
falências e recuperação de empresas. São Paulo: Quartier Latin, 2005. Cap. 7, p. 271.
132
O mesmo ocorre à luz do direito português: “É-lhe [ao Ministério Público] impossível assistir
qualquer vontade individual de intervir ou questionar pessoalmente toda a factualidade inerente à
viabilidade da devedora.” (DUARTE, Henrique Vaz. Questões sobre recuperação e falência. 2. ed.
Coimbra: Almedina, 2004. p. 61).
133
Em agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público pelo promotor de justiça atuante na
primeira instância, a própria instituição reconheceu, no parecer lavrado pelo então procurador de
justiça Sérgio Seiji Shimura, que não cabe ao Parquet voltar-se contra os aspectos econômicofinanceiros do plano (sacrifício excessivo), especialmente quando os credores o aprovaram,
desejando a concessão da recuperação judicial. O acordão adotou o parecer para não conhecer do
recurso por ilegitimidade recursal (TJSP  AI 500.624-4/8-00, Câmara Reservada a Falência e
Recuperação de Empresas, rel. Des. Lino Machado).
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3 PARTES
3.1 Polo ativo
3.1.1 Legitimidade ordinária
É do próprio devedor, empresário individual ou sociedade empresária, a
legitimidade134 para o ajuizamento de ação objetivando sua recuperação judicial.
Não se admite que credor pleiteie a recuperação judicial.
No projeto legislativo que culminou na Lei n. 11.101/2005, os credores eram
legitimados a requerer a recuperação judicial do devedor comum, mas o texto
autorizador foi retirado pela Câmara dos Deputados às vésperas da aprovação135.
Entenderam os legisladores que a legitimidade ativa dos credores seria equivalente
a “pedido de falência indireto”.
Com efeito, a submissão à recuperação judicial demanda preparação do
devedor. Afinal, como a falência é consequência direta do descumprimento de
algumas exigências legais (dentre as quais a apresentação tempestiva do plano de
recuperação) ou da rejeição assemblear do plano de recuperação, cabe ao devedor
planejar-se adequadamente antes de ajuizar o pedido. Caso se admitisse pedido
formulado por credor, correr-se-ia o risco, surpreendido o devedor, de se culminar na
falência de empresa viável.

134

Segundo Donaldo Armelin, “a legitimidade para agir é de ser conceituada como uma qualidade
jurídica que se agrega à parte no processo, emergente de uma situação processual legitimante e
ensejadora do exercício regular do direito de ação, se presentes as demais condições da ação e
pressupostos processuais, com o pronunciamento judicial sobre o mérito do processo” (Legitimidade
para agir no direito processual brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1979. p. 85). Para
Barbosa Moreira, “denomina-se legitimação a coincidência entre a situação jurídica de uma pessoa,
tal como resulta da postulação formulada perante o órgão jurisdicional, e a situação legitimante
prevista na lei para a posição processual que a essa pessoa se atribui” (MOREIRA, José Carlos
Barbosa. Apontamentos para um estudo sistemático da legitimação extraordinária. Revista dos
Tribunais, São Paulo, v. 58, n. 404, p. 9, jun. 1969). Semelhante o conceito de Araken de Assis,
para quem “a legitimidade consiste na coincidência, avaliada in status assertionis, entre a posição
ocupada pela parte, no processo, com a respectiva situação legitimadora, decorrente de certa
previsão legal, relativamente àquela pessoa e perante o respectivo objeto litigioso” (Substituição
processual. In: DIDIER JR., Fredie (Org.). Leituras complementares de processo civil. 5. ed. rev. e
ampl. Salvador: Juspodivm, 2007. p. 199).
135
FAZZIO JUNIOR, Waldo, Nova lei de falência e de recuperação de empresas, p. 160.
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3.1.2 Legitimidade extraordinária
Como regra, o titular do direito material é que deve pleiteá-lo em juízo. O
titular do direito material é, por isso, ordinariamente legitimado a ajuizar a ação pela
qual se pleiteia tal direito. Excepcionalmente, pessoa distinta do titular da relação
material é autorizada a atuar em favor deste, mas em nome próprio. Trata-se da
legitimação extraordinária.136

Para figurar no polo ativo do processo de recuperação judicial, além do
próprio devedor, legitimado ordinariamente, a lei atribui legitimidade extraordinária
ao cônjuge sobrevivente, aos herdeiros do devedor, ao inventariante e ao sócio
remanescente (art. 48, parágrafo único). As três primeiras situações legitimadoras
decorrem da morte do empresário individual; a última da sociedade que, por
qualquer motivo, perdeu o consócio.137

Por se tratar de legitimidade extraordinária, o pedido de recuperação é
ajuizado em nome próprio pelos legitimados. Assim, é em seu próprio nome que o
cônjuge sobrevivente ajuíza a ação, objetivando a recuperação judicial do espólio do
devedor; também em seu nome o sócio remanescente pleiteia a recuperação judicial
da sociedade.

Embora não sejam titulares do direito à recuperação, os legitimados
extraordinários do parágrafo único do artigo 48 figuram como autores, assumindo
todas as responsabilidades de tal qualidade. Recorda-se que parte é quem atua

136

“Há legitimação ordinária quando houver correspondência entre a situação legitimante e as
situações jurídicas submetidas à apreciação do magistrado. [...] Legitimado ordinário é aquele que
defende em juízo interesse próprio. [...] Há legitimação extraordinária (legitimação anômala ou
substituição processual) quando não houver correspondência total entre a situação legitimante e as
situações jurídicas submetidas à apreciação do magistrado (situações jurídicas deduzidas em
juízo).” (DIDIER JR., Fredie. Pressupostos processuais e condições da ação: o juízo de
admissibilidade do processo. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 232).
137
A expressão “remanescente” não significa “dissidente”. Se, no âmbito da sociedade, a decisão
majoritária é de não requerer a recuperação judicial, resta ao sócio dissidente acatar a deliberação
ou exercer o direito de retirada. A dissidência não lhe outorga legitimidade para requerer, em nome
próprio, a recuperação judicial da sociedade. Nesse ponto, discordamos de Fábio Ulhoa Coelho,
para quem o uso da expressão remanescente foi uma “imprecisão”, devendo ser lida como
“dissidente” ou “minoritário” (Comentários à nova lei de falências e de recuperação de empresas, p.
142).
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perante o órgão jurisdicional, requerendo algo, independente de ser o titular da
relação material posta em juízo.138

Portanto, para a recuperação judicial tem legitimidade ordinária o devedor;
têm legitimidade extraordinária o cônjuge sobrevivente, os herdeiros do devedor, o
inventariante e o sócio remanescente.

3.1.3 Situação dos coobrigados, fiadores e obrigados de regresso
A recuperação beneficia apenas o devedor requerente, não servindo aos
coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. Por isso, prevê o artigo 49, parágrafo
1º, que os credores conservam seus direitos e privilégios contra tais figuras.

Isso autoriza os credores a agir diante de coobrigados, fiadores e obrigados
de regresso autônoma e simultaneamente à recuperação judicial139. A ação perante
os demais obrigados não é afetada pelo ajuizamento da recuperação judicial,
ficando excluída da abrangência da suspensão das ações que decorre do
deferimento do processamento.140

A questão é de enorme relevância prática, já que normalmente a concessão
de crédito à sociedade empresária depende de aval, fiança ou solidariedade do
sócio ou administrador pessoa natural. Nessa situação, a relação entre o credor e o
sócio coobrigado, longe de autônoma, é intrinsicamente ligada à relação principal,
entre o credor e o devedor em recuperação. Sob esse enfoque, mais adequado que
138

“Para a conceituação da parte processual não tem a menor relevância a posição do sujeito em
face do direito material nem sua condição de parte legítima ou ilegítima.” (DINAMARCO, Cândido
Rangel, Instituições de direito processual civil, v. 2, p. 253).
139
“Ainda que o devedor principal obtenha o benefício da recuperação judicial, o credor poderá agir
contra os coobrigados, de forma ampla e irrestrita, vale dizer, não estarão os coobrigados sujeitos a
eventuais dilações moratórias, nem tampouco a encargos diferenciados estabelecidos no plano de
recuperação.” (SOUSA, Marcos Andrey de. Comentários aos artigos 48 e 49. In: LUCCA, Newton
de; SIMÃO FILHO, Adalberto (Coords.). Comentários à nova lei de recuperação de empresas e de
falências: comentários artigo por artigo da Lei nº 11.101/2005. São Paulo: Quartier Latin do Brasil,
2005. p. 233).
140
O mesmo ocorria no regime da concordata, por força do artigo 148 do Decreto-Lei n. 7.761/1945.
Explica Fábio Konder Comparato que o fundamento é a inoponibilidade, pelos coobrigados (em
sentido amplo), das exceções próprias do devedor (como, no caso, a obtenção da concordata).
Embora possam afetar o direito de regresso dos coobrigados contra o devedor principal, são
irrelevantes na relação entre credor e coobrigados (Direito empresarial: estudos e pareceres. São
Paulo: Saraiva, 1995.p. 488-489 e 496-497).
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a relação secundária também se submetesse à recuperação judicial, ficando os
efeitos da recuperação estendidos aos sócios coobrigados, fiadores e obrigados de
regresso.
Contudo, a clara previsão do artigo 49, parágrafo 1º, impede que os
coobrigados, fiadores e obrigados de regresso se aproveitem da recuperação judicial
do devedor principal, ainda que tenham figurado na operação na qualidade de sócio
ou administrador do devedor em recuperação.

3.1.4 Litisconsórcio ativo
A lei não prevê a possibilidade de devedores se reunirem para formularem,
conjuntamente, pedido de recuperação judicial. O litisconsórcio ativo não é
expressamente proibido, nem permitido.
Quando se trata de grupo econômico, com identidade de credores,
estabelecimentos e empregados, o litisconsórcio deve ser admitido, por existir
“afinidade de questões por um ponto comum de fato ou de direito”, hipótese prevista
no artigo 46, IV, do Código de Processo Civil como autorizadora do litisconsórcio
facultativo.
O grupo econômico decorre da atuação subordinada de uma sociedade em
relação a outra, tendo ou não participação no capital social. Havendo participação de
capital (controle, filiação ou simples participação), dá-se o grupo de sociedades, que
se divide entre o grupo de fato e o de direito 141. O grupo de direito é constituído por
convenção levada a registro público; o de fato decorre da mera participação
societária142. Independentemente de se tratar de grupo de fato ou de direito, cada
sociedade que o integra conserva sua personalidade.143

141

VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. Curso de direito comercial. 2. ed. São Paulo: Malheiros,
2010. v. 2, p. 284-287.
142
COELHO, Fabio Ulhoa. Curso de direito comercial. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. v. 2, p. 521522.
143
“As sociedades componentes do grupo, mantendo, cada uma, personalidade e patrimônio próprios
e autônomos, ao invés de constituírem uma nova entidade econômico-financeira, reúnem-se sob
uma direção única, para, somando esforços e valores de várias naturezas, alcançar objetivos
comuns, o mais das vezes de difícil consecução pelas sociedades isoladas.” (LOBO, Jorge. Grupos
de sociedades. Rio de Janeiro: Forense, 1978. p. 31-32).
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Para que se permita o litisconsórcio, não há necessidade de constituição
formal do grupo, já que há afinidade de questões, mesmo em se tratando de grupo
de sociedades de fato, ou até de grupo econômico sem participação societária.144

A admissão do litisconsórcio ativo por integrantes de grupo econômico é
ainda forma de concretização dos princípios da celeridade, economia processual e,
principalmente, da preservação da empresa.145

Registre-se que no direito positivo alemão é expressamente vedado o
litisconsórcio ativo, mesmo entre os devedores do mesmo grupo econômico
(Konzerninsolvenzfähigkeit), devido à máxima “um devedor, um patrimônio, um
processo”. Todavia, a regra é criticada pela doutrina daquele país, que sustenta,
com razão, ser essencial a unidade do processo para empresas do mesmo grupo.146

Em nosso país, tem corretamente prevalecido o entendimento permissivo ao
litisconsórcio, com algumas decisões pontuais em sentido contrário.147
Ocorre que o litisconsórcio por afinidade de questões – chamado de
litisconsórcio impróprio – exige que o mesmo juízo seja igualmente competente para
as demandas cumuladas, em função do vínculo tênue que o indefere da conexão 148.
Somando a isso a competência absoluta do juízo em que se encontra o principal
estabelecimento, vêm os tribunais entendendo que somente deva ser admitido o

144

A jurisprudência aponta a desnecessidade de constituição formal do grupo econômico: “Ocorre
que apesar de juridicamente independentes, as sociedades em recuperação sempre atuaram,
segundo a recuperanda, de maneira coordenada, tendo a crise econômica atingido as principais
empresas do grupo. Incluídas em contexto comum, há de se considerar a possibilidade de
soerguimento das sociedades integradas de fato mediante um único plano de recuperação.” (TJSP
 AI n. 990.10.007217-0, Câmara Reservada à Falência e à Recuperação, rel. Elliot Akel).
145
COSTA, Ricardo Brito. Recuperação judicial: é possível o litisconsórcio ativo? Revista do
Advogado, São Paulo, AASP, v. 29, n. 105, p. 180-181, set. 2009.
146
COROTTO, Susana. Modelos de reorganização empresarial brasileiro e alemão: comparação
entre a lei de recuperação e falências de empresas e a insolvenzordnung sob a ótica da viabilidade
prática, p. 158; 250-251.
147
Por exemplo: TJSP  Câmara Reservada à Falência e à Recuperação: AI n. 571.985.4/9-00, rel.
Romeu Ricupero; Ap. n. 625.206.4/2-00, rel. Pereira Calças; AI n. 645.330.4/4-00, rel. Pereira
Calças.
148
DINAMARCO, Cândido Rangel. Litisconsórcio. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 104.
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litisconsórcio ativo se os autores tiverem principal estabelecimento na mesma
comarca.149

Parece-nos, contudo, que sendo estabelecimento um conceito de fato, mais
que de direito, deveria ser levado em consideração o principal estabelecimento do
grupo, assim considerado em sua atuação conjunta, e não de cada integrante.
Assim, entendemos ser possível o litisconsórcio entre sociedades pertencentes ao
mesmo grupo, ainda que o principal estabelecimento de cada sociedade esteja em
uma comarca diversa. Nesse caso, a atividade do grupo, em conjunto, é relevante
para a fixação de qual o principal estabelecimento e, em consequência, do juízo
competente.150

3.2 Polo passivo
3.2.1 Credores como réus
É diante dos credores que o autor pleiteia a recuperação judicial. Cabe aos
credores aprovar ou rejeitar o plano de recuperação, o que, em última análise,
corresponde a reconhecer ou resistir ao pedido do autor. Os credores são atingidos
pelos efeitos da recuperação judicial – tanto do processamento do pedido, quanto de
sua concessão.

149

“A circunstância de estarem elas sediadas em comarcas distintas tem sido entendida por esta
Câmara Especializada como fator impeditivo de utilização do litisconsórcio ativo para o
requerimento de recuperação judicial, pelos diversos problemas que acarreta para o
desenvolvimento do processo [...]. Ademais, estando as sociedades estabelecidas em duas cidades
distintas, prevalece o interesse dos credores, especialmente da classe dos empregados, no sentido
de que a recuperação judicial se processe na comarca do principal estabelecimento, a teor do art.
3º, da Lei n° 11.101/2005, regra de competência funcional e absoluta, não se justificando que tais
credores tenham que se deslocar de seus domicílios para comparecerem à assembleia-geral de
credores para deliberarem sobre a proposta de plano recuperatório a ser formalizada pelas
devedoras. Entre o dilema de facilitar o processamento da recuperação judicial das duas empresas
num único juízo, com menos despesas e dificuldades e a tutela plena do direito dos credores,
notadamente dos empregados das empresas, opta-se pela tutela dos direitos trabalhistas e dos
titulares de créditos por acidentes de trabalho, não se permitindo, em tal caso, o litisconsórcio ativo
das empresas.” (TJSP  AI n. 645.330.4/4-00, Câmara Reservada à Falência e à Recuperação, rel.
Pereira Calças). Na doutrina: DINIZ, Gustavo Saad. Ações de falência. In: GAJARDONI, Fernando
da Fonseca; SILVA, Márcio Henrique Mendes da (Coords.). Manual dos procedimentos especiais
cíveis de legislação extravagante. 2. ed. São Paulo: Método, 2009. p. 501.
150
De forma semelhante: COSTA, Ricardo Brito, Recuperação judicial: é possível o litisconsórcio
ativo?, p. 178-180.
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Assim sendo, inevitável a conclusão de que, no processo de recuperação
judicial, os credores ocupam o polo passivo, figurando como réus.

Há velada resistência em se identificar como réus os credores sujeitos à
recuperação judicial151. Isso ocorre, talvez, pela acepção negativa do vocábulo réu,
originada do ranço histórico da arcaica visão do processo civil como instrumento a
serviço do autor. Soaria estranho ao credor, leigo, ver-se na posição do réu,
justamente pela imagem de pejorativa da figura de réu, como acusado, culpado,
devedor, descumpridor etc.152. A Lei n. 11.101/2005, da mesma forma que não
identifica o devedor como autor, em dispositivo algum utiliza a palavra réu, o que
contribui para a falta de identificação da posição processual dos credores. Mas, à luz
do processo, não há como negar que a posição ocupada pelos credores é a de réus.

A qualidade de credor situa-se no plano material. Na relação processual, os
credores são réus. Como já explicado, para a definição de parte (autor ou réu), não
importa a posição no direito material (credor ou devedor), mas sim no processo.

Essa constatação é de extrema relevância, exigindo, dentre outras
consequências, que os credores sejam citados e que lhes seja fornecido adequado
instrumento de defesa e de participação na solução da demanda.

3.2.2 Litisconsórcio passivo na recuperação judicial
Não se poderia conceber recuperação judicial com único credor, porque
desnecessária seria a ação. Nessa hipotética situação, caberia exclusivamente ao
credor único decidir pela aceitação do plano (operando a novação) ou por sua
rejeição (ensejando a decretação da falência). Ora, a vantagem pretendida pelo
devedor, consistente na novação das obrigações, poderia ser alcançada

151

Registra-se a resistência de Gladston Mamede: “Embora haja um autor, empresário ou sociedade
empresária, não há réu ou réus. Não se pede a recuperação judicial contra alguém, mas a favor da
empresa . Os credores não são réus.” (Direito empresarial brasileiro: falência e recuperação de
empresas, v. 4, p. 125).
152
O credor também figura como réu na ação de consignação em pagamento.
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extrajudicialmente, já que dependeria apenas da concordância de tal único credor; e
mais, sem o risco da falência pela rejeição do plano.153

A tutela jurisdicional deve ser necessária, para que se justifique o exercício da
jurisdição. Caso contrário, o Estado libera-se do dever de julgar o pedido, por faltar
ao autor interesse de agir. Faltaria interesse de agir ao devedor que, tendo um único
credor, pretendesse pleitear a recuperação judicial.

Por isso, como há sempre mais de um credor, o litisconsórcio passivo é
inerente ao processo de recuperação judicial. Assim, pela exigência de que a
matéria seja tratada com a participação de todos os credores a ela sujeitos,
configura-se o litisconsórcio necessário.154

A sorte dos credores sujeitos à recuperação judicial é a mesma. Impossível se
conceder a recuperação judicial perante parcela dos credores, e se decretar a
falência perante os demais credores: ou se concede a recuperação, ou se a rejeita.
Por isso, além de necessário, o litisconsórcio é unitário.155

Em regra, os credores do requerente de recuperação judicial são muitos,
levando à formação de litisconsórcio multitudinário, o que acarreta variadas
consequências para a viabilidade do processo e realização do acesso à justiça,

153

Assim, não se faz aplicável o entendimento da Súmula n. 44 do Tribunal de Justiça de São Paulo,
pela qual “a pluralidade de credores não constitui pressuposto da falência”. Isso porque os
fundamentos da falência não dependem da pluralidade de credores: basta, por exemplo, não haver
o pagamento de obrigação materializada em título executivo vencido e protestado, em valor superior
a 40 salários mínimos (art. 94, I). Diferentemente, não há como conceber recuperação com credor
único.
154
No apurado conceito de Ovídio A. Baptista da Silva, litisconsórcio necessário é “aquele
obrigatoriamente formado, seja porque alguma disposição de lei assim o imponha, seja porque a
natureza da relação de direito material torne impossível o tratamento da situação litigiosa, sem a
presença de todos os interessados no processo, formando litisconsórcio, caso em que ele se torna
também indispensável” (Teoria geral do processo civil. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2006. p. 160).
155
“O eixo de referência é sempre o resultado prático a que tende o processo, à vista do pedido e da
causa petendi. Se esse resultado for tal que haja de incidir sobre ponto de inserção homogênea dos
vários coautores ou corréus na situação jurídica substancial, o litisconsórcio será ativa ou
passivamente unitário.” (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Litisconsórcio unitário. Rio de Janeiro:
Forense, 1972. p. 146).
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como a realização da citação e das intimações por edital, configurando-se legítima,
razoável e proporcional a relativização do princípio do contraditório.156

No processo de recuperação judicial, o ato praticado por um dos litisconsortes
a todos aproveita. É o que ocorre com a apresentação de objeção, que
inevitavelmente implica na designação de assembleia geral de credores. Há
momentos, todavia, em que os litisconsortes litigam entre si, como ocorre quando
um dos credores impugna crédito de outro. Nessa hipótese, evidentemente, são
reputados litigantes independentes, na forma descrita no artigo 48 do Código de
Processo Civil.

Assim, o litisconsórcio passivo na recuperação judicial é necessário, unitário,
geralmente

multitudinário,

com

momentos

de

independência

entre

os

157

litisconsortes.

Pela especialidade do procedimento, já desenhado para o litisconsórcio
necessário, os litisconsortes não têm prazo em dobro para suas manifestações,
sendo inaplicável o artigo 191 do Código de Processo Civil.158

A maior peculiaridade do litisconsórcio na recuperação judicial, em
comparação com o que se dá no procedimento comum ordinário, reside na
consideração dos réus como grupo, como coletividade, em comunhão. O interesse
156

“O princípio do contraditório não tem caráter absoluto, devendo coexistir com os demais princípios
constitucionais do processo. [...] Assim, o juiz deve fazer valer o contraditório, mas sem o rigor
formalista que poderá comprometer a efetividade do processo. Para encontrar a situação de
equilíbrio entre esses dois princípios, o juiz precisará valer-se do princípio da proporcionalidade,
como já foi exposto.” (LOPES, Maria Elizabeth de Castro. Princípio do contraditório. In: OLIVEIRA
NETO, Olavo de; LOPES, Maria Elizabeth de Castro (Coords.). Princípios processuais civis na
Constituição. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. p. 116).
157
Divergimos quase que totalmente de Paulo Sergio Restiffe: “Na ação de recuperação judicial, o
litisconsórcio, se vier a ser formado, deve ser: eventualmente facultativo, pois o cúmulo subjetivo
condiciona-se à diversidade de credores sujeitos aos efeitos da recuperação judicial de empresas,
por isso o emprego da expressão adverbial; comum, haja vista a total independência entre os
colitigantes; passivo, já que cabe aos credores sujeitos aos efeitos da recuperação judicial de
empresas do devedor comum acudir ao processo de recuperação judicial de empresas; e
eventualmente inicial, e isso, exclusivamente na recuperação judicial de empresas, pois há credores
que, embora possam constar da relação nominal completa oferecida pelo devedor, nos termos do
art. 51, III, da Lei n. 11.101/2005, podem vir a ser excluídos, bem como há credores que, apesar de
não referidos na relação nominativa, podem vir a ter seus créditos incluídos no quadro geral de
credores sujeitos à recuperação (judicial) empresarial.” (Recuperação de empresas, p. 175).
158
Nesse sentido, a Súmula n. 58 do Tribunal de Justiça de São Paulo: “Os prazos previstos na Lei n.
11.101/2005 são sempre simples, não se aplicando o artigo 191 do Código de Processo Civil.”
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de cada credor é minimizado, para fazer prevalecer o interesse da comunhão de
credores. Isso se constata, principalmente, pela forma em que se dá a defesa: para
aprovação ou rejeição do plano (em outras palavras, para resistência ao pedido do
autor), não bastando a vontade do credor individualmente considerado, sendo
indispensável a vontade da coletividade de credores, reunidos em assembleia geral.

3.2.3 Credores sujeitos ao processo
Sujeitam-se à recuperação judicial “todos os créditos existentes na data do
pedido, ainda que não vencidos” (art. 49). A previsão ampla distancia-se do que
ocorria no regime da concordata, em que havia limitação aos créditos quirografários.
O intuito foi abranger a totalidade dos créditos existentes, de qualquer natureza, com
ou sem garantia.

Há, todavia, uma variedade de créditos não sujeitos à recuperação judicial,
dos quais se passa a tratar.

3.2.4 Credores não sujeitos ao processo
São variadas as previsões de exclusão de credores, por razões diversas, do
processo de recuperação judicial.

Primeiro, estão excluídos da recuperação os créditos decorrentes de
obrigações a título gratuito (art. 5º, I) e as despesas que os credores custearem para
atuar na recuperação ou na falência, “salvo as custas judiciais decorrentes de litígio
com o devedor” (art. 5º, II). Tais créditos não apenas estão excluídos do processo de
recuperação judicial, como não podem ser exigidos enquanto o devedor estiver em
regime de recuperação judicial, o que se prolonga desde o deferimento do
processamento de recuperação judicial até que sejam completados dois anos da
concessão do benefício.
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Segundo, não são atingidos os créditos constituídos depois do pedido de
recuperação (art. 49). Veja-se que o marco é a data do pedido de recuperação, e
não o deferimento do processamento, a publicação do edital, ou a apresentação do
plano. Submetem-se à recuperação os créditos existentes, ainda que não vencidos.
Créditos posteriores ao pedido de recuperação podem ser exigidos de forma normal
do devedor, independentemente do processo de recuperação, inclusive podendo
fundamentar execução ou pedido de falência.159

Foi expressamente excluído da recuperação judicial o crédito tributário, que
não se submete aos diferentes efeitos da recuperação – nem do deferimento do
processamento, nem da concessão do benefício. Daí decorre a previsão do
parágrafo 7º do artigo 6º da Lei n. 11.101/2005, atestando que “as execuções de
natureza fiscal não são suspensas pelo deferimento da recuperação judicial,
ressalvada a concessão de parcelamento nos termos do Código Tributário Nacional
e da legislação ordinária específica”.
Segundo a literalidade da lei, portanto, poderia qualquer crédito fiscal 160 ser
exigido, através de execução fiscal, independentemente do processamento de
recuperação judicial. O executivo fiscal, nessa perspectiva, poderia ser promovido e
continuado livremente, ficando fora do campo de incidência da suspensão das
execuções.

A exclusão do Estado de todo o processo de recuperação judicial recebeu
protestos da doutrina. Se ao próprio Estado interessa a recuperação, é forte o
entendimento pelo qual também deveria lhe caber certa dose de sacrifício, sendo
dever estatal “evitar o fim da atividade econômica capaz produzir dividendos

159

CAMPINHO, Sergio. Falência e recuperação de empresa: o novo regime da insolvência
empresarial. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 146.
160
SOUZA, Bernardo Pimentel. Direito processual empresarial: títulos de crédito, ações cambiais,
recuperações empresariais e falências. Salvador: JusPodivm, 2008. p. 180.
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sociais”161. Nos sistemas europeus, o Estado intervém, quando credor 162, mas nem
sempre a intervenção da Fazenda Pública é tida como vantajosa.163

Fortaleceu-se no Tribunal de Justiça de São Paulo o coerente entendimento
de que deve ficar suspensa a execução fiscal se negado o pedido de parcelamento
ou se o prosseguimento inviabilizar a recuperação da empresa164. Para o Superior
Tribunal de Justiça, as execuções ficais não ficam suspensas, mas são vedados
atos que comprometam o patrimônio do devedor.165
A lei também exclui dos efeitos da recuperação judicial “a importância a que
se refere o inciso II do artigo 86”. Deixando de lado as críticas à técnica legislativa da
Lei n. 11.101/2005, que abusa das remissões, sabe-se que a referência é aos
valores decorrentes de adiantamento de contrato de câmbio para exportação. Tratase de contrato complexo, pelo qual a instituição financiadora fornece ao exportador a
importância que ele receberia em decorrência da venda no exterior de seus
produtos, tornando-se a credora do comprador estrangeiro e da instituição financeira
interveniente, que obrigatoriamente garante a operação.

Excluído da recuperação judicial, o crédito decorrente do adiantamento de
contrato de câmbio para exportação pode ser exigido independentemente do
processamento da recuperação, na forma do artigo 75, parágrafo 2º, da Lei n.
4.728/1965 (Lei de Mercado de Capitais), não estando sujeito à suspensão.

161

CAMPINHO, Sergio, Falência e recuperação de empresa: o novo regime da insolvência
empresarial, p. 168-169.
162
FRANCO, Vera Helena de Mello; SZTAJN, Rachel. Falência e recuperação da empresa em crise:
comparação com as posições do direito europeu. Rio de Janeiro: Elsevier; Campus, 2008. p. 234.
163
Extrai-se da doutrina portuguesa crítica à forma como o Estado intervém na recuperação judicial,
chegando-se à “constatação de uma posição contrária e mesmo adversa à viabilidade da empresa”.
Noticia-se a existência de orientações da Secretaria de Estado e do Orçamento (Ofício 1.197/1992),
orientando o representante do Estado a “votar desfavoravelmente qualquer medida de recuperação
que implique moratória, reduza ou modifique os créditos da Fazenda Nacional, bem como das
respectivas garantias, e recorrer de eventual homologação judicial de deliberação que porventura
venha a ser tomada nesse sentido” (DUARTE, Henrique Vaz, Questões sobre recuperação e
falência, p. 267-268).
164
Ver, a título de exemplo: TJSP  AI n. 659.786.4/0-00, Câmara Especial de Falências e
Recuperações Judiciais; TJSP  AI n. 839.067-5/6-00, 10ª Câmara de Direito Público.
165
STJ – AgR CC n. 104.638/SP, rel. Min. Vasco Della Giustina, DJ, de 28.04.2010; STJ – AgR CC n.
81.922/RJ, rel. Min. Ari Pargendler, DJ, de 04.06.2007.
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Justifica-se a exclusão de crédito dessa natureza do sistema da recuperação
judicial no interesse público de fomentar a exportação166. Embora os fins sejam
honrosos, os meios não se justificam: se até o crédito de trabalhador se submete à
recuperação judicial, mais adequado seria igualmente submeter o crédito de
adiantamento de contrato de câmbio à recuperação judicial. Desproporcional o
tratamento privilegiado, a previsão legal de exclusão do crédito do regime da
recuperação judicial é inconstitucional.

Embora no regime da concordata tenha se solidificado o entendimento
concorde à exclusão do crédito167, o sistema da recuperação judicial, que demanda
a participação ativa dos credores na ótica da solidariedade, pautada no princípio da
preservação da empresa, torna ainda mais inadequada a exceção feita ao titular de
crédito de adiantamento de câmbio.

O adiantamento de contrato de câmbio apresenta duas modalidades, com
especificidades quanto a ser voltado à exportação ou à importação. Foi legalmente
excluído da recuperação judicial apenas o crédito de adiantamento de contrato de
câmbio para exportação, fazendo com que esteja sujeito à recuperação judicial o
adiantamento feito para importação.

3.2.5 Situações especiais
Há credores que se submetem parcialmente à recuperação judicial: embora
não estejam diretamente sujeitos ao plano, são atingidos pelos efeitos do
processamento da recuperação judicial.
É o que ocorre com os créditos de “credor titular da posição de proprietário
fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou

166

PAIVA, Luiz Fernando Valente de, Aspectos relevantes do instituto da recuperação judicial, in
Recuperação de empresas: uma múltipla visão da nova lei, p. 94.
167
BEZERRA FILHO, Manoel Justino. A restituição ao banco do valor do adiantamento: efetuado em
contrato de câmbio para exportação, em caso de falência ou concordata do exportador – Exame da
Súmula 133 do Superior Tribunal de Justiça. In: WALD, Arnoldo (Coord.). Doutrinas essenciais,
direito empresarial: recuperação empresarial e falência, recuperação, concordata, falência, efeitos,
instituições financeiras na falência. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. v. 6, cap. 6, p. 1.1111.112.
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promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de
irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de
proprietário em contrato de venda com reserva de domínio” (art. 49, § 3º). Para tais
credores, prevalecem os direitos de propriedade e as condições contratuais, mas os
bens de capital essenciais à atividade empresarial168 não podem ser retirados do
estabelecimento do devedor. Veja-se que, para tais credores, os efeitos da
recuperação são sentidos em parte: o crédito em si não é atingido, mas a
exigibilidade do direito de propriedade é limitada pela vedação de retirada do
estabelecimento dos bens essenciais.

É de se lamentar o excesso de privilégio para uma categoria específica de
credor, que “desnatura por completo o instituto do concurso dos créditos e ainda
coloca em sério risco o processo de recuperação”.169

De qualquer forma, decorrido o prazo improrrogável de cento e oitenta dias, o
devedor passa a estar sujeito à retomada do bem pelo credor.170

Há profunda controvérsia com relação aos credores proprietários-fiduciários,
quanto à possibilidade de exercício do direito de propriedade durante a suspensão.
São credores proprietários fiduciários os que têm seu crédito garantido de forma
168

Rachel Sztajn observa que “o fato de ser o bem essencial para a manutenção do exercício da
atividade, fundamento da restrição, não se atém nem se assemelha às hipóteses anteriores. Aqui o
que se visa é garantir a geração de caixa, preservar empregos, oferecer produtos, bens ou serviços
à sociedade. Naqueles outros casos o objeto tem que ver com a estabilidade do pacto, como evitar
arrependimentos baseados na dinâmica dos mercados.” (Comentários ao Capítulo III, Seções I, II e
III: artigos 47 a 54. In: SOUZA JUNIOR, Francisco Satiro de; PITOMBO, Antônio Sérgio A. de
Moraes (Coords.). Comentários à lei de recuperação de empresas e falências: Lei 11.101/2005,
artigo por artigo. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 230).
169
SALOMÃO, Luis Felipe. Créditos excluídos dos efeitos da recuperação judicial e da falência. In:
SALOMÃO, Luis Felipe; SANTOS, Paulo Penalva. Recuperação judicial, extrajudicial e falência:
teoria e prática. Rio de Janeiro: Forense, 2012. Cap. XIV, p. 208.
170
Conforme se infere de acordão da lavra de Manoel Justino Bezerra Filho, em que se impediu a
busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, o Tribunal de Justiça de São Paulo firmou
entendimento pelo qual, decorrido o prazo suspensivo, é de se permitir a retomada do bem, salvo se
contrariamente decidido pelo Juízo da recuperação. Extrai-se das razões do voto: “O Tribunal de
Justiça de São Paulo tem afirmado que tal prazo é improrrogável: Agln 558.584.4/3-00, Agln
518.489-4/7-00. Efetivamente há alguns julgados, especialmente do Tribunal de Justiça do Rio
Grande do Sul, falando sobre a possibilidade de prorrogação de tal prazo, quando isto vier a atender
o princípio maior da preservação da empresa: Ap. 70022289755, Agln 70026457089, entre outros.
No entanto, e sempre com a devida vênia do douto Magistrado, quem poderá avaliar tal aspecto é
apenas o juízo da recuperação que, como visto no caso, já entendeu não ser o caso de
prorrogação.” (TJSP – AI n. 0523198-63.2010.8.26.0000, 35ª Câmara de Direito Privado, rel. Des.
Manoel Justino Bezerra Filho, j. 07.02.2011).
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real, por alienação fiduciária em garantia. Deixando de lado os debates acerca da
natureza jurídica da alienação fiduciária, tem-se o credor fiduciário como proprietário
do bem alienado. Sua propriedade é resolúvel, sendo o cumprimento integral do
contrato principal pelo devedor fiduciante a condição resolutiva. Descumprido o
contrato principal, permite-se ao credor servir-se de seu direito de proprietário, com a
busca e apreensão dos bens móveis171; a execução pelo oficial do Registro de
Imóveis, no caso de bens imóveis172; e a venda direta a terceiro, em se tratando de
alienação fiduciária de coisa fungível, de direitos e de títulos de crédito.173

A hipótese de alienação fiduciária de coisa fungível, de direitos e de títulos de
crédito merece maior atenção, já que, caídas no desuso as operações bancárias de
“desconto” e de penhor de recebíveis, o tipo contratual da alienação fiduciária de
créditos é atualmente o modo mais usual de crédito bancário para a formação de
capital de giro, mormente pela segurança e facilidade da satisfação.

Através da alienação fiduciária de créditos, o devedor dá em garantia
fiduciária seus créditos futuros decorrentes de operações de cartões de crédito e
débito, direitos contratuais, ou títulos em que figure como credor. Nessa situação, o
credor passa a ser proprietário de tais créditos, em verdadeira sub-rogação nos
direitos do devedor fiduciante perante terceiros.
Excluído da recuperação judicial, o proprietário fiduciário de crédito – pode-se
dizer, em regra quase absoluta, instituição financeira – recebe os créditos que
171

Artigo 3º do Decreto-Lei n. 911/1969: “O proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o
devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida
liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor.”
172
A Lei n. 9.514/1997, que trata do “sistema financeiro imobiliário”, prevê uma forma de execução
extrajudicial, promovida pelo oficial do Registro de Imóveis. A inconstitucionalidade de tal execução
é debatida com afinco, mas o aprofundamento na discussão fugiria aos limites do presente trabalho.
É inafastável, de qualquer forma, o direito de o devedor fiduciário buscar a tutela jurisdicional
sempre que se enxergar diante de lesão ou ameaça de lesão em decorrência da execução por
oficial do Registro de Imóveis.
173
A Lei n. 10.931/2004 acrescentou à Lei n. 4.728/1965 o artigo 66-B, cujo parágrafo 3º assim
dispõe: “É admitida a alienação fiduciária de coisa fungível e cessão fiduciária de direitos sobre
coisas móveis, bem como de títulos de crédito, hipóteses em que, salvo disposição em contrário, a
posse direta e indireta do bem objeto da propriedade fiduciária ou do título representativo 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 independente de leilão,
hasta pública ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, devendo 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 demonstrativo da operação realizada.”
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seriam destinados ao recuperando. A dúvida é a caracterização do crédito como
“bem de capital essencial à atividade empresarial”.

O crédito, como direito pessoal de caráter patrimonial, é reputado bem móvel,
de acordo com o artigo 83, III, do Código Civil.

Contudo, parece-nos que quando a cessão fiduciária envolver adiantamento
do recebível (como crédito de cartão ou duplicatas futuras), o capital concedido pelo
credor fiduciário em antecipação é o próprio bem essencial. Assim, o crédito
recebível no futuro não mais poderia ser considerado bem essencial.

O problema é que, tratando-se de bem fungível, a permissão ao devedor para
incorporação do crédito pago a seu patrimônio esvaziaria a garantia, perdendo-se a
razão da alienação fiduciária. Assim, o depósito vinculado do valor correspondente,
previsto no parágrafo 5º do artigo 49 para o penhor de título de crédito ou direito
creditório, poderia ser também uma opção ao crédito alienado fiduciariamente.

Curioso que o texto original do projeto de lei previa continuação do parágrafo
3º do artigo 49, estabelecendo a possibilidade de “ser feita proposta específica no
plano” para os casos excluídos da abrangência da recuperação por tal dispositivo.

Fica o registro, por fim, de que, em se tratando de contratos de locação, de
arrendamento mercantil “ou de qualquer outra modalidade de arrendamento de
aeronaves ou de suas partes”, os créditos não se submetem à recuperação judicial,
nem se aplica a suspensão das ações a eles referentes ou a vedação à venda ou
retirada do estabelecimento das aeronaves ou partes, de acordo com a previsão do
artigo 199.

Em suma, mesmo não se submetendo ao plano de recuperação, os credores
proprietários descritos no parágrafo 3º do artigo 49 sofrem os efeitos do deferimento
do processamento da recuperação judicial.

Outra situação parcialmente afastada da incidência da recuperação judicial é
a do “crédito garantido por penhor sobre títulos de crédito, direitos creditórios,
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aplicações

financeiras

ou

valores

mobiliários”

(art.

49,

§

5º).

Previu-se

expressamente a possibilidade de substituição ou renovação das garantias.
Contudo, caso haja pagamento das garantias, a suspensão incidirá parcialmente,
para impedir o levantamento do produto até o fim do interregno previsto no artigo 6º,
parágrafo 4º, da Lei n. 11.101/2005. A substituição das garantias vem sendo
entendida como direito do devedor, a que deve se submeter o credor, caso o
sucesso da recuperação dependa de tal providência, e em respeito ao artigo 47.

3.2.6 Comitê de credores
Previu a lei a possiblidade de os credores constituírem o comitê de credores,
cuja principal atribuição é fiscalizar e delatar os atos do administrador e do devedor,
em defesa dos interesses dos credores (arts. 26 e 27).174

Trata-se de órgão de representação dos credores. Em certos momentos,
como na impugnação de crédito (art. 8º), o comitê atua como substituto processual
dos credores.
Divergem Manoel Justino Bezerra Filho175 e Mario Sergio Milani176 quanto a
ser o comitê inovação da Lei n. 11.101/2005. Enquanto este sustenta se tratar de
novidade, aquele entende que, apesar de não funcionar na prática, havia previsão
legal nos artigos 122 e 123 do Decreto-Lei n. 7.661/1945. Recorda José Francelino
de Araujo que em “um passado distante”, o Decreto n. 197/1890 e a Lei n. 859/1902
previam o mesmo órgão, com semelhantes atribuições.177

174

Como observou Edoardo Ricci, em lição fundada no direito italiano, mas inteiramente aplicável ao
nosso, o comitê tem função consultiva (quando se manifesta nas impugnações de crédito, por
exemplo), de iniciativa (quando comunica violação de direitos, requer a convocação da assembleia,
ajuíza ação rescisória de crédito) e de fiscalização, sendo esta a principal (Lezioni sul fallimento, v.
1, p. 334-335).
175
BEZERRA FILHO, Manoel Justino, Lei de recuperação de empresas e falência: comentada artigo
por artigo, p. 107.
176
MILANI, Mario Sergio. Lei de recuperação judicial, recuperação extrajudicial e falência comentada.
São Paulo: Malheiros, 2011. p. 26.
177
ARAÚJO, José Francelino. Comentários à lei de falências e de recuperação de empresas. São
Paulo: Saraiva, 2009. p. 67.
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Não é órgão obrigatório, podendo transcorrer e se concluir o processo sem a
constituição do comitê. Aliás, na prática, os credores não têm mostrado interesse em
formá-lo, ficando o comitê restrito às grandes recuperações, que envolvem elevadas
quantias e numerosos credores178. Se não for constituído, suas atribuições são
exercidas pelo administrador judicial ou, na sua incompatibilidade, pelo juiz (art. 28).

Para a composição do comitê, cada uma das três classes de credores
(trabalhistas; com garantia real e privilégio especial; quirografários e com privilégio
geral) pode nomear um representante e dois suplentes. Os próprios membros
decidem quem o presidirá. Nada impede que alguma das classes deixe de nomear
representante (art. 26, § 1º); no caso de haver apenas dois membros e ocorrer
empate na deliberação, o impasse deve ser resolvido pelo administrador judicial ou,
na sua incompatibilidade, pelo juiz.

Aos membros do comitê se aplicam as mesmas regras que ao administrador
judicial no tocante a impedimentos (art. 30, caput e § 1º), substituição (art. 30, §§ 1º
e 2º), destituição (art. 31), responsabilidades (art. 32) e formalidades de
compromisso (art. 33). Os membros do comitê não são remunerados, mas são
ressarcidos pelas despesas comprovadas, mediante autorização judicial.

178

BEZERRA FILHO, Manoel Justino, Lei de recuperação de empresas e falência: comentada artigo
por artigo, p. 107, 109 e 115; PERIN JUNIOR, Ecio. O administrador judicial e o comitê de credores
no novo direito concursal brasileiro. In: PAIVA, Luiz Fernando Valente de (Coord.). Direito falimentar
e a nova lei de falências e recuperação de empresas. São Paulo: Quartier Latin, 2005. p. 189-190;
ARAÚJO, José Francelino, Comentários à lei de falências e de recuperação de empresas, p. 53.
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4 ADMISSIBILIDADE E MÉRITO
4.1 Noções gerais
O Estado oferece a tutela da recuperação da empresa em crise, preservando
a função social da empresa e, por conseguinte, a manutenção da fonte produtora, do
emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores. Para que o Estado possa
proteger a empresa, há exigências a serem preenchidas.

Algumas dessas exigências referem-se ao próprio exercício da atividade
jurisdicional, no sentido de que, para que possa prestar jurisdição, concedendo ou
não o direito pleiteado, há que se atender a requisitos mínimos, sem os quais sequer
é

possível

chegar

ao

mérito

validamente179.

Trata-se

dos

requisitos

de

admissibilidade do processo.

Outras são as exigências para a concessão do direito. Ultrapassados os
requisitos de admissibilidade da prestação jurisdicional, passa-se a perquirir as
condições para a outorga da proteção – para a concessão da tutela jurisdicional.

São dois, portanto, os blocos de requisitos: o primeiro cuida dos requisitos da
admissibilidade do processo; o segundo, dos requisitos para a concessão do direito.

Enraizou-se no direito processual brasileiro a divisão dos aspectos analisados
pelo julgador em três grupos: (i) as condições da ação; (ii) os pressupostos
processuais (estes divididos em pressupostos de existência e pressupostos de
validade); e (iii) o mérito.

As condições da ação são tidas pela doutrina tradicional como requisitos para
o pleno exercício da ação (dividindo-se entre os que entendem que a carência da
ação implica em inexistência, e outros que a configuram como hipótese de
179

“A nulificação do procedimento atinge o processo como um todo e está relacionada ao nãopreenchimento dos requisitos de admissibilidade do processo („pressupostos processuais e
condições da ação‟). São os chamados vícios de fundo, segundo a conhecida classificação de
Teresa Wambier.” (DIDIER JR., Fredie, Curso de direito processual civil: teoria geral do processo e
processo de conhecimento, v. 1, p. 257).
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invalidade). Por sua vez, os pressupostos processuais referem-se ao instrumento
pelo qual o Estado responde à ação – o processo. Para que exista e para que se
desenvolva validamente, exige-se o preenchimento dos “pressupostos processuais”.
Note-se que tanto as condições da ação quanto os pressupostos processuais
referem-se ao atendimento das exigências necessárias para que o mérito seja
apreciado; portanto, aos requisitos de admissibilidade.

Ainda é forte na doutrina a defesa da distinção dentre os requisitos de
admissibilidade, com a separação entre condições da ação e os pressupostos
processuais, como nos ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior180, Donaldo
Armelin181 e Eduardo Couture.182

Com efeito, há evidentes distinções entre os pressupostos processuais e as
condições da ação; contudo, tais distinções têm mínima relevância prática, por
tratarem, ambos, dos impedimentos ao pronunciamento de mérito 183. Sob tal
perspectiva, não se mostra proveitoso – nem do ponto de vista teórico, nem prático –

180

“Nosso Código optou, claramente, pela teoria do „trinômio‟, acolhendo, de forma expressa, em sua
sistemática, as três categorias fundamentais do processo moderno, como entes autônomos e
distintos, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação e o mérito da causa. [...]
Assim posto o problema, parece-nos que foi muito feliz a opção do legislador brasileiro, pois a
melhor e mais atualizada doutrina é, sem sombra de dúvida, a que se filia ao aludido „trinômio‟.”
(THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil: teoria geral do direito
processual civil e processo do conhecimento. 51. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2010. v.
1, p. 69).
181
“Embora inseridos todos no plano da admissibilidade, condições de admissibilidade da ação e
pressupostos processuais não se confundem, dizendo as primeiras respeito ao exercício regular da
ação, considerada como um direito a um pronunciamento do mérito ou como direito a uma decisão
favorável, e os segundos à estrutura da relação processual gerada pelo exercício daquele direito.”
(ARMELIN, Donaldo, Legitimidade para agir no direito processual brasileiro, p. 41).
182
“Los escritores alemanes que trabajaron por primera vez com estos conceptos, distinguieron
apenas entre presupuestos de admisibilidad de la demanda y presupuestos del fundamento de la
demanda. Pero la distinción debe precisarse aún más y llevarse adelante. En el estado actual de
nuestras reflexiones creemos conveniente distinguir: a) presupuestos procesales de la acción; b)
presupuestos procesales de la pretensión; c) presupuestos de validez del proceso; d) presupuestos
de una sentencia favorable.” (COUTURE, Eduardo J. Fundamentos del derecho procesal civil. 4. ed.
Montevidéu; Buenos Aires: B. de F., 2007. p. 85).
183
Mesmo apontando a distinção entre as condições da ação e os pressupostos processuais, que
têm “campo de atuação diverso”, Olavo de Oliveira Neto reconhece que ambos formam “um só
compartimento”, de modo que “quando o juiz analisa as condições da ação e os pressupostos
processuais, está fazendo um juízo de admissibilidade quanto à prestação da tutela jurisdicional. Se
não preenchidos estes requisitos do direito de ação e do processo, ficará o juiz impedido de decidir
o mérito” (OLIVEIRA NETO, Olavo. A defesa do executado e dos terceiros na execução forçada.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. p. 36).
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classificar dentre os requisitos de admissibilidade. Assim bem observou Cândido
Rangel Dinamarco184 e, com notoriedade, Fredie Didier Jr.185
Portanto, em razão da irrelevância da distinção dentre os pressupostos de
admissibilidade, e por haver apenas dois juízos (de admissibilidade ou de mérito),
não adotaremos no presente estudo a tripartição clássica. Tomaremos os requisitos
de admissibilidade como categoria única, distinta dos requisitos de procedência do
pedido (mérito). Afinal, o processo de recuperação judicial apresenta requisitos
próprios, especialíssimos, bastando que sejam classificados como requisitos de
admissibilidade ou de mérito, diante das consequências práticas da classificação em
uma ou outra categoria.

4.2 Admissibilidade do julgamento da recuperação judicial
Além dos requisitos de admissibilidade gerais, comuns a qualquer ação, o
julgamento do mérito da recuperação judicial depende do atendimento a diversos
requisitos específicos.

4.2.1 Sujeitos da Lei n. 11.101/2005
A Lei n. 11.101/2005 se aplica somente ao empresário, individual ou
sociedade, conforme dispõe o artigo 1º. É que o ordenamento jurídico brasileiro
184

“É muita cara à doutrina brasileira a indicação de três ordens de pressupostos de admissibilidade
do provimento jurisdicional, a saber: as condições da ação, os pressupostos processuais e os
pressupostos de regularidade do procedimento e dos atos que o compõem. Não é tão importante
fazer essa separação, todavia. Da perspectiva de quem examina o processo para verificar se o
provimento deve ser emitido ou não pode sê-lo, basta enunciar linearmente todos os requisitos dos
quais tal emissão depende, sem a preocupação de agrupá-los em categorias. [...] A doutrina
brasileira recepcionou com boa dose de entusiasmo a concepção de um trinômio de questões a
serem apreciadas pelo juiz no processo de conhecimento, representado pelas questões referentes
às condições da ação, aos pressupostos processuais e ao meritum causae (Liebman). Os alemães
nunca foram apegados a esse trinômio e falam somente em pressupostos processuais ao
designarem os requisitos para chegar ao provimento pretendido. Para eles há o mérito e os
pressupostos processuais. Assim também é a tendência dos doutrinadores italianos nas últimas
décadas.” (DINAMARCO, Cândido Rangel, Instituições de direito processual civil, v. 2, p. 635-636).
185
“O mais correto seria dividir as questões em questões de mérito e questões de admissibilidade.
Dois são os juízos que o magistrado pode fazer em um procedimento: o juízo de admissibilidade
(validade do procedimento; aptidão para a prolação do ato final) e o juízo de mérito (juízo sobre o
objeto litigioso). Se apenas há dois tipos de juízo, não há sentido em distinguir três tipos de questão:
ou a questão é de mérito ou é de admissibilidade, tertium non datur (princípio lógico do terceiro
excluído).” (DIDIER JR., Fredie, Pressupostos processuais e condições da ação: o juízo de
admissibilidade do processo, p. 71-72).
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manteve a tradição do tratamento dicotômico no direito privado, com a sujeição à
falência e à recuperação somente do empresário, excluindo o não empresário da
abrangência de tais institutos186. Isso faz com que seja fundamental discorrer sobre
as noções de empresa, empresário e sociedade empresária, ainda que brevemente.

4.2.1.1 Empresário
No perfil funcional trazido pela teoria da empresa – que é a adotada pelo
Código Civil e relevante para os fins da recuperação judicial – empresa é atividade
econômica organizada. Não mais caracterizam a empresa a prática de determinados
atos (teoria dos atos do comércio), mas a forma como essa atividade é desenvolvida
– se profissional e economicamente, e de forma organizada, está-se diante de
empresa. Não se confunde a empresa com o sujeito que a explora (o empresário,
individual ou sociedade) ou com o local em que é desenvolvida (estabelecimento).
Assim, quando se utiliza a expressão “preservação da empresa”, se diz respeito à
conservação da atividade, e não necessariamente do empresário que a desenvolve.
Empresário, então, é quem exerce a empresa; é quem, portanto, “exerce
profissionalmente atividade econômica organizada para produção ou circulação de
bens ou de serviços” (art. 966 do CC). Por profissionalmente deve-se entender a
comunhão de três aspectos: a habitualidade, que exclui as atividades esporádicas; a
pessoalidade, que diz respeito ao exercício dos atos por meio de empregados
contratados; e o monopólio das informações, que atribui ao empresário o dever de
conhecer os aspectos principais do produto ou serviço que oferece ao mercado. O
sentido de atividade econômica é referente à busca do lucro por quem a explora; é o
que diferencia o empresário do voluntário, da associação, das instituições religiosas
186

Desde a origem do instituto, no direito romano, há a dicotomia de tratamento entre o devedor
comerciante e o devedor civil, aplicando-se a falência somente àquele: “soggetto passivo dei
procedimenti di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e
ammistrazione controllata è l’imprenditore” (PROVINCIALI, Renzo, Manuale di diritto fallimentare, p.
32). Embora haja ordenamentos em que o tratamento da crise não leva em consideração se tratar
de empresário ou civil, o ordenamento brasileiro sempre seguiu a tradição latina de destinar a
falência apenas ao devedor empresário, restando a insolvência civil ao devedor civil (PACHECO,
José da Silva. Falência. In: SANTOS, J. M. de Carvalho. Repertório enciclopédico do direito
brasileiro. Rio de Janeiro: Borsoi, 1947. v. 22, p 118). Em sua premiada dissertação para a cátedra
na Pontifícia Universidade Católica, Alfredo Buzaid sustentou a unificação do tratamento, para que
fossem estendidos aos não empresários os institutos falimentares (Do concurso de credores no
processo de execução. São Paulo: Saraiva, 1952. passim).
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etc. Por organizada entende-se a articulação dos quatro fatores de produção:
capital, mão de obra, insumos e tecnologia (know-how, ou “saber fazer”). Para deixar
nítido que o sistema rompia com a antiga teoria dos atos do comércio, e aderia à
teoria da empresa, ainda se previu que seria considerado empresário quem
exercesse a atividade econômica organizada, seja para produção, seja para
circulação, tanto de bens, quanto de serviços. Ou seja, aquele que exerce atividade
econômica organizada é empresário, independentemente de produzir ou circular, de
se tratar de bens ou de serviços; e independentemente de registro ou qualquer
formalidade, o que é relevante para caracterizar o empresário como regular ou
irregular, mas não para definir a empresa.

Há, todavia, exceções. Mesmo exercendo atividade econômica organizada,
não é empresário quem exerce profissão intelectual, de natureza científica, literária
ou artística, por exclusão prevista no parágrafo único do artigo 966 do Código
Civil187. Mas – segue o mesmo dispositivo legal – caso esteja presente elemento de
empresa, o profissional intelectual passa a ser considerado empresário. Diz-se que
há a configuração do elemento de empresa quando a atividade antes desenvolvida
pelo profissional intelectual – a atividade-fim – passa a ser realizada por
colaboradores, por auxiliares, e o núcleo da atividade do profissional passa a ser o
controle dos fatores de produção, a organização da empresa.188

A situação do produtor rural, regrada no artigo 971 do Código Civil, também é
excepcional. Cabe ao produtor rural decidir se pretende caracterizar-se como
empresário ou não: se o produtor rural registrar-se no Registro Público de Empresas,

187

Um exemplo pode ajudar: Caroline, dentista, atende seus pacientes diariamente, em seu
consultório próprio e bem equipado, com o auxilio de duas auxiliares. Além de aderir a convênios de
planos de saúde odontológicos, cobra pelas consultas particulares, extraindo de sua atividade a
remuneração necessária para custear seus gastos pessoais. Estão presentes todos os requisitos
para a caracterização da empresariedade: Caroline desenvolve atividade econômica organizada
para prestação de serviços. Todavia, diante da exceção legal, Caroline não é considerada
empresária, mas profissional civil; não desenvolve atividade empresarial, mas atividade simples.
188
Volta-se ao exemplo da dentista Caroline, da nota anterior. Gradualmente, Caroline vai ficando
conhecida, torna-se referência na área e passa a ser procurada por grande quantidade de
pacientes. Isso faz com que Caroline contrate outros profissionais dentistas para atender seus
pacientes. O antigo consultório se torna uma grande clínica e, aos poucos, Caroline vai deixando de
atender pacientes. Ainda que eventualmente trate pessoalmente dos pacientes mais antigos, suas
atividades se concentram na organização da clínica: na contratação e gerenciamento dos dentistas
contratados, nos contratos com os planos de saúde, no controle das receitas e despesas etc. Está
presente, aí, o elemento de empresa: Caroline passa a ser empresária.
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passa a ser empresário, sujeitando-se, portanto, à Lei n. 11.101/2005; caso
contrário, sem registro, não é empresário, ficando excluído do regime da empresa
em crise.189

A terceira exceção diz respeito a tipos societários. Independentemente do
objeto ou de como desenvolve suas atividades, toda sociedade anônima é
empresária; por outro lado, toda sociedade cooperativa é simples, não empresária
(art. 982 do CC). Portanto, a princípio, a sociedade anônima submete-se à Lei n.
11.101/2005; a cooperativa está excluída do regime empresarial, não lhe sendo
possível obter recuperação judicial.

Por fim, também é excepcional a situação da sociedade de advogados que,
por previsão dos artigos 15 e 16 do Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/1994),
nunca pode revestir a forma empresarial. Não se admite, portanto, recuperação
judicial de sociedade de advogados.

4.2.1.2 Sociedade empresária

A atividade empresarial pode ser desenvolvida individualmente ou por
sociedade. Sociedade, formada por “pessoas que reciprocamente se obrigam a
contribuir, com bens ou serviços, para o exercício de atividade econômica e a
partilha, entre si, dos resultados” (art. 981 do CC), é uma das espécies de pessoas
jurídicas de direito privado, ao lado das associações, fundações, instituições
religiosas e partidos políticos.

O que diferencia a sociedade das demais espécies de pessoas jurídica é a
economicidade, a busca do lucro. É empresária a sociedade que exerce atividade
econômica organizada; em outras palavras, quando a atividade empresarial é

189

“É certo que a inscrição na Junta Comercial da respectiva sede é imprescindível para usufruir dos
deveres e prerrogativas que a condição de empresário traz consigo, inclusive no que diz respeito ao
regime de insolvência previsto pela Lei n. 1101/2005.” (ANDRIGHI, Fátima Nancy. Recuperação
judicial de produtor rural e a facultatividade da inscrição no registro mercantil. In: ESTEVEZ, André
Fernandes; JOBIM, Marcio Felix (Orgs.). Estudos de direito empresarial: homenagem aos 50 anos
de docência do Professor Peter Walter Ashton. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 622).
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exercida por pessoa jurídica, está-se diante de sociedade empresária190. São as
sociedades empresárias que estão sujeitas a recuperação judicial.

4.2.1.3 Empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI)
Grande distinção prática entre o empresário individual e a sociedade
empresária é a responsabilidade pelas dívidas. Enquanto o patrimônio pessoal do
empresário individual responde pelas dívidas decorrentes dos infortúnios da
atividade, a responsabilidade pelas dívidas da sociedade se limita ao patrimônio
dela, não atingindo, em regra, os bens dos sócios.191
Essa circunstância, historicamente, incentivava o empresário que atuaria
individualmente a constituir sociedade. Para tanto, incluia no contrato social pessoa
meramente figurativa, com participação pífia no capital, no intuito exclusivo de limitar
a responsabilidade pelas dívidas. A prática de contratar sociedade com sócio
figurativo, que caracteriza simulação, se tornou corriqueira.
A recorrência das simulações evidenciou a necessidade de limitação da
responsabilidade do empresário individual. Dois seriam os modelos possíveis de se
inserir em nosso ordenamento a proteção do patrimônio do empresário individual:
por sociedade unipessoal ou pela afetação de capital do empresário individual.192
Eis que, em 11 de julho de 2011, foi promulgada a Lei n. 12.441/2011,
inserindo em nosso ordenamento jurídico a “empresa individual de responsabilidade
limitada” (EIRELI).

190

“Sociedade empresária é constituída por duas ou mais pessoas, com união de desforços e
investimentos, e que tem por objeto o exercício de atividade própria de empresário sujeito ao
registro.” (ALMEIDA, Marcus Elídius Michelli de; ZANZANELLI, Nelson Freitas. Algumas
considerações sobre a constituição da sociedade limitada e o contrato social. In: ALMEIDA, Marcus
Elídius Michelli de (Coord.). Aspectos jurídicos da sociedade limitada. São Paulo: Quartier Latin,
2004. p. 20).
191
Embora haja a previsão de tipos societários de responsabilidade ilimitada para todos os sócios
(sociedade em nome coletivo) ou para alguns deles (sociedades em comandita), nos tipos
societários mais frequentes, limitada e sociedade anônima, a responsabilidade dos sócios se limita
ao capital subscrito, no primeiro caso, e ao preço da ação, no segundo. A regra comporta exceções,
quando, por exemplo, fica desconsiderada a personalidade jurídica por abuso de direito (art. 50 do
CPC).
192
SALOMÃO FILHO, Calixto. O novo direito societário. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2011. p. 202231.
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Embora no projeto legislativo inicial tratava-se da mera limitação de
responsabilidade do empresário individual193, a lei, em sua versão final, veio a criar
nova figura, híbrida, com aspectos de empresário individual com patrimônio de
afetação e aspectos de sociedade. A empresa individual de responsabilidade
individual passou a constar no artigo 44 do Código Civil como mais uma espécie de
pessoa jurídica.
Naturalmente, promulgada antes da vigência da Lei n. 12.441/2011, a Lei n.
11.101/2005 não previu sua aplicação à empresa individual de responsabilidade
limitada, mas apenas ao empresário individual e à sociedade empresária (art. 1º).
Ainda assim, não há razão para excluir de sua abrangência a empresa individual de
responsabilidade limitada. Ademais, como as regras relativas à sociedade limitada
são subsidiariamente aplicadas (art. 980-A, § 6º, do CC), não há como impedir a
incidência da Lei n. 11.101/2005 à empresa individual de responsabilidade
limitada.194

4.2.2 Empresários excluídos da abrangência da Lei n. 11.101/2005
Algumas categorias de empresários foram excluídas da abrangência da Lei n.
11.101/2005, pelo seu artigo 2º. Não podem pedir recuperação judicial a empresa
pública e a sociedade de economia mista. Tampouco se admite a recuperação
judicial de instituição financeira, cooperativa de crédito, consórcio, entidade de
previdência complementar, sociedade operadora de plano assistência à saúde,
sociedade seguradora, sociedade de capitalização e outras entidades legalmente
equiparadas às anteriores.
Acrescente-se à vedação os devedores que, no âmbito da legislação anterior,
eram proibidos de requerer concordata (art. 198), à exceção das sociedades
exploradoras de serviços aéreos ou de infraestrutura aeronáutica (art. 199).

193

BRUSCATO, Wilges Ariana. Empresário individual de responsabilidade limitada. São Paulo:
Quartier Latin, 2005. p. 266-268.
194
O Departamento Nacional de Registro do Comércio já reconheceu a possibilidade de falência e
recuperação das empresas individuais de responsabilidade limitada, ao inserir no Manual de Atos
de Registro de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada a Instrução Normativa n. 117, de
22 de novembro de 2011. O Manual possui capítulo próprio (n. 11) quanto aos procedimentos de
registros e anotações sobre recuperação e falência.
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4.2.3

Requisitos

específicos

do

empresário

para

requerer

recuperação judicial
Exige-se, ainda, que o empresário exerça regularmente suas atividades há
mais de dois anos do pedido de recuperação (art. 48, caput). Aqui, o requisito é
duplo: a regularidade há mais de dois anos e o exercício da atividade há mais de
dois anos. São exigências cumulativas, de modo que não basta o registro público, se
não há atividade; não basta a atividade, se não houver registro 195. A comprovação
da regularidade é feita por certidão do registro público e a da atividade pode ser feita
por variadas formas, como notas fiscais, livros, atas.

Os incisos do artigo 48 trazem quatro requisitos negativos.
Para requerer a recuperação judicial, o devedor não pode ser falido 196; se foi
falido, suas responsabilidades devem ter sido declaradas extintas por sentença.

Não pode o devedor, ainda, ter obtido recuperação judicial nos cinco anos
anteriores ao pedido, nem recuperação com base em plano especial para micro e
pequena empresa nos oito anos anteriores ao pedido.
Por fim, não pode o empresário, administrador ou sócio controlador ter sido
condenado por crime previsto na Lei n. 11.101/2005197. Contudo, extinta a
punibilidade, volta o empresário a fazer jus à recuperação judicial.198

TJSP  Ap. n. 9100359-58.2007.8.26.0000, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, rel.
Pereira Calças, j. 28.05.2008; TJSP  Ap. n. 0334565-05.2009.8.26.0000, Câmara Reservada à
Falência e Recuperação, rel. Romeu Ricupero, j. 15.12.2009.
196
“O estado de falido é uma nova situação jurídica que somente se constitui após a sentença de
falência.” (FRONTINI, Paulo Salvador. Do estado de falido: sua configuração – inovações da nova
lei de recuperação e falência. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, São
Paulo, Malheiros, v. 44, n. 138, p. 9, abr./jun. 2005).
197
“O art. 48, IV, parte final, representa um retrocesso, porquanto confunde a empresa com o
empresário, a empresa com seus administradores e despreza o fato inconteste de que a empresa é
um centro de atividades e centro de interesses, autônomo e independente.” (LOBO, Jorge.
Comentários aos artigos 35 a 69 da Lei n. 11.101, de 2005. In: TOLEDO, Paulo Fernando Campos
Salles de; ABRÃO, Carlos Henrique (Coords.). Comentários à lei de recuperação de empresas e
falência. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 133).
198
“Extinta a punibilidade do crime falimentar, o impedimento para a obtenção da recuperação judicial
desaparece.” (FAZZIO JUNIOR, Waldo, Nova lei de falência e de recuperação de empresas, p.
159).
195
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Acrescente-se a vedação do artigo 192, parágrafo 2º, quanto ao empresário
que tenha descumprido obrigação no âmbito de anterior concordata. Todavia, sendo
incontroverso que a concordata era inadequada à salvação da empresa, o
descumprimento justificado pelo concordatário não pode impedir o acesso à
recuperação judicial, como medida de preservação da empresa viável.

Atendidos tais requisitos de admissibilidade, bem como apresentada petição
inicial apta e acompanhada de todos os documentos exigidos pela lei (o que será
objeto de capítulo próprio adiante), faz-se possível o julgamento do mérito da
recuperação judicial.

4.3 Juízo de admissibilidade
No processo civil ordinário, há um momento próprio para o juiz verificar a
presença dos pressupostos de julgamento do mérito, que é a fase ordinatória,
imediatamente seguinte à fase postulatória, na qual as partes formulam suas
pretensões e resistências. No processo de recuperação judicial, o momento mais
adequado é o do deferimento do processamento, que segue ao ajuizamento da
ação. Notando a falta de requisitos, o juiz deve tomar a providência cabível,
extinguindo desde logo a ação ou determinando a correção, se for sanável o defeito.

Mesmo no procedimento comum ordinário, o ideal é que o controle da
admissibilidade seja feito de imediato pelo juiz, tão logo receba a petição inicial, a fim
de evitar “perdas de tempo e despesas inúteis”.199

199

DINAMARCO, Cândido Rangel, Instituições de direito processual civil, v. 3, p. 144. A lição de
Donaldo Armelin merece transcrição: “Se o processo, em verdade, não passa de um remédio estatal
para um fenômeno de morbidez social, como é o conflito de interesses, o processo ineficaz, ou seja,
o processo que deixa pendente tal conflito, é um remédio que só tende a agravar o mal cuja cura se
objetivava. [...] Uma das formas mais adequadas para propiciar ao processo maior eficiência dentro
dos parâmetros traçados para as suas específicas finalidades é a de se evitar, se não a instauração,
pelo menos o prosseguimento de processos fadados a um término anormal, por carência dos
requisitos indispensáveis à colimação daquelas finalidades, centradas na dirimência do conflito
mediante a aplicação do direito objetivo ou através da satisfação do direito de uma das partes.”
(Legitimidade para agir no direito processual brasileiro, p. 30-31). No mesmo sentido: BUENO,
Cássio Scarpinella, Curso sistematizado de direito processual civil, v. 2, p. 146-147.
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Especialmente

no

processo

de

recuperação

judicial,

o

juízo

de

admissibilidade deve ser cuidadosamente proferido, desde logo, por várias razões.

De um lado, porque o deferimento do processamento, por si, já repercute na
esfera de direitos do devedor e movimenta a coletividade dos credores, gerando
importantes efeitos, tais como a suspensão de ações e execuções contra o devedor,
a nomeação de administrador judicial e a expedição de edital de citação dos
credores.

De outro lado, porque não é previsto no procedimento um momento posterior
para aferição da presença dos requisitos de admissibilidade. Embora, como dito,
seja possível suscitar as matérias de ordem pública a qualquer tempo 200, não há no
processo de recuperação judicial momentos como a decisão saneadora, do
procedimento ordinário, em que, antes da instrução, os processos viciados são
consertados ou, na impossibilidade, extintos.

Ora, melhor que não se desperdicem esforços no prosseguimento de
processo de recuperação judicial inútil, que não poderá chegar à concessão da
recuperação.201

Mas, mesmo ultrapassado o momento inicial, nada impede que a verificação
dos pressupostos seja feita em qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 267, § 3º,
do CPC). É que temas “considerados de relevância não só para as partes mas,
acima de tudo, ao próprio Estado no desempenho de suas funções institucionais de
promover a justiça e a pacificação social” são imunes à preclusão 202. Isso ocorre

200

“O processo poderá, perfeitamente, terminar logo no seu início, com o indeferimento da inicial, por
constatada desde logo a carência de requisitos essenciais à sua existência ou validade, ou, ainda,
por falta de requisitos pertinentes ao direito de ação, ou seja, em suma, por falta de requisitos de
admissibilidade. Essa mesma constatação poderá ocorrer no decurso do processo ou na própria
decisão onde se julgaria o mérito deste, pois, sendo o processo uma relação complexa e dinâmica,
o diagnóstico da falha dos requisitos de admissibilidade pode ocorrer a qualquer momento, desde
seu início até seu término anormal, uma vez que preceda ao exame do mérito.” (ARMELIN,
Donaldo, Legitimidade para agir no direito processual brasileiro, p. 33).
201
Sobre a falência no direito italiano, mas em lição plenamente aproveitável à nossa recuperação
judicial, Edoardo Ricci defende que a análise dos pressupostos é “la prima e più immediata
funzione” (Lezioni sul falimento, v. 1, p. 127).
202
GIANNICO, Maurício. A preclusão no direito processual civil brasileiro. 2. ed. São Paulo: Saraiva,
2007. p. 146.
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com os requisitos de admissibilidade, matéria reputada de ordem pública, podendo o
juiz conhecê-la a qualquer tempo e revisá-la, ainda que, inicialmente, tenha
expressamente afirmado o preenchimento das condições de julgamento.203

É indiscutível que os réus têm direito de defesa processual, podendo apontar
a falta de algum requisito de admissibilidade. Fugiria do modelo constitucional um
processo que impedisse a manifestação dos réus sobre defeitos processuais 204. Por
isso, mesmo não prevendo o procedimento forma e momento para os réus se
voltarem contra a falta de requisitos de admissibilidade, imperioso se reconhecer a
possibilidade de intervenção nesse sentido.205

Daí decorre que como o deferimento do processamento do pedido de
recuperação judicial se dá antes da citação dos réus, o juiz pode refazer o juízo de
admissibilidade, decidindo-o negativamente, se alertado por algum dos réus nesse
sentido.

No procedimento da recuperação judicial, não há momento nem forma
específica para os réus apresentarem defesa processual. A defesa prevista na lei – a
objeção ao plano de recuperação – é ineficiente para suscitar falta de requisitos de
admissibilidade, por ser seu conteúdo obrigatoriamente voltado a impugnar o plano
proposto pelo autor, e por ser apresentada tardiamente, quando o processo já se
desenvolveu em grande parte.

203

“Se o juiz equivoca-se ao enfrentar pela primeira vez tais questões, não pode dizer que exauriu
sua função nesse mister, pois o ordenamento – ao conferir-lhe o poder-dever de desconsiderar a
iniciativa da parte e agir ex officio – toma por premissa a ideia de que para restabelecimento da
ordem jurídica, aquela determinada questão deve ser corretamente resolvida mesmo se o litigante
interessado ficou inerte.” (SICA, Heitor Vitor Mendonça. Revisitando o sistema de invalidades
processuais e de prescrições. In: CARMONA, Carlos Alberto; AMENDOEIRA JUNIOR, Sidnei
(Coords.). Estratégias processuais na advocacia empresarial. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 251). No
mesmo sentido: DINAMARCO, Cândido Rangel, Instituições de direito processual civil, v. 3, p. 145.
Evidentemente, a questão não se aplica à sentença, já que a coisa julgada acoberta o defeito
(SICA, Heitor Vitor Mendonça. Preclusão processual civil. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 234).
204
BUENO, Cássio Scarpinella, Curso sistematizado de direito processual civil, v. 1, p. 511-513.
205
“Se algum procedimento excluísse a participação dos sujeitos envolvidos no litígio, ele próprio
seria ilegítimo e chocar-se-ia com a ordem constitucional.” (DINAMARCO, Cândido Rangel, A
instrumentalidade do processo, p. 155).
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Isso não faz, de forma alguma, com que os réus sejam impedidos de apontar
a impossibilidade de julgamento do mérito206. Ao contrário, a qualquer tempo e de
forma livre, os réus podem intervir para suscitar o não preenchimento de requisito
indispensável; afinal, mesmo de ofício, a matéria pode ser conhecida.

4.4 Mérito da recuperação judicial
Serve a recuperação judicial à superação da crise momentânea pela qual
atravessa o devedor empresário.

Nesse contexto, a causa de pedir fática da recuperação judicial é o estado de
crise econômico-financeira207 do devedor, que pode ser superada com a utilização
adequada de instrumentos jurídicos e econômicos, dentre os quais a concessão de
prazos e descontos pelos credores. Portanto, fundamentam a recuperação judicial a
crise e a possibilidade de sua sólida superação; em outras palavras, que, apesar a
crise, seja viável a empresa.208

O objetivo do processo de recuperação judicial é que, por sentença, se
conceda ao devedor o ingresso no estado de recuperação, com a substituição de
suas obrigações pelas assumidas no plano proposto aos credores.

Para se alcançar tal escopo, o devedor propõe aos credores plano de
recuperação judicial, composto de proposta de pagamento da dívida e dos
instrumentos a serem utilizados para superação da crise. Os credores podem se
opor ao plano individualmente, com o objetivo de levar a deliberação à comunhão de

206

“O réu sempre poderá valer-se das defesas de caráter processual.” (LOPES, Maria Elizabeth de
Castro. O juiz e o princípio dispositivo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 40).
207
“Entende-se por crise econômico-financeira a situação efetiva (e não meramente contábil) de
empresário ou sociedade empresária que, por insuficiência de ativo patrimonial, ou por
indisponibilidade de liquidez monetária, não reúne condições de dar prosseguimento normal à sua
atividade empresarial.” (FRONTINI, Paulo Salvador, Do estado de falido: sua configuração –
inovações da nova lei de recuperação e falência, p. 13).
208
“Viabilidade – palavra mágica e trampolim para a recuperação, assistindo como ingrediente
necessário a todos os processos de recuperação de empresa, cujo móbil principal é, única e
exclusivamente, a regularização dum passivo contraído.” (DUARTE, Henrique Vaz, Questões sobre
recuperação e falência, p. 17).
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credores, que se reúne em assembleia geral para discutir a sorte do devedor.
Reunidos, os credores decidem se acatam ou rejeitam o plano de recuperação.

Como regra, a decisão a que chegam os credores vincula o juiz: aprovado o
plano, é concedida a recuperação; rejeitado, decreta-se a falência do devedor.
Portanto, os credores exercem relevantíssimo papel no processo, tendo o poder de
direcionar os rumos do processo e da situação econômica do devedor.

Assim, pode-se concluir que o mérito é o direito do devedor à recuperação
fundada em plano acordado entre as partes. Com isso, compõem o mérito a
existência de crise e a possibilidade de sua superação; todavia, a análise de tais
elementos cabe aos credores, de modo que a procedência do pedido, como regra,
depende da concordância dos credores com o plano proposto. Por isso, correto
afirmar que o mérito é judicial-consensual.
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5 PROCEDIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
5.1

Noções

gerais

sobre

os

diferentes

procedimentos

da

recuperação judicial
5.1.1 Procedimento ordinário e procedimento simplificado para a
micro e a pequena empresa
No processo civil, a atividade jurisdicional, voltada ao reconhecimento do
direito, pode se desenvolver de variadas maneiras: são os diferentes procedimentos
disponibilizados209. Classificam-se os procedimentos, inicialmente, em comuns e
especiais, figurando dentre estes a recuperação judicial.
O procedimento comum, aplicado a todas as causas se não houver
disposição legal em contrário (art. 271 do CPC), divide-se em procedimento
ordinário, base geral, e procedimento sumário. O procedimento sumário é
disponibilizado para as causas simplificadas, decorrentes de relações, no direito
material, de menor valor ou complexidade, descritas no artigo 275 do Código de
Processo Civil.

O mesmo ocorre no procedimento especial de recuperação judicial: há o
procedimento ordinário, tido como regra geral, previsto nos artigos 47 a 69, e o
procedimento simplificado, regrado pelos artigos 70 a 72.

O procedimento simplificado, com base em plano especial, é disponibilizado
às microempresas e empresas de pequeno porte. Mesmo o procedimento
simplificado segue, em grande parte, o desenrolar de atos previsto no procedimento
ordinário, diferenciando-se especialmente no tocante ao conteúdo do plano, aos
credores abrangidos e à atuação deles.

209

“Procedimento é a forma a ser utilizada pelos intervenientes da relação jurídica processual para a
prática de cada ato ou providência a ser tomada, com a especificação de como cada um deles será
concretizado e seu respectivo encadeamento lógico com os demais, objetivando a materialização do
processo, como instrumento de aplicação da jurisdição e pacificação da lide.” (ALVAREZ, Anselmo
Prieto; SILVA, Nelson Finotti, Manual de processo civil e prática forense, v. 1, p. 50).
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A diferenciação dos procedimentos ordinário e simplificado, contudo, é
suficiente para exigir que sejam tratados separadamente. Assim, propomo-nos a
abordar primeiramente o procedimento ordinário da recuperação judicial, que
também serve de base ao procedimento simplificado; depois, passaremos a cuidar
do procedimento simplificado, apontando suas peculiaridades.

5.1.2 Procedimento principal e procedimento incidental para
verificação de créditos
A recuperação judicial se desenvolve em uma linha mestra, cujos atos
sequencialmente

ordenados

são:

pedido,

deferimento

do

processamento,

apresentação do plano, objeção dos credores, assembleia geral e decisão. Esse é o
procedimento central. Há, todavia, procedimentos adicionais, acessórios, que
compõem o processo de recuperação judicial. O principal deles é o de verificação
dos créditos, composto de fases e atos destinados a organizar o passivo do
devedor, que se desenvolve a partir do deferimento do processamento e se conclui
com a decisão acerca dos créditos sujeitos, em relação à natureza, ao titular e ao
valor.

Concedida a recuperação judicial, há um procedimento voltado à observação
do cumprimento do plano proposto e ao encerramento do processo. Vindo a ser
descumprido o plano depois de encerrada a recuperação judicial, faz-se uso de
outros procedimentos, para execução ou pedido de falência.

Diante disso, propomos abordar primeiro o procedimento central, do início ao
fim. Depois, separadamente, o procedimento de verificação dos créditos. Na
sequência, a análise do procedimento de observação e encerramento; por
derradeiro, o estudo se voltará aos procedimentos decorrentes do descumprimento
do plano.

Passa-se, então, ao procedimento ordinário central.
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5.2 Visão geral do procedimento ordinário principal
Como o procedimento é composto por atos interligados, cada ato repercute
no seguinte. Assim, antes de se esmiuçar o procedimento pelo qual se desenrola a
recuperação judicial, analisando-se cada um dos atos que o compõem, mostra-se
proveitoso enxergá-lo de forma geral, do início ao fim, ainda que de forma bem
sintetizada.

Inicia-se o processo de recuperação judicial por ato do devedor, com a
distribuição da petição inicial. Se presentes os requisitos de admissibilidade, o juiz
defere o processamento da recuperação judicial. No ato do deferimento, dentre
outras providências, o juiz nomeia o administrador judicial e determina a suspensão
das ações contra o devedor.

Os credores são citados por edital. A publicação do edital dá início ao
procedimento de verificação e habilitação dos créditos. Cabe ao administrador
judicial proceder à verificação dos créditos nos livros e documentos do devedor, bem
como receber e analisar habilitações e divergências apresentadas pelos credores.
Concluída a verificação, o administrador apresenta sua relação de credores,
publicando-a em edital. Passa-se à fase judicial de apuração dos créditos, marcada
pela apresentação de impugnações aos créditos relacionados pelo administrador
judicial. Cabe ao juiz decidir sobre as impugnações e ao administrador judicial
consolidar o quadro geral de credores, que servirá de base para as deliberações em
assembleia geral.

Também é contado do edital inicial o prazo, de sessenta dias, para o devedor
apresentar o plano de recuperação judicial, em que propõe aos credores a forma de
pagamento das dívidas e os meios a serem utilizados para a superação da crise.
Qualquer credor discordante do plano apresentado poderá manifestar objeção. Caso
nenhum credor manifeste objeção, considera-se aprovado o plano; por outro lado, se
houver alguma objeção, é designada assembleia geral de credores.
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Em assembleia geral, os credores deliberam sobre o plano, podendo rejeitálo, aprová-lo ou, com a concordância do devedor, modificá-lo. Rejeitado ou não
apresentado o plano de recuperação, é decretada a falência do devedor. Por outro
lado, aprovado o plano e atendidos os requisitos legais, o juiz concede a
recuperação judicial.

Feita a descrição sintetizada do procedimento, passa-se a analisar,
separadamente, os atos que o compõem.

5.3 Petição inicial
5.3.1 Requisitos da petição inicial
Inicia-se o processo de recuperação judicial da mesma forma de qualquer
outro processo: com a petição inicial.

Embora especial o procedimento, são aplicáveis os requisitos gerais de
qualquer petição inicial previstos no artigo 282 do Código de Processo Civil 210. Ao
lado dos requisitos gerais, há requisitos específicos, previstos no artigo 51.

Claro que a petição inicial deve indicar o juízo ao qual é dirigida (art. 282, I, do
CPC), sendo competente, como vimos, o foro do principal estabelecimento do
devedor.

O autor deve ser adequadamente qualificado (art. 282, II, do CPC). Embora
os credores figurem como réus, não se exige a qualificação de cada um deles na
petição inicial, bastando a instrução com relação completa, “com a indicação do
endereço de cada um, a natureza, a classificação e o valor atualizado do crédito”
(art. 51, III).

210

“Embora o art. 282 seja o primeiro dispositivo do Código de Processo Civil relativo ao
„procedimento ordinário‟ (Capítulo I do Título VIII do Livro I), não há como deixar de verificar que os
elementos da petição inicial nele disciplinados dizem respeito a qualquer „procedimento‟, „processo‟
ou „ação‟.” (BUENO, Cássio Scarpinella, Curso sistematizado de direito processual civil, v. 2, p.
101).
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A causa de pedir (art. 282, III, do CPC), que é a crise econômico-financeira e
a viabilidade de sua superação, deve ser indicada. Por disposição do artigo 51, I,
também devem ser expostas as “causas concretas da situação patrimonial” e as
razões da crise. O intuito de se exigir a exposição das causas da crise é permitir,
pelos credores, a análise da viabilidade da recuperação, para maior segurança e
previsibilidade na tomada de decisões. Não se exige que a exposição da situação
patrimonial e das razões da crise seja elaborada por pessoa especializada, como
ocorre com o laudo econômico que acompanha o plano de recuperação judicial (art.
53, III), embora seja recomendável a tecnicidade do parecer211. Apesar de o texto do
artigo 51 mencionar que a petição inicial deva ser instruída com a exposição, nada
impede que o devedor o faça no próprio corpo da petição inicial, por seu
advogado.212

Deve haver pedido (art. 282, IV, do CPC), que é a concessão da recuperação
judicial decorrente da aprovação do plano de recuperação a ser apresentado pelo
devedor no momento oportuno213. Diante da especificidade procedimental, sequer se
pode cogitar da cumulação de pedido de recuperação judicial com qualquer outro.

Também é requisito da petição inicial a indicação do valor da causa (art. 282,
V, do CPC). A rigor, o valor da causa deve corresponder ao valor total dos créditos
em recuperação, limitados à importância anual para as prestações vincendas por
tempo indeterminado ou superior a um ano (art. 260 do CPC). No processo comum,
quatro são as justificativas para a correta atribuição do valor da causa: os honorários
de sucumbência, a delimitação da competência, a definição do rito procedimental e a
fixação das custas processuais214. Na recuperação judicial, cujo procedimento
principal não enseja condenação sucumbencial, não tramita nos Juizados Especiais

211

LOBO, Jorge, Comentários aos artigos 35 a 69 da Lei n. 11.101, in Comentários à lei de
recuperação de empresas e falência, p. 151.
212
Para Rachel Sztajn, o relatório deve vir no corpo da petição inicial (Comentários ao Capítulo III,
Seções I, II e III: artigos 47 a 54, in Comentários à lei de recuperação de empresas e falências: Lei
11.101/2005, artigo por artigo, p. 250).
213
No mesmo sentido: FRONTINI, Paulo Salvador, Do estado de falido: sua configuração – inovações
da nova lei de recuperação e falência, p. 19.
214
CARMONA, Carlos Alberto. Petição inicial. In: CARMONA, Carlos Alberto; AMENDOEIRA
JUNIOR, Sidnei (Coords.). Estratégias processuais na advocacia empresarial. São Paulo: Saraiva,
2011. p. 51.
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e se processa em rito próprio, o valor da causa é relevante apenas para fins de
fixação das custas processuais.

No procedimento central do processo de recuperação judicial não há dilação
probatória, sendo as provas limitadas aos documentos que instruem a petição inicial.
Com efeito, pode haver ampla produção probatória nas impugnações de crédito,
mas não é necessária a indicação dos meios de prova na petição inicial, de modo
que não se faz inteiramente aplicável o requisito da indicação de provas previsto no
artigo 282, VI, do Código de Processo Civil.

Por fim, exige o artigo 282, VII, que o autor requeira a citação dos réus. Como
dito, os credores que se sujeitam à recuperação judicial compõem o polo passivo do
processo de recuperação judicial, razão pela qual são citados pelo edital seguinte ao
deferimento do processamento. Por isso, pertinente que o devedor requeira, na
petição inicial, a citação por edital dos credores sujeitos à recuperação. Todavia, a
ausência do pedido de citação é mero defeito formal, que pode ser ultrapassado
com a determinação oficiosa de citação.215

A petição inicial deve ser instruída com documentos comprobatórios do
preenchimento dos requisitos de admissibilidade previstos no artigo 48, que
demonstrem que o autor é empresário regular há mais de dois anos, não é falido,
não obteve recuperação judicial recente, nem foi condenado por crime falimentar.

Além disso, o artigo 51 traz uma extensa relação de documentos essenciais.
Além da (i) exposição das causas da situação patrimonial e da crise, impõe-se a
instrução da petição inicial com (ii) demonstrações contábeis dos três últimos
exercícios e as especialmente levantadas para a recuperação judicial, contendo
balanço patrimonial, demonstração de resultados acumulados e do resultado do

215

Com acerto, Carlos Alberto Carmona entende obsoleta a exigência de requerimento de citação, já
não mais existente na maior parte dos países sul-americanos, posto que a ausência não traz
consequência alguma (Petição inicial, in Estratégias processuais na advocacia empresarial, p. 58).
Também pela possibilidade de suprimento de ofício da falta de pedido para citação: ALVAREZ,
Anselmo Prieto; SILVA, Nelson Finotti, Manual de processo civil e prática forense, v. 1, p. 114;
BUENO, Cássio Scarpinella, Curso sistematizado de direito processual civil, v. 2, p. 141;
DESTEFENNI, Marcos. Curso de processo civil. São Paulo: Saraiva, 2006. v. 1, p. 242.
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corrente exercício, e relatório gerencial de fluxo de caixa atual e projetado 216; (iii)
relação nominal completa dos credores, com indicação de endereço, e especificação
de natureza, classificação e valor atualizado do crédito; (iv) relação completa dos
empregados, em que conste função, salários e créditos pendentes; (v) certidão de
regularidade no Registro Público de Empresas Mercantis, ato constitutivo atualizado
e atas de nomeação dos atuais administradores; (vi) relação dos bens particulares
dos sócios controladores e dos administradores217; (vii) extratos bancários e de
aplicações de qualquer natureza atualizados; (viii) certidões de cartórios de protestos
situados na sede e em todas as filiais218; (ix) relação de todas as ações judiciais219
em que figure como parte, com estimativa de valores.

Embora público o processo, prevê o artigo 51, parágrafos 1º e 3º, que os
documentos de escrituração contábil, que gozam de sigilo, sejam depositados em
cartório, podendo ser acessados pelo juiz, pelo administrador judicial, e, mediante
autorização judicial, por qualquer interessado. A exigência de autorização judicial
para acesso, contudo, apenas tumultua os trabalhos forenses, já que certamente
deve ser franqueado a todos os credores vista dos documentos, importantes para a
análise da viabilidade de reerguimento da empresa. Mais adequado se entender que
fica relativizado o sigilo da escrituração mercantil do requerente de recuperação
judicial, diante do dever de transparência inerente à natureza da medida.220

216

“Esse relatório é imprescindível à avaliação do potencial de reerguimento da empresa em crise.”
(COELHO, Fábio Ulhoa, Comentários à lei de falências e de recuperação de empresas, p. 174).
217
Jorge Lobo entende ser uma “demasia” a exigência que relação dos bens dos sócios e
administradores seja apresentada, já que eles, em regra, não respondem pelas obrigações sociais
(Comentários aos artigos 35 a 69 da Lei n. 11.101, in Comentários à lei de recuperação de
empresas e falência, p. 150, nota de rodapé n. 121), entendimento compartilhado por Rachel Sztajn
(Comentários ao Capítulo III, Seções I, II e III: artigos 47 a 54, in Comentários à lei de recuperação
de empresas e falências: Lei 11.101/2005, artigo por artigo, p. 255). Para Fábio Ulhoa Coelho, é
justa a recusa do sócio ou administrador em apresentar a relação patrimonial, com fundamento na
inviolabilidade da vida privada (art. 5º, X, da CF), devendo ser admitida a substituição por
“declaração de exercício do direito constitucional à privacidade pelo sócio, controlador ou
administrador” (Comentários à lei de falências e de recuperação de empresas, p. 176).
218
A existência de protestos não impede o deferimento do processamento da recuperação judicial.
Mesmo no regime da concordata, em que era vedada a concessão do favor legal quando o devedor
tivesse protestos (art. 158, IV, do Dec.-Lei n. 7.761/1945), a jurisprudência já afastava a restrição
(SZTAJN, Rachel, Comentários ao Capítulo III, Seções I, II e III: artigos 47 a 54, in Comentários à lei
de recuperação de empresas e falências: Lei 11.101/2005, artigo por artigo, p. 256).
219
Embora a lei mencione ações judiciais, também os procedimentos arbitrais que envolvam o
devedor devem ser relacionados.
220
Nesse sentido: COELHO, Fábio Ulhoa, Comentários à lei de falências e de recuperação de
empresas, p. 178.
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Os documentos acima relacionados são essenciais, indispensáveis à
propositura da demanda (arts. 283 e 284 do CPC). Referem-se, portanto, aos
pressupostos de admissibilidade do julgamento do mérito.221

Se deficiente a instrução da petição inicial, o autor deve ser intimado para
completá-la, nos termos do artigo 284 do Código de Processo Civil, não podendo ser
deferido o processamento da recuperação judicial enquanto a inicial estiver
pendente de regularização.

5.3.2 Efeitos do ajuizamento
Na recuperação judicial, o mero ajuizamento da petição inicial já tem
relevantes efeitos.

O ajuizamento é o marco para sujeição dos créditos à recuperação, já que
apenas os créditos existentes na data do pedido são abrangidos, ficando excluídos
os créditos constituídos posteriormente.

Além disso, salvo se prevista no plano de recuperação, a alienação ou
oneração de bens e direitos do ativo permanente do devedor dependerá de
autorização judicial, posterior à oitiva do comitê de credores (art. 66). Isso também
ocorre se a determinação de a alienação ou oneração de bens ou direitos decorrer
de sentença arbitral222. Não se trata, é bom frisar, de se exigir simples homologação
judicial para eficácia da sentença arbitral, a qual, em condições normais, prescinde
da chancela judicial. A exigência tem fundamento na atribuição exclusiva do juízo em
que se processa a recuperação, e de nenhum outro (juiz ou árbitro), para decidir
sobre a alienação ou oneração de bens do ativo permanente.

221

“Não é legítimo generalizar, portanto, a exigência de documentos, contida no art. 283 do Código
de Processo Civil. A locução indispensáveis à propositura da ação, ali inserida, tem o preciso
significado de limitar a exigência. No momento da propositura da demanda ainda não é exigível que
o autor comprove que tem razão, mas que tem ação.” (DINAMARCO, Cândido Rangel.
Fundamentos do processo civil moderno. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2010. v. 1, p. 935).
222
Nesse ponto, discordamos do pensamento de Carla de Vasconcellos Crippa, para quem a
alienação ou oneração deveria ocorrer por ser consequência direta e imediata da sentença arbitral,
e não da convenção de arbitragem (Recuperação judicial, falência e arbitragem, p. 186).
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Por fim, a distribuição automaticamente torna prevento o juízo que receber o
pedido, ao contrário do que ocorre no processo comum, como já explicado.

5.4 Deferimento do processamento
5.4.1 Natureza do ato
Formulado o pedido de recuperação, cabe ao juiz decidir se defere ou não o
processamento. Não se trata ainda da concessão da recuperação, mas apenas do
juízo de admissibilidade do processo, da autorização para que se inicie o processo
recuperacional.

Como dito, é no momento de deferimento do processamento que deve o juiz
analisar se estão presentes os requisitos de admissibilidade: se o requerente é
legitimado, se a petição inicial é apta, se o devedor é empresário exercendo
regularmente as atividades há mais de dois anos, se não ocorre nenhum dos
impedimentos previstos nos incisos do artigo 48, se foram apresentados todos os
documentos exigidos em lei.

A decisão limita-se, contudo, aos requisitos de admissibilidade. Não cabe ao
juiz analisar a viabilidade da superação da crise, que é o mérito da recuperação
judicial, dependente da deliberação dos credores.223

Abrem-se três possibilidades ao juiz: reputar preenchidos os requisitos de
admissibilidade e deferir o deferimento; entender que ainda pode ser preenchido
algum requisito faltante e determinar a emenda; ou indeferir o processamento.

223

No sistema de reorganização alemão (§ 18 da InsO), formulado o pedido pelo devedor, já se dá a
nomeação de administrador judicial, a quem incumbe elaborar relatório informativo sobre o estado
da crise econômico-financeira do devedor e a viabilidade econômica da atividade. Somente é
deferido o processamento se entendida pelo juiz, com base no relatório informativo, superável a
crise (COROTTO, Susana. Modelos de reorganização empresarial brasileiro e alemão: comparação
entre a lei de recuperação e falências de empresas e a insolvenzordnung sob a ótica da viabilidade
prática, p. 247).
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O indeferimento de plano do processamento, medida extrema, somente deve
ocorrer se for impossível o preenchimento do requisito faltante, como na hipótese de
não empresário, assim se declarando, requerer a recuperação judicial.

Havendo, por outro lado, qualquer possibilidade de emenda à petição
inicial224, a oportunidade deve ser concedida ao autor225. Observe-se que, embora a
Lei n. 11.101/2005 não tenha versado sobre o direito de o autor emendar a petição
inicial no caso de recuperação judicial, expressamente previu a emenda em pedido
de autofalência no artigo 106, aplicável por analogia. De qualquer forma, faz-se
plenamente aplicável o artigo 284 do Código de Processo Civil 226. Afinal, tolher do
autor o direito de corrigir defeitos sanáveis é desviar da perspectiva constitucional do
processo, o que é inadmissível.
Entendendo pela necessidade de emenda, o juiz deve indicar precisamente
qual é a providência faltante.227
Nesse momento, não se admite que o juiz decrete falência do devedor, por
ainda não se fazerem possíveis as hipóteses de convolação da recuperação em
falência228. Segundo o artigo 73, a decretação da falência durante o processo de
recuperação ocorre por deliberação da assembleia geral de credores, pela não
apresentação tempestiva do plano ou pela rejeição do plano pelos credores. Veja-se
que nenhuma delas poderia ocorrer antes do deferimento do processamento.

224

Registre-se a curiosa determinação, na recuperação judicial da VASP, de perícia para apuração
da possibilidade de emenda à inicial, tendo sido nomeados dois peritos, um advogado e um
contador especializado, para avaliarem as condições de o devedor apresentar toda a documentação
exigida pelo artigo 51. Apresentado o laudo concluindo pela viabilidade do cumprimento dos
requisitos da inicial, foi concedida ao devedor a oportunidade de emenda, tendo o prazo estimado
pelos experts como necessário sido cumprido pelo devedor (TARJA, Alexandre; GIASANTE, David
G. O caso da recuperação judicial da VASP – Viação Aérea de São Paulo S.A. In: LUCCA, Newton
de; DOMINGUES, Alessandra de Azevedo (Coords). Direito recuperacional: aspectos teóricos e
práticos. São Paulo: Quartier Latin, 2009. p. 142).
225
No mesmo sentido: BUENO, Cássio Scarpinella, Curso sistematizado de direito processual civil, v.
2, p. 165-167; NEGRÃO, Ricardo. A eficiência do processo judicial na recuperação de empresa. São
Paulo: Saraiva, 2010. p. 123.
226
Também assim: FRONTINI, Paulo Salvador, Do estado de falido: sua configuração – inovações da
nova lei de recuperação e falência, p. 17.
227
Em entendimento adequado não apenas ao processo de recuperação judicial, mas a qualquer
processo, a Súmula n. 56 do Tribunal de Justiça de São Paulo: “Na recuperação judicial, ao
determinar a complementação da inicial, o juiz deve individualizar os elementos faltantes.”
228
Nesse sentido, BEZERRA FILHO, Manoel Justino, Lei de recuperação de empresas e falência:
comentada artigo por artigo, p. 158.
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É flagrante que o ato judicial que defere o processamento tem natureza de
decisão interlocutória. Ainda assim, nos primeiros julgados sobre o tema, o Tribunal
de Justiça de São Paulo vinha entendendo que o ato judicial que defere o
processamento da recuperação judicial é mero despacho, sem cunho decisório, de
modo que seria irrecorrível. O engano decorreu da aplicação automática do
entendimento que, na concordata preventiva, considerava irrecorrível o despacho
que autorizava seu processamento, consolidado na Súmula n. 246 do Superior
Tribunal de Justiça229. A recuperação judicial é tão distinta da concordata que a
automática aplicação do entendimento desta para aquela era um erro.

Posteriormente, em situações especiais, a Câmara Reservada a Falência e
Recuperação do Tribunal de Justiça de São Paulo passou a admitir o agravo de
instrumento, mesmo recusando-se, inicialmente, a reconhecer a natureza de decisão
do ato atacado.230

A jurisprudência evoluiu, até que se chegou ao entendimento, agora sólido, de
que o ato judicial que defere o processamento da recuperação judicial é decisão.
Sendo decisão, e potencialmente gerando prejuízo231, é atacável por agravo de
instrumento.

229

“Esta Câmara Especial de Falências e Recuperações Judiciais firmou unânime entendimento no
sentido de que o ato que apenas defere o processamento da recuperação judicial tem a natureza de
despacho e, por isto, é irrecorrível. Tal posição tem suas raízes na Súmula 264, editada pelo STJ na
vigência do Dec.-Lei 7.661, que cristalizou a jurisprudência nacional sobre a recorribilidade ou
irrecorribilidade do despacho que deferia o processamento da concordata preventiva, instituto que
foi substituído pela recuperação judicial, instituída pela Lei 11.101/2005, cujo verbete é o seguinte:
„É irrecorrível o ato judicial que apenas manda processar a concordata preventiva‟.” (TJSP  Ap. N.
523575-4, Câmara Reservada, rel. Des. Pereira Calças).
230
AI n. 604.160.4/8-00, por exemplo.
231
“Os despachos se caracterizam, de fato, por terem conteúdo decisório não significativo, na medida
em que, na maioria das vezes, representam a aplicação quase que automática da lei, não
envolvendo, pois, de regra, nenhuma atividade de natureza interpretativa mais complexa. [...] Por
outro lado, nota-se que nem sempre, na jurisprudência, se considera que a natureza do
pronunciamento judicial determina sua recorribilidade. Não raro, a existência de prejuízo é critério
utilizado não só para se entender que o despacho é recorrível, como, de outro lado, a ausência de
prejuízo serve para atestar a irrecorribilidade do pronunciamento.” (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim,
Os agravos no CPC brasileiro, p. 140-142).
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Ora, não fosse cabível recurso, a potencialidade de o deferimento do
processamento causar prejuízo levaria à admissão de mandado de segurança, como
reflexo do artigo 5º, XXXV e LXIX, da Constituição Federal.232
Assim, não obstante ainda remanesça entendimento em sentido contrário 233,
não há mais espaço para se resistir à natureza de decisão interlocutória do
deferimento do processamento, ou para se defender a irrecorribilidade do ato.

5.4.2 Suspensão das ações pelo deferimento do processamento
5.4.2.1 Fundamentos
O deferimento do processamento da recuperação judicial acarreta a
suspensão das ações e execuções em face do devedor (art. 6º).

O fundamento da suspensão é, de um lado, conceder alívio ao devedor, para
se recompor com tranquilidade, enquanto estuda e propõe os meios de
recuperação234; e, de outro, impedir o fatiamento do patrimônio do devedor,
consequência inevitável do prosseguimento das execuções individuais.235

232

Cassio Scarpinella Bueno, atento à natureza de garantia constitucional do mandado de segurança,
sistematizou o cabimento de mandado de segurança contra ato judicial nas seguintes palavras: “Em
suma: toda vez que se puder evitar a consumação da lesão ou da ameaça pelo próprio sistema
recursal e pela dinâmica do efeito suspensivo dos recursos, descabe o mandado de segurança
contra ato judicial à míngua de interesse jurídico na impetração. Inversamente, toda vez que o
sistema recursal não tiver aptidão para evitar a consumação de lesão ou ameaça na esfera jurídica
do recorrente, o mandado de segurança contra ato judicial tem pleno cabimento. Cabe, a bem da
verdade, para salvaguardar o direito do recorrente e como forma de colmatar eventual lacuna da
ineficiência do sistema recursal.” (Mandado de segurança: comentários às Leis n. 1.533/1951,
4.348/1964 e 5.021/1966. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 55-56).
233
Para Paulo Sérgio Restiffe, “o ato judicial que simplesmente determina o processamento da
recuperação judicial de empresas tem natureza de despacho (art. 162, § 3º, do CPC), não se
tratando de despacho interlocutório (art. 162, § 2º, do CPC), porque não resolve questão incidente
alguma. [...] O viés da reforma do sistema processual brasileiro é, consoante notoriamente
propagado, no sentido da limitação dos recursos. E, assim, a irrecorribilidade do despacho que
defere o processamento da recuperação judicial, como, ademais, já ocorria no âmbito das
concordatas, é um avanço.” (Recuperação de empresas, p. 241).
234
Para Sergio Campinho, o objetivo é “lidar de forma mais aliviada com o estado de crise
econômico-financeira em que se vê inserido, pois estará, ainda que momentaneamente, livre de
novas penhoras de seus bens e do fantasma da falência. Terá o devedor um período de
tranquilidade no qual buscará recompor sua atividade e recuperar sua empresa” (Falência e
recuperação de empresa: o novo regime da insolvência empresarial, p. 143).
235
No correto entender de Fábio Ulhoa Coelho, “se as execuções continuassem, o devedor poderia
ver frustrados os objetivos da recuperação judicial, em prejuízo, em última análise, da comunhão
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A suspensão das ações e execuções movidas em face do devedor por
créditos sujeitos aos efeitos da recuperação decorre automaticamente do
deferimento do processamento.

Pode parecer que, pela previsão legal do artigo 52, III, da Lei n. 11.101/2005
(“ordenará a suspensão”), seria faculdade do juiz ordenar a suspensão, que se
observaria somente nos casos em que o magistrado a entendesse necessária.
Assim, ope judicis, dependeria, como a suspensão da execução pelos embargos do
devedor (art. 739-A, § 1º, do CPC) ou pela impugnação ao cumprimento da sentença
(art. 475-M do CPC), da relevância da fundamentação e urgência.

Não parece ser a interpretação mais adequada. Entendemos que a
suspensão é automática, como efeito legal inafastável do recebimento positivo da
recuperação judicial. Deferido o processamento, a ordenação da suspensão é
consequência natural, independente dos requisitos da fundamentação ou urgência
exigidos para os embargos do devedor e a impugnação.236

É tarefa do devedor fazer com que os juízos em que tramitam as ações
singulares sejam comunicados da suspensão, de acordo com o artigo 52, parágrafo
3º, da Lei n. 11.101/2005. Registre-se, contudo, que o devedor não faz jus à
suspensão a partir e a depender da comunicação, mas sim pelo deferimento do
processamento da recuperação judicial.
Partindo-se dessa premissa, duas são as conclusões.
De um lado, que a ciência direta pelo juízo em que se processa a ação
singular permite a suspensão por ato de ofício, prescindindo da comunicação. Em se

dos credores” (Comentários à nova lei de falências e de recuperação de empresas, p. 42-43). No
mesmo sentido, Mauro Rodrigues Penteado: “Na prática, o mencionado prazo (stay period, no
jargão do mercado) foi concedido ao devedor para que este possa negociar e incluir seus débitos já
cobrados judicialmente no plano de recuperação, que, se concedido, operará a novação de todos os
créditos a ele sujeitos.” (Comentários ao Capítulo I e Capítulo II, Seção I: artigos 1º a 6º, in
Comentários à lei de recuperação de empresas e falências: Lei 11.101/2005, artigo por artigo, p.
138).
236
BARROS NETO, Geraldo Fonseca de. A suspensão das execuções pelo processamento de
recuperação judicial. In: WALD, Arnoldo (Coord.). Doutrinas essenciais, direito empresarial:
recuperação empresarial e falência: recuperação, concordata, falência, efeitos, instituições
financeiras na falência. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. v. 6, cap. 5, p. 723.
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tratando de grandes devedores recuperandos, ou de processos recuperacionais em
comarcas menores, é comum que os juízos em que tramitam as ações paralelas
tenham conhecimento do deferimento do processamento da recuperação. Por
conseguinte, declaram a suspensão do processo singular de ofício, na correta
compreensão da natureza do ato suspensivo e da dispensável comunicação pelo
devedor.
De outro, que a comunicação ultrapassa a natureza de ônus do devedor, já
que as consequências negativas do ônus – ou seja, o prosseguimento da execução
singular por inércia do devedor na comunicação – recairiam não apenas sobre o
devedor, mas sobre os demais credores, em violação ao princípio da igualdade de
condições entre os credores e contra o objetivo de preservação da empresa.
Por tudo isso, é caso de aplicação do artigo 266, ou do artigo 793 do Código
de Processo Civil: suspensa a ação, ou a execução, é defeso praticar quaisquer atos
processuais, salvo os urgentes, a fim de evitar dano irreparável. Praticado o ato no
período suspensivo, há que se tê-lo como inválido, sempre que houver prejuízo;
inexistindo prejuízo, o ato será simplesmente ineficaz.237

5.4.2.2 Prazo suspensivo
A suspensão tem limite temporal de cento e oitenta dias, esperando-se que
nesse ínterim já tenha sido o plano de recuperação submetido à assembleia geral de
credores. Com isso, antes de encerrado o prazo, já teria sido decretada a falência do
237

Pontes de Miranda reputa inexistente o ato praticado no período suspensivo: “No período da
suspensão, qualquer ato processual que se realize cai no vácuo: o processo, a fluência da relação
jurídica processual, está suspenso. Tais atos são inexistentes, ineficazes e não apenas nulos [...];
de modo que se lhes não podem aplicar, por exemplo, as regras jurídicas do art. 243. São
insupríveis; a realização posterior é ex novo, porque não se repete o que não é.” (PONTES DE
MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. 2. ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1979. v. 3, p. 591). Contudo, parece ter razão Fredie Didier Jr., ao sustentar que “não
parece tratar-se de ato juridicamente inexistente, até porque se trata de ato proibido e, pois, ilícito,
portanto existente” (Curso de direito processual civil: teoria geral do processo e processo de
conhecimento, v. 1, p. 558). Consequência da prática de ato defeso é a invalidade. Contudo, as
invalidades processuais somente geram nulidade se houver prejuízo, o que faz com que,
dependendo da circunstância, o ato possa ser inválido ou simplesmente ineficaz. Assevera Teresa
Arruda Alvim Wambier: “Não há nulidade sem prejuízo. É desnecessário, do ponto de vista prático,
anular-se ou decretar-se a nulidade de um ato, não tendo havido prejuízo da parte. Este parece ser
um princípio de acentuada importância para o legislador, ao elaborar o direito positivo, e para o juiz,
deve sê-lo, ao aplicar a lei. E o é, efetivamente.” (Nulidades do processo e da sentença. 6. ed. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 168).
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devedor, caso rejeitado o plano ou descumprida alguma atribuição a ele imposta; ou
concedida a recuperação judicial, com a consequente novação dos créditos no plano
versados.

Observa-se que o prazo de cento e oitenta dias, segundo a literalidade do
artigo 6º, parágrafo 4º, da Lei n. 11.101/2005, deve ser “contado do deferimento do
processamento”.238 Mesmo reconhecendo a clareza do dispositivo, Sérgio Campinho
entende que o dies a quo deve ser a data em que a decisão que defere o
processamento ganha publicidade, ou seja, a da publicação do edital previsto no
artigo 7º, parágrafo 1º, da Lei n. 11.101/2005. Segundo o professor fluminense, o
prazo de suspensão das ações é relacionado à homologação do plano de
recuperação. É contado da publicação do edital o prazo para apresentação do plano
de recuperação, ato inicial do procedimento para aprovação da recuperação judicial,
que passa pela aceitação coletiva do plano ou pela aprovação em assembleia geral,
caso tenha sido apresentada objeção por qualquer credor.239

Há que se reconhecer, com efeito, que a suspensão é intimamente ligada à
realização da assembleia geral e, como um todo, aos atos processuais que
sucederão ao deferimento do processamento da recuperação. Se todos esses atos
têm o prazo original contado da publicação do edital, não haveria razão para iniciar o
período suspensivo com a própria decisão e não com a sua publicação. Inclinamonos, assim, a seguir Campinho, tomando a publicação do edital de deferimento do
processamento da recuperação judicial como marco inicial do prazo de cento e
oitenta dias em que estarão suspensas ações e execuções contra o devedor.

O escrito legal é rígido, alertando tratar-se de prazo improrrogável. Assim,
permite a retomada instantânea das medidas judiciais pelos credores, decorrido o
prazo sem a aprovação do plano.

238

Por isso, “os atos praticados nas execuções em trâmite contra o devedor entre a data de
protocolização do pedido de recuperação e o deferimento de seu processamento são, em princípio,
válidos e eficazes, pois os processos estão em seu trâmite regular” (STJ – ED ED ED AgR CC n.
105.345/DF, rel. Min. Raul Araújo, DJe, de 25.11.2011).
239
CAMPINHO, Sergio, Falência e recuperação de empresa: o novo regime da insolvência
empresarial, p. 144, nota de rodapé n. 144.
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Embora importante a previsão rígida de improrrogabilidade do prazo
suspensivo, mais adequado que se previssem situações específicas e excepcionais
em que poderia ser prorrogado o prazo suspensivo, e por quanto tempo.240

O Superior Tribunal de Justiça, contrariando a rigidez da previsão legal, vem
estendendo o período suspensivo mesmo depois de expirado o prazo, quando
entende que o prosseguimento de ação ou execução singular prejudica a viabilidade
do plano de recuperação com probabilidade de aprovação.241

A proteção não pode ser excessiva aos credores, nem ao devedor, o que
implica a possibilidade de ampliação do prazo suspensivo, mas desde que em
situações excepcionais e no escopo de evitar a falência de empresa viável.

5.4.2.3 Situações não atingidas pela suspensão
Foram expressamente excluídas da abrangência da suspensão decorrente da
recuperação judicial variadas situações, pela natureza ou pela qualidade do crédito.
Primeiro, não se sujeitam à suspensão as ações e execuções de créditos que
não são atingidos pela recuperação, como o crédito fiscal (art. 6º, § 7º), o dos
credores excluídos do processo (art. 49, §§ 3º e 4º) e os constituídos posteriormente
ao pedido de recuperação.

240

“Se o objetivo da lei brasileira quanto ao stay period era evitar a concessão de ampla margem de
decisão ao Poder Judiciário, a melhor orientação não parece ser a de adotar uma regra
excessivamente rígida e rigorosa. A experiência demonstra que, diante de regras excessivamente
rígidas, que podem levar a soluções incompatíveis com a realidade subjacente, a jurisprudência
tende a buscar construções que a flexibilizem, algo que justamente o legislador pretendia evitar ao
adotar a regra dotada de maior rigidez. Melhor seria que a lei tivesse definido com clareza os
critérios que autorizariam a prorrogação do prazo de 180 dias e, ainda, estabelecido um limite
máximo para essa prorrogação.” (MUNHOZ, Eduardo Secchi, Comentários ao Capítulo III, Seção
IV: artigos 55 a 69, in Comentários à lei de recuperação de empresas e falências: Lei 11.101/2005,
artigo por artigo, p. 276).
241
Cf. STJ – AgR CC n. 101.628, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe, de 01.06.2011; AgR CC n.
112.812, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJe, de 14.03.2011; AgR CC n. 111.614, rel. Min. Nancy
Andrighi, DJe, de 10.11.2010; CC n. 73.380, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJe, de 21.11.2008;
CC n. 72.661, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJe, de 16.10.2008; CC n. 79.170, rel. Min.
Castro Meira, DJe, de 19.09.2008; CC n. 90.075, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJe, de
04.08.2008; CC n. 90.504, rel. Min. Fernando Gonçalves, DJe, de 01.07.2008; CC n. 88.661/SP, rel.
Min. Fernando Gonçalves, DJe, de 03.06.2008; AgR CC n. 61.272, rel. Min. Ari Pargendler, DJ, de
09.11.2006; CC n. 79.170, rel. Min, Castro Meira, DJe, de 19.09.2008.

108

Tampouco são suspensas as ações e execuções que não se dirigem contra o
devedor recuperando, mas voltadas contra os coobrigados, fiadores e obrigados de
regresso (art. 49, § 1º)242. Ao estender a suspensão ao sócio solidário no artigo 6º,
pretendeu a lei abranger o sócio de sociedade de responsabilidade ilimitada,
solidário a todas as dívidas, e não os sócios que, por aval, assumiram
solidariamente a responsabilidade por determinada obrigação.243

De acordo com o artigo 6º, parágrafo 1º, a ação que demanda quantia ilíquida
não se suspende. Pelo texto da lei, as ações por quantias líquidas ficam suspensas,
independente do estágio em que se encontram, julgadas ou não. As demandas por
quantias ilíquidas prosseguiriam a ação até a liquidação. Visto dessa forma, a
previsão legal perde sentido. Qual a razão de se prosseguir a ilíquida e a líquida
não?

É de se suspeitar que a intenção era impedir a execução e não o mero
prosseguimento da ação em sua fase de conhecimento. Não haveria prejuízo algum
à recuperação judicial, ao devedor e aos credores o prosseguimento da ação, seja
por quantia líquida, seja por ilíquida. Ora, se o fundamento da suspensão é evitar o
fatiamento do patrimônio e conceder fôlego, a medida somente se justifica quanto
aos atos executivos.

Portanto, a nosso ver, não são as ações de conhecimento que são
suspensas, mas apenas os atos executivos 244. As ações devem prosseguir
regularmente até o trânsito em julgado, suspendendo-se apenas quanto ao

242

STJ – REsp n. 1.095.352, rel. Min. Massami Uyeda, DJe, de 25.11.2010.
Irretocável o entendimento de Manoel Justino Bezerra Filho, externado em acórdão de sua lavra,
cuja ementa segue: “Recuperação Judicial - Suspensão de ações e execuções – Prosseguimento
de ações pessoais contra os sócios − Alcance da expressão „sócio solidário‟, do artigo 6º da Lei
11.101/2005 − Deferido o processamento da recuperação judicial de sociedade anônima,
suspendem-se ações e execuções contra a sociedade empresária, por força do artigo 6º da LREF,
Lei de Recuperação de Empresas e Falência. Não se suspende ação contra o sócio da empresa,
pois a expressão ‘sócio solidário’ do artigo 6º in fine, refere-se apenas ao sócio de responsabilidade
ilimitada, solidário nas dívidas da sociedade empresária em recuperação. Não abrange portanto
sócios de responsabilidade limitada, como é o caso dos sócios das sociedades anônimas e das
sociedades por cotas de responsabilidade limitada, contra os quais a ação continua correndo
normalmente. Recurso não provido, v.u.” (TJSP –AI n. 990.10.518144-9, 35ª Câmara de Direito
Privado, rel. Des. Manoel Justino Bezerra Filho, j. 15.10.2010).
244
De forma semelhante: COELHO, Fábio Ulhoa, Comentários à lei de falência e de recuperação de
empresas, p. 43.
243
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cumprimento das medidas executivas, voltadas à satisfação das decisões; as
execuções de títulos judiciais ou extrajudiciais é que devem ser suspensas.

Os procedimentos arbitrais não são suspensos, versando ou não quantia
ilíquida245, já que o juízo arbitral não executa, limitando-se à declaração do direito
das partes. Por outro lado, a execução forçada da sentença arbitral, que depende da
via judicial, fica suspensa.246

5.4.2.4 Suspensão no confronto com o direito de ação

Fácil notar que a suspensão das ações confronta-se diretamente com o direito
de ação de cada credor. O modelo constitucional do direito processual civil brasileiro
tem se voltado profundamente para a inafastabilidade da tutela jurisdicional,
consolidando-se hoje o direito de ação247 como garantia de “identificação e
imposição do direito, solucionando conflitos a fim de se alcançar a paz jurídica” 248.
Preocupação basilar é que a tutela jurisdicional seja efetiva, real, concreta e útil.

245

Nesse ponto, divergimos de Eduardo Spinola e Castro (A arbitragem e a nova lei de falências, in
Direito societário e a nova lei de falências e recuperação de empresas, p. 144) e de Carla de
Vasconcellos Crippa (Recuperação judicial, falência e arbitragem, p. 196), para quem a arbitragem
por quantia líquida deve ser suspensa.
246
Nesse sentido: ARMELIN, Donaldo. A arbitragem, a falência e a liquidação extrajudicial. Revista
de Arbitragem e Mediação, São Paulo, Revista dos Tribunais, v. 4, n. 13, p. 16-29, abr./jun. 2007;
TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de. Arbitragem e insolvência. Revista de Arbitragem e
Mediação, São Paulo, Revista dos Tribunais, v. 6, n. 20, p. 27, jan./mar. 2009.
247
“Acesso à justiça não equivale a mero ingresso em juízo. A própria garantia constitucional da ação
seria algo inoperante e muito pobre quando se resumisse a assegurar que as pretensões das
pessoas cheguem ao processo, sem garantir-lhes também um tratamento adequado. [...]. Só tem
acesso à ordem jurídica justa quem recebe justiça. E receber justiça significa ser admitido em juízo,
poder participar, contar com a participação adequada do juiz e, ao fim, receber um provimento
jurisdicional consentâneo com os valores da sociedade.” (DINAMARCO, Cândido Rangel,
Instituições de direito processual civil, v. 1, p. 118). Aponta Mauro Cappelletti que “o „acesso‟ não é
apenas um direito social fundamental, crescentemente reconhecido; ele é, também,
necessariamente, o ponto central da moderna processualística. Seu estudo pressupõe um
alargamento e aprofundamento dos objetivos e métodos da moderna ciência jurídica”
(CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryan. Acesso à justiça. Tradução e revisão de Ellen Gracie
Northfleet. Reimpr. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2002. p. 13).
248
MEDINA, José Miguel Garcia. Execução. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 24.
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Nesse modelo, a tutela jurisdicional executiva, em seu escopo de afastar a
crise de adimplemento249, ou seja, “a possível existência de algum direito insatisfeito
porque o sujeito a quem cumpriria adimplir deixou de fazê-lo e o outro sujeito insiste
em receber”250, toma relevância indiscutível quanto à resolução de conflitos.

Isso faz com que seja invocada a garantia de acesso à ordem jurídica justa e
à força impositiva da jurisdição quando o direito à satisfação do crédito – ou, em
outras palavras, ao afastamento da lesão de inadimplemento – é obstado.

Olhando-se apenas para a inafastabilidade da tutela jurisdicional, pela qual se
tem por inconstitucional o impedimento à realização do direito por meio da ação,
poder-se-ia imaginar inconstitucional a suspensão da execução em decorrência do
deferimento do processamento da recuperação judicial. Ora, se há lesão de
inadimplemento, e se lesão não pode ser afastada do provimento jurisdicional, teria
o jurisdicionado direito à imediata execução, até a satisfação de seu direito.

Contudo, o deferimento do processamento de recuperação judicial retira
momentaneamente a exigibilidade da obrigação, requisito indispensável à execução.
A suspensão da exigibilidade é adequada, já que o direito de ação do credor deve
ser harmonizado com o direito de recuperação, pelo qual o coletivo (representado
pela função social da empresa, no interesse de credores, em sua coletividade,
devedor, empregados, fornecedores, Estado etc.) prevalece sobre o individual.

249

Enrico Tullio Liebman foi feliz na definição: “Para descrever a execução forçada de modo sumário
e provisório, pode-se dizer que é a atividade com a qual os órgãos judiciais visam a pôr em prática
coativamente um resultado prático equivalente àquele que deveria ter sido realizado por outro
sujeito, em adimplemento de uma obrigação jurídica. É portanto um meio com o qual a ordem
jurídica reage a uma particular forma de ilícito, consistente na transgressão de uma regra jurídica
concreta, da qual surge a obrigação de um determinado comportamento de um sujeito em favor do
outro. É, em outros termos, a atuação da sanção estabelecida pela lei para o tipo de ilícito ora
descrito (ilícito civil), com a consequência de restabelecer o império da lei e de reintegrar
correlativamente, mediante a satisfação coativa, o patrimônio do titular do direito subjetivo que havia
sofrido a lesão.” (Manual de direito processual civil. São Paulo: Intelectos, 2003. v. 1, p. 176).
250
DINAMARCO, Cândido Rangel, Instituições de direito processual civil, v. 1, p. 154.
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Assim, a suspensão das execuções (rectius, da exigibilidade das obrigações)
é instrumento harmônico ao espírito de preservação da empresa, à ética da
solidariedade e à busca de soluções cooperativas comuns.251

5.4.3 Impossibilidade de livre desistência da ação
Até o deferimento do processamento da recuperação judicial, o autor pode
desistir livremente da ação, independente da concordância dos credores, que ainda
não compõem o processo.

A situação é semelhante ao que ocorre no processo civil comum, em que,
antes da citação, a desistência é ato unilateral do autor (art. 267, § 4º)252. A sutil
diferença é o marco final do livre direito de desistência: enquanto no processo
comum é a citação, na recuperação judicial o limite é o deferimento do
processamento.

Deferido o processamento, cabe aos réus (os credores) deliberar sobre o
pedido de desistência, reunidos em assembleia geral designada para esse fim. O
quórum de aprovação da desistência é o geral, previsto no artigo 42: considera-se
aprovada a desistência se houver votos favoráveis de credores titulares de mais da
metade do valor total dos créditos presentes à assembleia.

Anuindo os credores, deve o juiz homologar a desistência, extinguindo o
processo sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 267, VIII, do Código de
Processo Civil. Nesse caso, poderá o devedor, desde logo, ajuizar novo pedido de
recuperação judicial.253

251

SALOMÃO FILHO, Calixto. Introdução: recuperação de empresas e interesse social. In: SOUZA
JUNIOR, Francisco Satiro de; PITOMBO, Antônio Sérgio A. de Moraes (Coords.). Comentários à lei
de recuperação de empresas e falências: Lei 11.101/2005, artigo por artigo. 2. ed. rev., atual. e
ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 52.
252
CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Anotações sobre a desistência da ação. Revista de
Processo, São Paulo, Revista dos Tribunais, v. 30, n. 120, p. 43, fev. 2005.
253
E não somente dois anos depois, como entende Ecio Perin Junior (Curso de direito falimentar e
recuperação de empresas. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 375).
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Caso os credores rejeitem o pedido de desistência, o processo segue
normalmente, ficando o devedor obrigado a cumprir regularmente com todas as
obrigações, inclusive apresentando tempestivamente o plano de recuperação, sob
pena de lhe ser decretada a falência (art. 53).
Predomina o entendimento de que, no processo comum, a recusa do réu ao
pedido de desistência deve ser fundamentada, “pois a não aceitação da desistência,
sem qualquer justificativa plausível, constitui inaceitável abuso de direito”.254
Entendemos ser tal concepção inaplicável à recuperação judicial, já que o
pedido de desistência contradiz todo o narrado na petição inicial, assemelhando-se a
um venire contra factum proprium255. Ora, ao requerer a recuperação judicial, o
devedor

relata

seu

estado

de

crise

econômico-financeira,

afirmando

a

indispensabilidade da medida para evitar a falência. A princípio, somente se
conseguiria imaginar duas razões para a desistência: é porque há fatos novos que
levam à desnecessidade da recuperação judicial, ou porque se nota que a falência
seria inevitável256. Na primeira hipótese, os credores podem aproveitar a
recuperação judicial para exigir que o plano de recuperação contenha adequada
proposta de pagamento das dívidas que, se descumprida, levará à falência; na
segunda, se irrecuperável a empresa, melhor que sua liquidação ocorra o quanto
antes. Assim, é de se esperar que os credores rejeitem a desistência, podendo-se
presumir os fundamentos da discordância. Além disso, recorda-se que a resposta
dos credores ao pedido de desistência é ato colegiado, em assembleia geral, que
pressupõe debates e reflexões. Entendemos que deva prevalecer a decisão coletiva,
ainda que os motivos de cada voto ou da comunhão de credores não constem em
ata, ficando o juiz vinculado à deliberação assemblear.
A exemplo do que ocorre no processo comum257, não se admite que o
devedor desista da ação depois de proferida a sentença, qualquer que seja o
resultado da recuperação judicial. Pode, quando mais, desistir do recurso.
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CUNHA, Leonardo José Carneiro da, Anotações sobre a desistência da ação, p. 47.
DUARTE, Henrique Vaz, Questões sobre recuperação e falência, p. 267-268.
256
SZTAJN, Rachel, Comentários ao Capítulo III, Seções I, II e III: artigos 47 a 54, in Comentários à
lei de recuperação de empresas e falências: Lei 11.101/2005, artigo por artigo, p. 264.
257
CUNHA, Leonardo José Carneiro da, Anotações sobre a desistência da ação, p. 48-49.
255
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Registre-se a exigência de poderes especiais para o advogado do autor
requerer a desistência, sendo o artigo 38 do Código de Processo Civil plenamente
aplicável ao processo de recuperação judicial.

Nada impede que o devedor desistente, depois da extinção do processo,
venha a ajuizar novo pedido de recuperação judicial. Afinal, além de a extinção do
processo sem julgamento de mérito não impedir a repropositura da ação, o
impedimento ao novo pedido recuperacional, no prazo de cinco anos, previsto no
artigo 48, II, somente é aplicável em caso de concessão do benefício, que inexiste
quando há desistência.258

5.4.4 Publicidade do regime de recuperação judicial
Ao ser deferido o processamento, o devedor ingressa no regime de
recuperação judicial, que perdura até o encerramento do processo, dois anos depois
da concessão da medida por sentença.

Nesse período, o devedor deve acrescer ao seu nome empresarial a
expressão “Em Recuperação Judicial” em todos os atos, contratos e documentos por
ele firmados. Além disso, o juiz deve determinar ao Registro Público de Empresas a
anotação da recuperação no registro competente.

O evidente objetivo das exigências, previstas no artigo 69, é a publicidade:
com o acréscimo da expressão ao nome, todos os que se relacionam com o devedor
têm conhecimento do regime de recuperação; com a comunicação ao Registro
Público, a informação fica disponibilizada a todos os interessados.

Todavia, a ampla publicidade inerente à recuperação da empresa não é
atingida por tais exigências. Melhor seria que a própria lei dispusesse sobre a
criação de um cadastro disponibilizado pelo Departamento Nacional de Registro do

258

SIMÃO FILHO, Adalberto. Interesses transindividuais dos credores nas assembleias-gerais e
sistemas de aprovação do plano de recuperação judicial. In: LUCCA, Newton de; DOMINGUES,
Alessandra de Azevedo (Coords). Direito recuperacional: aspectos teóricos e práticos. São Paulo:
Quartier Latin, 2009. p. 61.
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Comércio (DNRC) e pelos Registros Públicos de Empresas de cada Estado em suas
páginas da internet, relacionando as empresas com recuperação judicial em
processamento e as que obtiveram a concessão da medida. Lamenta-se que não
conste informação alguma dessa natureza nas páginas da internet do DNRC e da
Junta Comercial de São Paulo259. Trata-se de providência simples e de enorme valia
ao mercado.

5.5 Citação
Sendo os credores réus no processo de recuperação judicial, devem ser
citados.

É indispensável a citação, ato judicial, formal, solene, para que os réus
passem a integrar a relação jurídica processual, tornando eficaz o processo260.
Somente com a válida citação é que se exercita o devido processo legal, respeitoso
aos princípios do acesso à justiça, da isonomia e, em especial, do contraditório e da
ampla defesa261. Sem a citação, deixa de ter legitimidade a tutela jurisdicional.262

259

Consulta realizada em 14 de janeiro de 2012.
“A citação não é pressuposto de existência do processo. Trata-se de condição de eficácia do
processo em relação ao réu (art. 219 e 263 do CPC), e, além disso, requisito de validade dos atos
processuais que lhe seguirem. [...] Não se pode confundir nulidade que se decreta a qualquer
tempo, como é o caso, com inexistência jurídica.” (DIDIER JR., Fredie, Curso de direito processual
civil: teoria geral do processo e processo de conhecimento, v. 1, p. 453). No mesmo sentido: “[...] a
citação não é requisito para a formação do processo. Ele já existe antes dela, embora os efeitos
dessa existência só possam atingir a esfera jurídica do demandado a partir de quando citado. [...]
Não confundir existência do processo e efeitos dessa existência em relação ao réu.” (DINAMARCO,
Cândido Rangel, Instituições de direito processual civil, v. 2, p. 55).
261
“O princípio do contraditório, além de fundamentalmente constituir-se em manifestação do
princípio do estado de direito, tem íntima ligação com o da igualdade das partes e o do direito de
ação, pois o texto constitucional, ao garantir aos litigantes e o contraditório e a ampla defesa, quer
significar que tanto o direito de ação quanto o direito de defesa são manifestações do princípio do
contraditório.” (NERY JUNIOR, Nelson. Princípios do processo civil na Constituição Federal. 8. ed.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p. 170).
262
“Os atos de poder projetam eficácia imperativa e inevitável sobre a esfera de direitos de pessoas
diferentes daquelas que os realizam. Justamente porque imperativos e inevitáveis, não se
originando da vontade dos destinatários nem dependendo do concurso dela, os efeitos dos atos de
poder só se consideram democraticamente legítimos quando esses sujeitos hajam tido oportunidade
de participar de sua formação: participação é contraditório.” (DINAMARCO, Cândido Rangel,
Instituições de direito processual civil, v. 2, p. 32).
260
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No procedimento comum ordinário, a regra é a citação direta 263 e real264, feita
preferencialmente pelo correio (arts. 222, I, 223 e 224 do CPC). Somente se admite
a citação por edital, ficta por excelência, em situações excepcionais.265

De acordo com o artigo 231 do Código de Processo Civil, são três as
hipóteses de citação por edital: (i) quando desconhecido o réu; (ii) quando o lugar
em que se encontra seja ignorado, incerto ou inacessível; e (iii) nos casos expressos
em lei.

Por expressa previsão legal (art. 52, § 1º, III), no processo de recuperação
judicial a citação dos credores é editalícia. No primeiro edital do processo, em que
consta o resumo do pedido do devedor e da decisão de deferimento do
processamento, e a relação nominal dos credores, também deve haver a
advertência acerca dos prazos para habilitação dos créditos e para que os credores
apresentem objeção ao plano de recuperação a ser apresentado pelo devedor.
Publicado o edital, os credores passam a compor a relação jurídica processual,
ficando sujeitos aos seus efeitos.

Diante dos valores constitucionais carregados na citação, imprescindível
questionar se a excepcional previsão de citação por edital é justificada. A resposta é
positiva, por duas principais razões.

Primeiro, porque há réus desconhecidos a serem citados, já que o processo
se inicia com base apenas na relação de credores apresentada pelo próprio devedor
(art. 51, III), a qual pode estar omissa, o que se constata, empiricamente, ocorrer
com frequência. Não se citam apenas os credores relacionados pelo devedor, mas

263

A citação direta é feita na pessoa de quem tem o ônus de apresentar a resposta. A citação indireta
é a realizada através de procurador legalmente habilitado (dentre os quais, em algumas situações, o
advogado) ou terceiro com poderes de receber citação, por lei ou contrato.
264
A citação “é real quando se tem certeza de que ela chegou ao conhecimento do réu, como ocorre
na realizada pelo correio, por meio eletrônico, ou, em regra, na feita por oficial de justiça. A citação
ficta é aquela que não é recebida diretamente pelo réu, não se podendo ter certeza de que ele
efetivamente tomou conhecimento do processo.” (GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios, Novo curso
de direito processual civil: teoria geral do processo de conhecimento (1ª parte), v. 1, p. 342).
265
“A citação por edital é a citação ficta por excelência, constituindo a forma mais excepcional de
citar, razão pela qual só se justifica em circunstâncias verdadeiramente extraordinárias.” (CORREIA,
Andre de Luizi. A citação no direito processual civil brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2001. p. 142).
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todos os credores. Tanto o é, que a citação abre prazo para habilitação,
manifestação própria dos credores não incluídos na relação inicial. Evidentemente, a
citação dos credores desconhecidos somente pode se dar por edital.

Segundo, porque em regra são muitos os credores do requerente de
recuperação judicial, levando à formação de litisconsórcio passivo multitudinário,
mesmo se considerando apenas os credores relacionados, cujo endereço seja
conhecido. É sedimentado o entendimento pelo qual, em se tratando de
litisconsórcio multitudinário, a exigência de citação real, por correio ou oficial de
justiça, poderia implicar em dificuldades intransponíveis, impedindo o acesso do
autor à justiça. Assim, a exigência de citação real ficaria superada, em favor da
inafastabilidade do direito de ação.266

Basta, segundo o artigo 52, parágrafo 1º, a publicação do edital no órgão
oficial. De acordo com o artigo 191, somente se exige a publicação de edital em
jornal ou revista de circulação regional ou nacional se o devedor comportar ou se
constar exigência expressa na lei.

Curioso que o edital de intimação da designação de assembleia geral deva
ser publicado tanto no jornal oficial quanto em jornais de grande circulação (art. 36),
ao passo que o mesmo não se exigiu para o edital inicial de citação dos credores.

Dar mais importância à intimação que à citação é uma grande incongruência.
Ora, seria mais razoável o contrário. Deveria se exigir que o edital de citação
recebesse a mais ampla publicidade, já que mais adequada a ciência dos credores
desde o início do processo, para se manifestarem na fase de verificação e
habilitação de créditos e acompanharem o procedimento principal, especialmente
266

“A questão do prévio exaurimento de todas as tentativas de citação pessoal se complica,
sobremaneira, nas hipóteses de litisconsórcio multitudinário. Havendo uma multidão de citandos se
estará, sem sombra de dúvidas, diante de um caso de réus incertos. [...] A regra geral impõe a
citação pessoal de todos os que são chamados a integrar a relação processual, e somente por
exceção é possível agir de outro modo. [...] Todavia, não se pode fazer dessa regra obstáculo
intransponível ao exercício do direito de ação, que constitui garantia constitucional fundamental,
inserta no basilar artigo 5º, inc. XXXV. [...] Mesmo que se conheça a identidade e o endereço de
todos os citandos (isto é, forem eles certos e conhecidos), mas forem muitos, a ponto de tornar-se
impossível ou impraticável citá-los todos, pessoalmente, prejudicado estará o exercício do direito de
ação, razão pela qual poderá ser feita a citação por edital.“ (CORREIA, Andre de Luizi, A citação no
direito processual civil brasileiro, p. 146-147).
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quanto à apresentação do plano de recuperação e à própria convocação da
assembleia geral.

Dando mais publicidade ao edital de convocação para a assembleia que o de
citação, maior o risco de ciência tardia de todo o já processado. O credor que venha
a tomar ciência do processo apenas pela intimação da designação de assembleia já
se tornará retardatário em eventual habilitação de crédito, arcando sozinho com os
ônus da intervenção tardia, que inclusive podem lhe tolher o direito de voto (art. 10,
§ 1º).
Especialmente na recuperação judicial, em que a regra é a citação editalícia –
dispensando o esgotamento das tentativas de citação real – melhor seria que fosse
exigida a publicação do edital também em jornal local, pelo menos duas vezes, como
impõe, para o procedimento comum ordinário, o artigo 232, III, do Código de
Processo Civil. Pela multiplicidade de interessados, a publicidade no processo de
recuperação judicial deveria ser amplíssima, mais que no procedimento ordinário.

É indiscutível que a publicação de editais é custosa, podendo onerar em
demasia o devedor. Diante de tal preocupação, uma interessante alternativa é se
publicar apenas um aviso no jornal de grande circulação, dando conta do
deferimento do processamento da recuperação, e destacando o prazo para
habilitações, com indicação de página da internet em que estaria o edital publicado
de forma completa, com o resumo do pedido e da decisão de deferimento, bem
como completa relação dos credores.267

Por tudo isso, deve o juiz exigir a publicação do edital citatório não apenas no
órgão oficial, mas também em jornal ou revista de grande circulação.

267

A publicação de simples aviso na imprensa, indicando página da internet em que estaria publicado
o edital completo, foi autorizada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo: “Considerando-se os altos
custos da publicidade pela imprensa oficial de avisos, editais e relações de credores em processo
de falência ou de recuperação judicial, pode o juiz determinar a publicação de aviso no diário oficial,
informando aos interessados que a íntegra dos editais ou listas de credores será publicada pela
Internet ou meio similar. Constitucionalidade e legalidade da determinação que atende ao princípio
maior da preservação da empresa e dos credores.” (TJSP  AI n. 486.399.4, Câmara Reservada,
rel. Des. Pereira Calças).
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A citação por edital é complementada pela correspondência que deve ser
remetida aos credores pelo administrador judicial. O artigo 22, I, “a”, atribui ao
administrador judicial o dever de comunicar aos credores a data do pedido de
recuperação judicial, a natureza, o valor e a classificação dada ao crédito. Trata-se
de ato complementar à citação editalícia, e não a própria citação. Tanto que, caso
deixe o administrador judicial de enviar correspondência, não será nulificado o
processo;

sofrerá

descumprimento

o
de

administrador
seus

deveres,

judicial,

todavia,

podendo

ser

as

consequências

destituído

(art.

31)

do
e

responsabilizado pelos prejuízos ocasionados aos credores não comunicados (art.
32).

A correspondência enviada pelo administrador judicial é irrelevante para o
cômputo do prazo para habilitação ou divergência, que é contado da publicação do
edital previsto no artigo 52, parágrafo 1º. Mesmo porque a nomeação do
administrador judicial se dá na própria decisão de deferimento do processamento,
cuja publicação em edital (contendo a citação dos credores) faz iniciar o prazo para
habilitações. Contudo, a fim de evitar que os credores recebam a correspondência
depois de escoado o prazo para habilitação ou divergência, é altamente
recomendável que o administrador judicial tenha como ato prioritário, urgente, o
envio das comunicações, também podendo ser responsabilizado pelo retardamento
injustificado (art. 32), não obstante a ausência de previsão expressa quanto ao prazo
para remessa das correspondências.
A exigência legal da comunicação (art. 22, I, “a”) limita-se aos credores
constantes da relação apresentada pelo devedor na petição inicial. Ocorre que, ao
verificar os créditos nos livros contábeis e documentos comerciais e fiscais do
devedor (art. 7º), o administrador judicial pode deparar com credores indevidamente
excluídos da relação apresentada pelo devedor. Mostra-se razoável que o
administrador, com presteza, também envie correspondência a tais credores.

Em atenção aos princípios da celeridade e da economia processual, nada
impede que a comunicação seja feita por meio eletrônico, cabendo ao administrador
judicial certificar-se do seu efetivo recebimento pelo destinatário.
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5.6 Apresentação do plano de recuperação
No prazo de sessenta dias do edital que defere o processamento, compete ao
devedor apresentar o plano de recuperação judicial. Trata-se, em linhas gerais, de
documento em que consta a estratégia adotada para superação da crise, composta
de proposta de pagamento das dívidas e dos instrumentos a serem utilizados para
atingir o objetivo de reerguimento da empresa. No aspecto processual, a
apresentação do plano é ato processual.268
Cabe exclusivamente ao devedor a apresentação do plano269. O Projeto de
Lei n. 4.376/93, que veio a se transformar na Lei n. 11.101/2005, previa a
possibilidade de o comitê de credores apresentar plano de recuperação judicial, caso
entendesse inadequado o plano oferecido pelo devedor270. Nada impede, todavia,
que credores apresentem em assembleia geral plano alternativo ou propostas de
modificações pontuais no plano apresentado pelo devedor.

268

“Diante da ausência de elementos essenciais no contrato e da necessidade de homologação
judicial para o surtimento de efeitos jurídicos, a releveção da natureza processual como
predominante negligenciaria a participação da vontade das partes na formação do plano [...]. O
plano de insolvência e de recuperação não deve ser entendido como um contrato de Direito Privado,
mas como resultado de um procedimento judicial. [...] A interação das regras concursais com a
participação das partes releva o plano a um ato processual formado pela autonomia privada.”
(COROTTO, Susana. Modelos de reorganização empresarial brasileiro e alemão: comparação entre
a lei de recuperação e falências de empresas e a insolvenzordnung sob a ótica da viabilidade
prática, p. 89).
269
Wilges Ariana Bruscato critica a atribuição ao devedor da incumbência de elaborar o plano de
recuperação, por constatar empiricamente que grande contingente das iniciativas empresariais
ocorre sem preparo, qualificação ou aptidão dos titulares. “Sem considerar esse quadro, a lei atribui
ao empresário em crise o concerto – e o conserto – do empreendimento. Pensamos que é
extremamente difícil que alguém sem noções técnicas de administração – o que talvez seja a raiz
da crise –, em meio pressurizado, seja capaz” (Manual de direito empresarial brasileiro, p. 580) de
endireitar o empreendimento. O argumento de que é possível ao devedor a contratação de
consultores especializados é refutado pela autora, com fundamento no custo, geralmente
dispendioso. Conclui que a tarefa deveria recair sobre especialistas mantidos pelo Poder Judiciário.
No direito germânico, o plano pode ser apresentado pelo devedor ou pelo administrador judicial, se
assim requisitado pelos credores (COROTTO, Susana. Modelos de reorganização empresarial
brasileiro e alemão: comparação entre a lei de recuperação e falências de empresas e a
insolvenzordnung sob a ótica da viabilidade prática, p. 88).
270
A medida constava do substitutivo apresentado pela comissão especial da Câmara dos
Deputados, no artigo 60, IV, “b” (BULGARELLI, Waldirio. Ainda a reforma da lei falimentar. Revista
de Direito Mercantil Industrial, Econômico e Financeiro, São Paulo, Malheiros, v. 36, n. 111, p. 203231, jul./set. 1998. p. 212). A proposta recebeu pesadas críticas, em especial pela impossibilidade
de responsabilidade pela implementação (SIMIONATO, Frederico Augusto Monte. A disciplina da
reorganização da empresa em crise econômica no projeto de lei concursal. Revista de Direito
Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, São Paulo, Malheiros, v. 36, n. 111, p. 143, jul./set.
1998).
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Exige-se que o plano contenha discriminação pormenorizada dos meios de
recuperação que pretende o devedor utilizar para superação da crise; demonstração
da viabilidade econômica; e laudo econômico-financeiro e de avaliação dos bens e
ativos do devedor, subscrito por profissional legalmente habilitado ou empresa
especializada.271

Dispõe o artigo 53 que o prazo para apresentação do plano de recuperação,
de sessenta dias contados do edital que defere o processamento, é improrrogável. A
clareza do dispositivo legal não permite dilações (nem divagações...). Registre-se
que a não apresentação tempestiva do plano leva à convolação da recuperação em
falência.272

É admissível, por outro lado, que seja determinada a emenda do plano, caso
algum requisito indispensável esteja faltando.273

Em linhas gerais, o devedor é livre na elaboração do conteúdo econômico do
plano de recuperação. Uma extensa relação de meios de recuperação é sugerida ao
devedor (art. 50), que pode cumular mais de um ou servir-se de instrumento não
imaginado pela lei. Evidentemente, deve atentar o devedor que os destinatários do
plano são os credores, aos quais caberá aprovar ou rejeitar a proposta, levando,
respectivamente, à concessão da recuperação ou à decretação da falência. Assim,
prudente que o devedor ofereça proposta que possa satisfazer minimamente a
pretensão dos credores.

271

No direito alemão, a InsO exige, no plano de recuperação, a demonstração da viabilidade de seu
cumprimento, bem como que coloca os credores em situação mais favorável que estariam com a
decretação da falência (COROTTO, Susana. Modelos de reorganização empresarial brasileiro e
alemão: comparação entre a lei de recuperação e falências de empresas e a insolvenzordnung sob
a ótica da viabilidade prática, p. 97-99).
272
“Será que, em meio à incerteza das relações de mercado, em meio à instabilidade da conjuntura,
não seria mais razoável que o juiz determinasse, pelo menos, a intimação dos credores, cujos
nomes já foram apresentados, para uma manifestação a respeito? E se estes não pedirem a
falência, não seria mais sugestivo e menos oneroso que o pedido de recuperação fosse extinto sem
julgamento de mérito? A extinção, sem julgamento de mérito, do pedido de recuperação judicial, por
não apresentação do plano no prazo legal, não impedirá que qualquer credor, portador de título
extrajudicial ou judicial, faça pedido autônomo de falência.” (FRONTINI, Paulo Salvador, Do estado
de falido: sua configuração – inovações da nova lei de recuperação e falência, p. 18).
273
NEGRÃO, Ricardo. Aspectos objetivos da lei de recuperação de empresas e falência: lei n.
11.101, de 9 de fevereiro de 2005. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 220.
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Há limites legais, contudo, à liberdade do devedor na elaboração do plano,
relativos aos créditos trabalhistas, conforme previsão do artigo 54: deverá o plano
prever o prazo máximo de um ano para pagamento de todos os créditos derivados
da legislação trabalhista ou decorrentes de acidente do trabalho; e de trinta dias
para pagamento dos créditos de natureza salarial, vencidos até três meses antes do
ajuizamento, no limite de cinco salários mínimos por trabalhador.

É controvertida a consequência da desobediência da exigência legal. Indagase o que deve ocorrer se, mesmo previsto o pagamento dos créditos trabalhistas
além dos limites legais, vier a assembleia geral a aprovar o plano. A questão, posta
de outra maneira, é se o dispositivo tem força cogente ou dispositiva. Embora haja
entendimentos274 no sentido de que as partes podem dispor contrariamente ao
previsto no artigo 54, entendemos que a limitação é de ordem pública, tendo força
cogente, não se admitindo que as partes, mesmo os credores trabalhistas,
disponham de modo diverso.
Trata-se de hipótese objeto do parágrafo único do artigo 2.035 do Código
Civil, pelo qual “nenhuma convenção prevalecerá se contrariar preceitos de ordem
pública”. Ademais, pertinente a observação de Marcelo Papaleo de Souza, no
sentido de que “de nada adiantaria uma legislação protetora se fosse permitida a
renúncia do direito pela parte mais fraca”.275
Vindo a ser aprovado plano desrespeitoso ao artigo 54, a cláusula violadora é
tida como nula. Não é o caso de se rejeitar por completo o plano, decretando a
falência ou determinando a apresentação de novo plano. Pelo princípio do
aproveitamento dos atos, mais adequado que se repute nula apenas a cláusula que
viola o prazo legal, o qual passa a ser considerado como se previsto no plano.276

274

“Havendo acordo entre esses credores [trabalhistas] e o devedor, tal regra [art. 54] deve ser
flexibilizada com vistas à aprovação do plano. Nesse ponto, vale ressaltar o papel do princípio da
preservação da empresa viável que, se utilizado corretamente, poderá servir de base para que se
chegue a uma interpretação razoável de determinados dispositivos”. (ZILBERBERG, Eduardo. Uma
análise do princípio da preservação da empresa viável no contexto da nova lei de recuperação de
empresas. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, São Paulo, Malheiros, v.
45, n. 141, p. 185-191, jan./mar. 2006. p. 190).
275
SOUZA, Marcelo Papaléo de. A lei de recuperação e falência e as suas consequências no direito e
no processo do trabalho. 3. ed. São Paulo: LTr, 2009. p. 201.
276
VIGIL NETO, Luiz Inácio, Teoria falimentar e regimes recuperatórios, p. 168.
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Por isso, é fundamental que o juiz, ao receber o plano de recuperação,
proceda ao exame de sua admissibilidade, analisando cuidadosamente a
observância dos requisitos legais, antes de admiti-lo automaticamente e determinar
a publicação de edital277. Notando a ilegalidade, deve permitir ao devedor que
apresente novo plano, sob pena de, não o fazendo, se caracterizar a não
apresentação do plano, com a consequente convolação da recuperação em falência.

5.7 Defesa
5.7.1 Defesa no processo de recuperação judicial
Especial em todo o procedimento, é na forma de defesa dos réus que o
processo de recuperação judicial mais se distancia do procedimento ordinário.
A defesa de mérito – inviabilidade da recuperação e discordância do plano
apresentado – é composta por dois momentos: inicia-se com a objeção ao plano de
recuperação e conclui-se com a assembleia geral de credores. É que a finalidade da
objeção ao plano de recuperação é apenas levar a discussão ao órgão assemblear,
ao qual caberá deliberar, de forma definitiva, sobre o plano apresentado.

A resistência ao plano de recuperação depende da manifestação individual de
qualquer credor, por meio da objeção. Mas, é de forma coletiva que se aperfeiçoa:
um credor, sozinho, pode levar a discussão à assembleia geral de credores; mas, a
não ser que lhe corresponda mais da metade dos créditos em recuperação, não
obterá êxito em resistir ao plano sem o apoio de outros credores. Assim, não é o
interesse individual dos credores que norteia a defesa, mas a vontade coletiva. É
isso que, acreditamos, a recuperação judicial tem de mais peculiar, em comparação
com os demais procedimentos do processo civil brasileiro.

277

No sistema alemão da InsO, há expressa previsão de admissibilidade do plano pelo juiz, nos
casos de descumprimento da lei, falta de perspectiva de aprovação pelos credores, inviabilidade de
cumprimento, ou não demonstração de que o plano é mais favorável aos credores que a decretação
da falência (COROTTO, Susana. Modelos de reorganização empresarial brasileiro e alemão:
comparação entre a lei de recuperação e falências de empresas e a insolvenzordnung sob a ótica
da viabilidade prática, p. 99).
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Portanto, não é por meio da contestação que o devedor exerce defesa.278

Veja-se que a objeção volta-se contra o plano de recuperação (mérito), não
tendo sido previsto um meio adequado para os credores apontarem defeitos na
admissibilidade do processo (defesa processual). Por se tratar de matéria de ordem
pública, cognoscível de ofício e a qualquer tempo, não há forma específica para os
credores exercerem a defesa processual, podendo arguir a ausência dos requisitos
de admissibilidade por simples petição.

O fato de a defesa ser diferenciada, assim como é todo o procedimento, não
implica em violação do direito constitucional e inafastável à ampla defesa. Admitemse, desde que justificada e proporcionalmente, limitações temporais, materiais ou
formais à defesa279, afinal “ampla defesa não significa defesa sem limites. Estes são
impostos pela lei, atendendo à natureza da causa, sem que se possa cogitar de
violação à garantia constitucional”.280
Recorda-se que a defesa é um contradireito perante a ação, “um poder de
anulação dirigido contra outro direito”281. Assim, sendo o direito à recuperação

278

Em sentido oposto, Jorge Lobo sustenta a possibilidade de defesa nos moldes do procedimento
comum ordinário: “Os credores, sujeitos passivos da ação de recuperação judicial, têm o direito,
constitucionalmente garantido (CF, art. 5º, XXXIV, „a‟, XXXV e LV), de oferecer contestação,
expondo as razões de fato e de direito com que impugnam o pedido inicial e especificando as
provas que pretende produzir (CPC, arts. 300 e s.) [...]. A contestação deverá ser apresentada no
prazo de quinze dias, contato da publicação do edital contendo a decisão que deferir o
processamento da ação (art. 52, § 1º), prosseguindo-se na forma do CPC, conforme dispõe o art.
189 da LRE, até decisão final, a qual, se acolher a contestação, cessará o despacho de
processamento e anulará todos os atos processuais até então praticados.” (Comentários aos artigos
35 a 69 da Lei n. 11.101, in Comentários à lei de recuperação de empresas e falência, p. 151).
279
"Nem todo procedimento, ainda que formalmente perfeito, atende ao direito de defesa, sendo
necessário averiguar, em face do seu desenho legal, e a partir de um ângulo externo, se ele está de
acordo com as necessidades do direito substancial e com os valores da Constituição.” (MARINONI,
Luiz Guilherme. Novas linhas do processo civil. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 1999. p. 231). “O
procedimento pode consistir na diferenciação da tutela, desde que haja modificação do resultado
obtenível no procedimento que pode ser designado como sendo o comum, tornando efetiva a tutela
jurisdicional. Advirta-se que a diferenciação da tutela pode significar sacrifício de direitos do réu,
motivo pelo qual os interesses em jogo devem ser ponderados para que não haja nenhum excesso
constitucionalmente vedado na consagração de instrumentos diferenciadores.” (GODINHO, Robson
Renault. Tutela jurisdicional diferenciada e técnica processual. In: CIANCI, Mirna et al. (Coord.).
Temas atuais das tutelas diferenciadas: estudos em homenagem ao professor Donaldo Armelin.
São Paulo: Saraiva, 2009. p. 743-744).
280
LOPES, João Batista. Princípio da ampla defesa. In: OLIVEIRA NETO, Olavo de; LOPES, Maria
Elizabeth de Castro (Coords.). Princípios processuais civis na Constituição. Rio de Janeiro: Elsevier,
2008. p. 128.
281
CHIOVENDA, Giuseppe, Instituições de direito processual civil, v. 1, p. 409.
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judicial especial e coletivo, adequado que a defesa seja também especial e exercida
de forma coletiva.

Feitas tais considerações, passa-se a analisar, com mais vagar, a objeção ao
plano de recuperação e, depois, a assembleia geral de credores.

5.7.2 Objeção ao plano de recuperação judicial
Os credores são intimados por edital da apresentação do plano, iniciando-se
o prazo de trinta dias para apresentarem objeção282 ao plano de recuperação.

É possível que o plano seja apresentado antes de publicado o edital, dando
ciência da relação elaborada pelo administrador judicial, que abre prazo para as
impugnações ao juiz (art. 7º, § 2º). Isso ocorrendo, deve se dar a publicação de
edital uno, informando a apresentação do plano de recuperação pelo devedor e a
nova relação de credores, pelo administrador judicial.
Veja-se que, ainda que haja dois editais, o prazo para objeções se inicia com
a publicação da relação do administrador judicial, se esse edital for publicado
posteriormente.
Por isso não se justificaria publicar o edital sobre a apresentação do plano de
recuperação enquanto não houver o administrador judicial concluído a sua relação
de credores. Afinal, se os prazos para objeção ainda não se iniciariam enquanto não
publicado o edital com a relação de credores, exigir que devedor custeie duplo edital
iria em sentido contrário ao princípio da preservação da empresa. Mais ainda: o
princípio da economia processual impede que se pratiquem atos processuais inúteis,
e inegável que a publicação do edital de apresentação do plano, sem estar
concluída a verificação dos créditos pelo administrador judicial, é providência inútil.

282

Paulo Sergio Restiffe, recordando a controvérsia doutrinária acerca do nomen juris da exceção ou
objeção de pré-executividade, sustenta que o termo objeção é inadequado à impugnação dos
credores ao plano, por se tratar de matéria patrimonial, disponível, de ordem privada, sujeita à
preclusão. Com efeito, tem razão o doutrinador ao denominar de exceção a resistência dos credores
ao plano (Recuperação de empresas, p. 216). Contudo, sendo objeção o termo adotado pela lei, e
já incorporado à prática jurídica, é esse que será também por nós adotado ao longo do trabalho.
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De qualquer forma, o prazo de trinta dias para objeções inicia-se do edital
com a relação dos credores elaborada pelo administrador judicial, se o plano já
houver sido apresentado; caso contrário, o marco inicial é o edital próprio sobre a
apresentação do plano. Portanto, o prazo para objeções é contado do edital que for
publicado por último.
Por atacar o mérito da recuperação judicial, que é relativo a direitos
disponíveis, e não aos requisitos de admissibilidade, a objeção segue o regime da
preclusão, submetendo-se às modalidades de preclusão consumativa, lógica e
temporal. A preclusão consumativa, cujo substrato jurídico é extraído do ne bis in
idem283, faz com que, uma vez apresentada a objeção, não poderá o credor
complementá-la, alterá-la, ou outra apresentar. A preclusão lógica impede que, se o
credor demonstrar, expressa ou tacitamente, sua concordância com o plano, venha
a manifestar-se em sentido oposto, objetando a proposta. Por fim, a preclusão
temporal faz inaceitáveis as objeções tardias.284
A objeção é veiculada por petição, exigindo-se capacidade postulatória. Tem
legitimidade para objetar qualquer credor285. Não se admite que o administrador
judicial ou o Ministério Público apresentem objeção; mas, se entenderem que há
ilegalidades, devem se manifestar nesse sentido, por forma livre.
A objeção deve ser fundamentada, ainda que de forma sucinta. O que é
necessário é que se aponte em que aspectos e por quais razões o objetante
discorda da proposta286. Não o sendo, a objeção deve ser rejeitada liminarmente.
283

GIANNICO, Maurício, A preclusão no direito processual civil brasileiro, p. 117.
“Diz-se preclusão temporal quando um ato não puder ser praticado em virtude de ter decorrido o
prazo previsto para a sua prática sem a manifestação da parte. Ao deixar a parte interessada de
realizar o ato dentro do prazo previsto, ele não mais poderá ser realizado, já que extemporâneo.”
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Breves apontamentos sobre o instituto da preclusão. In:
DIDIER JR., Fredie (Org.). Leituras complementares de processo civil. 5. ed. rev. e ampl. Salvador:
Juspodivm, 2007. p. 323).
285
“A expressão qualquer, desprovida de qualquer ressalva, indica que a objeção pode ser feita
inclusive por credor que não esteja sujeito ao processo de recuperação ou que não tenha tido o seu
crédito alterado pelo plano.” (COROTTO, Susana. Modelos de reorganização empresarial brasileiro
e alemão: comparação entre a lei de recuperação e falências de empresas e a insolvenzordnung
sob a ótica da viabilidade prática, p. 101).
286
“Da mesma forma que se exige que o plano seja consistente, é preciso que a objeção também o
seja. A objeção tem que ser fundamentada fática e juridicamente, assemelhando-se à contestação
tratada no Código de Processo Civil.” (BRUSCATO, Wilges Ariana, Manual de direito empresarial
brasileiro, p. 586). No mesmo sentido: FAZZIO JUNIOR, Waldo, Nova lei de falência e de
recuperação de empresas, p. 167; BEZERRA FILHO, Manoel Justino, Lei de recuperação de
empresas e falência: comentada artigo por artigo, p. 163.
284
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Admite-se que credor desista da objeção apresentada, desde que antes de
convocada a assembleia.287

Se não houver objeção alguma, considera-se aprovado o plano de
recuperação, sem necessidade de convocação de assembleia geral. Afinal, a
ausência de objeção indica a concordância tácita de todos os credores com o
proposto pelo devedor em seu plano de recuperação. Se nenhum credor demonstra
discordar do plano, razão alguma haveria em se convocar a assembleia geral.
Passe-se, então, à analise judicial quanto ao preenchimento dos requisitos legais,
para subsequente homologação do plano.
Por outro lado, havendo alguma objeção – ainda que seja apenas uma –,
deverá o juiz designar data para a assembleia geral. Vê-se que o intuito da
recuperação judicial é causar a convocação da assembleia geral, e não
necessariamente a decretação da falência, posto que o interesse do credor
objetante pode ser apenas a modificação de algum ponto específico do plano. 288

5.8 Assembleia geral de credores
5.8.1 Conceito
Havendo objeção ao plano de recuperação, a assembleia geral deve ser
convocada, no intuito de deliberar sobre o plano para, em decisão coletiva por
maioria de votos, aprová-lo, rejeitá-lo ou modificá-lo. Em linhas gerais, pode-se dizer
que caberá à assembleia geral de credores aceitar ou recusar a proposta de
soerguimento apresentada pelo devedor, decidindo os rumos da empresa.289

287

STJ – REsp n. 1.014.153, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe, de 05.09.2011.
Em sentido contrário, entendendo que a objeção demonstra o interesse do credor na decretação
da falência: NEGRÃO, Ricardo, A eficiência do processo de judicial na recuperação de empresa, p.
142.
289
A previsão de deliberação dos credores sobre o plano é ponto em que há grande diferença com o
sistema da concordata, em que “era praticamente inexistente e desnecessária a concordância da
comunidade de credores não só quanto à impetração do favor legal, mas também quanto à sua
aceitação pelo Poder Judiciário e seu consequente processamento” (MACHADO, Nelson
Marcondes. A assembleia geral de credores e seus conflitos com a assembleia geral de acionistas.
In: CASTRO, Rodrigo R. Monteiro de; ARAGÃO, Leandro Santos de (Coords.). Direito societário e a
nova lei de falências e recuperação de empresas. São Paulo: Quartier Latin, 2006. p. 148).
288
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Bem conceituou Rachel Sztajn que “assembleias são reuniões de pessoas
para, em conjunto, e na forma adrede prevista, discutir e deliberar sobre matéria de
interesse comum”290. As decisões tomadas em assembleias gerais vinculam todos
os membros do grupo, inclusive os dissidentes, os que se abstêm e os ausentes. Na
recuperação judicial, é o ”órgão máximo de deliberação, representa a instância
principal de análise, discussão e votação de propostas tendentes à viabilização da
empresa”.291
Na recuperação judicial, além da deliberação sobre o plano de recuperação,
reúne-se a assembleia para constituir e compor comitê de credores; decidir pedido
de desistência do devedor; nomear gestor judicial, se afastado o devedor; e discutir
qualquer matéria de interesse coletivo dos credores (art. 35, I).
Quando se reúne como consequência da objeção ao plano, a assembleia
pode ser considerada uma extensão do direito de defesa dos credores, que nessa
fase, como dito, é coletiva. É órgão da comunhão de credores292 e, na perspectiva
do processo civil, ato processual.293

290

SZTAJN, Rachel. Notas sobre as assembleias de credores na lei de recuperação de empresas.
Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, São Paulo, Malheiros, v. 44, n. 138,
p. 57, abr./jun. 2005.
291
DUARTE, Henrique Vaz, Questões sobre recuperação e falência, p. 253.
292
Marcelo Guedes Nunes e Marco Aurelio Freire Barreto, com razão, apontam que o deferimento do
processamento da recuperação judicial cria a comunhão de credores, cujo órgão de deliberação é a
assembleia geral (Alguns apontamentos sobre a comunhão de credores e viabilidade econômica, in
Direito societário e a nova lei de falências e recuperação de empresas, p. 319-322).
293
Registra-se a consistente posição contrária de Jorge Lobo: “Anote-se que a assembleia geral de
credores não é um ato processual, pois: a) não se realiza na sede do juízo, mas em local escolhido
pelo administrador judicial; b) não é presidida pelo juiz da causa, nem secretariada por serventuário
público, mas pelo administrador judicial, secretariado por um dos credores presentes ao conclave; c)
a ata dos trabalhos não é redigida por um auxiliar do juízo, nem assinada pelo juiz, mas redigida
pelo credor que for escolhido secretário e assinada pelo administrador judicial e por credores em
número legal; d) o sujeito passivo da ação de recuperação judicial – o devedor –, que, no processo
civil comum, deve, obrigatoriamente, estar presente, na assembleia geral de credores é pessoa
estranha, só podendo dela participar se convidado pelos credores ou determinado pelo juízo, salvo
quando a deliberação for sobre o plano de recuperação; e) nas ações judiciais, o credor é
obrigatoriamente representado por advogado, para configurar-se a legitimatio ad processum; na
assembleia geral de credores, o credor pode comparecer pessoalmente ou ser representado por
qualquer pessoa, seja ou não advogado; f) o exame, a discussão e a deliberação das matérias
constantes da ordem do dia são atos extrajudiciais e não processuais; g) as procurações
outorgados pelos credores a seus mandatários são ad negotia, entregues ao administrador judicial,
e não ad judicia, entranhadas nos autos; h) a decisão sobre o plano de recuperação é privativa da
assembleia geral de credores, e não do juízo, que se limita a homologá-la, salvo na hipótese do
cramdown; e i) a assembleia geral de credores é soberana, só se admitindo a intervenção do juízo a
posteriori, para controle da legalidade formal do ato.” (Comentários aos artigos 35 a 69 da Lei n.
11.101, in Comentários à lei de recuperação de empresas e falência, p. 93-94).
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5.8.2 Procedimentos de convocação e instalação
Recebida objeção ao plano de recuperação, o juiz deve designar data para a
assembleia geral. Segundo o artigo 56, parágrafo 1º, a assembleia para deliberação
sobre o plano deve ocorrer em até 150 dias do deferimento do processamento, com
o objetivo de que já se tenha definido a sorte da recuperação antes de escoados os
180 dias de suspensão das ações. Contudo, não há sanção alguma ao devedor para
o retardo na designação da assembleia. Na realidade, somente será possível a
realização da assembleia no prazo legal caso o trâmite processual tenha sido
pautado pela celeridade, especialmente na publicação do edital de recebimento do
plano e da relação de credores elaborada pelo administrador, marco inicial para o
prazo de objeções.

A designação da assembleia é comunicada por edital publicado no órgão
oficial e em jornais de grande circulação na sede e nas filiais do devedor (art. 36),
podendo ser adicionalmente utilizado qualquer outro meio de comunicação, como
internet, rádio e televisão. O edital, que deve ser publicado com no mínimo 15 dias
de antecedência294, deve conter local, data e hora da assembleia em primeira e
segunda convocações (com intervalo de cinco dias entre elas); a ordem do dia, que
será a deliberação sobre o plano; e o local onde os credores poderão acessar o
plano, além do próprio processo. Nos estabelecimentos do devedor, o aviso de
convocação deve ser afixado ostensivamente.

São de grande importância os requisitos de convocação da assembleia geral,
já que “não se permite que a maioria delibere e afete ou altere direitos individuais
sem conhecimento e possibilidade de discussão pelos interessados atingidos”. As
formalidades e os limites são requisitos de validade e eficácia de deliberações

294

Por entendermos que a assembleia geral é ato processual, temos que o prazo é contado na forma
do artigo 184 do Código de Processo Civil, iniciando-se e terminando-se apenas em dias úteis.
Registramos, contudo, o entendimento diverso de Erasmo Valladão Azevedo e Novaes França que,
partindo da premissa de que a assembleia é de direito material, conclui que o prazo transcorre como
previsto no artigo 132, computando-se sábados, domingos e feriados mesmo no início e no fim do
prazo (A assembleia-geral de credores na nova lei falimentar. Revista de Direito Mercantil,
Industrial, Econômico e Financeiro, São Paulo, Malheiros, v. 44, n. 138, p. 74, abr./jun. 2005.
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colegiais que excepcionam o princípio da unanimidade295, já que impor aos ausentes
a decisão da assembleia “seria aberrante sem a convocação de todos”.296

Em primeira convocação, a assembleia instala-se com a presença de
credores titulares de mais da metade dos créditos de cada classe; se não atingido o
quórum, a assembleia é instalada em segunda convocação com qualquer número.

5.8.3 Participantes
São legitimados a votar os credores constantes no quadro geral ou, se ainda
não consolidado, na relação apresentada pelo administrador judicial 297, bem como
os credores que alcançaram habilitação do crédito ou reserva da importância.298

Não podem votar os credores com habilitação retardatária que não sejam
titulares de créditos de natureza trabalhista, os quais votam, ainda que retardatários
(art. 10, § 1º). Ora, ainda que habilitado de forma retardatária, se incluído o crédito
no quadro geral por decisão definitiva, antes da assembleia, não é razoável tolher do
credor o direito de voto. Melhor seria que a lei previsse tal circunstância, permitindo
o voto se, a despeito de retardatária a habilitação, a demonstração do crédito houver
sido acolhida.

295

SZTAJN, Rachel, Notas sobre as assembleias de credores na lei de recuperação de empresas, p.
58.
296
FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes, A assembleia-geral de credores na nova lei
falimentar, p. 73.
297
Segundo o artigo 39, caso ainda não haja relação de credores do administrador judicial, votam os
credores relacionados pelo devedor na petição inicial. Para a assembleia de deliberação sobre o
plano, obrigatoriamente haverá a relação de credores elaborada pelo administrador judicial, já que o
prazo para as objeções que levam à assembleia somente se inicia depois de publicado edital com a
relação (arts. 55 e 7º, § 2º).
298
“A presença, na assembleia, de credores munidos de decisão judicial em impugnação de crédito,
ao lado de credores que foram arrolados pelo devedor, sem sofrer impugnação, prescindindo de
maior investigação de crédito, coloca no mesmo patamar pessoas que se acham armadas de títulos
muito diferentes. Em grau descendente de segurança, a lei autoriza o voto desde que o nome do
credor esteja no quadro geral, homologado pelo juiz, na relação do administrador judicial, elaborada
após as habilitações que lhe foram endereçadas e também com base no exame da documentação,
além das divergências apresentadas e, em último caso, os votantes serão aqueles arrolados pelo
próprio devedor.” (MOREIRA, Alberto Camiña. Notas sobre a impugnação de crédito na
recuperação judicial de empresas. In: CIANCI, Mirna et al. (Coord.). Temas atuais das tutelas
diferenciadas: estudos em homenagem ao professor Donaldo Armelin. São Paulo: Saraiva, 2009. p.
3).
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Além disso, os titulares de créditos inalterados pelo plano não votam na
assembleia convocada para deliberar sua aprovação (art. 45, § 3º). Aqui também
não se mostra adequada a vedação, já que não se limita o plano a propor
pagamento, podendo abranger profunda alteração na estrutura empresarial, quanto
ao quadro social, administração, patrimônio etc. Evidentemente tais matérias são do
interesse de todos os credores, tenha ou não se previsto modificação na forma de
pagamento.299

Tampouco têm direito de voto, mesmo se credores, os sócios do devedor, as
sociedades coligadas, controladoras ou controladas, ou as que tenham sócio com
participação superior a 10% do capital do devedor, ou em que o devedor ou algum
de seus sócios tenha participação superior a 10%, estendendo-se a vedação ao
cônjuge ou parente até o segundo grau, ascedente ou descendente do devedor, de
administrador, sócio controlador, membro de conselho consultivo ou fiscal (art.
43)300. Mesmo sem direito de voto, tais credores podem participar da assembleia,
com direito de manifestação.301

Qualquer pessoa pode fazer-se presente à assembleia, para assisti-la, sem
direito de interferir (sem voto ou voz), independente de autorização judicial 302. Tratase, como entendemos, de ato processual, ao qual se aplica o princípio da
publicidade, garantia processual constitucional303, não sendo caso de segredo de

299

Nesse sentido: SIMÃO FILHO, Adalberto. Interesses transindividuais dos credores nas
assembleias-gerais e sistemas de aprovação do plano de recuperação judicial, in Direito
recuperacional: aspectos teóricos e práticos, p. 61.
300
“A limitação da lei a essas pessoas encontra amparo moral e ético, além do legal do próprio
dispositivo, uma vez que existe conflito de interesses entre elas; há uma dicotomização que impede
que o voto de uma dessas pessoas contribua para a consecução do objetivo da assembleia geral de
credores.” (ARAÚJO, José Francelino, Comentários à lei de falências e de recuperação de
empresas, p. 97).
301
CAMPINHO, Sergio, Falência e recuperação de empresa: o novo regime da insolvência
empresarial, p. 88.
302
Para Erasmo Valladão Azevedo e Novaes França, a participação de outros interessados depende
de autorização judicial (A assembleia-geral de credores na nova lei falimentar, p. 75). Alfredo Luiz
Kugelmas e Gustavo Henrique Sauer de Arruda Pinto sustentam que sequer deva ser permitido o
acesso de interessados, inclusive credores não votantes por falta de documentação necessária, ao
recinto em que se realizará a assembleia, “como forma de evitar tumultos” (Administrador judicial na
recuperação judicial: aspectos práticos. In: LUCCA, Newton de; DOMINGUES, Alessandra de
Azevedo (Coords). Direito recuperacional: aspectos teóricos e práticos. São Paulo: Quartier Latin,
2009. p. 213).
303
“Embora não tendo inserido as respectivas garantias da publicidade e do dever de motivação no
rol dos Direitos e Garantias Fundamentais, o legislador constituinte brasileiro as situou nas
disposições gerais atinentes ao Poder Judiciário. Seja como for, ambas, com efeito, foram
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justiça304, sempre excepcional305. Diante do interesse coletivo que permeia a
recuperação judicial, não se justifica impedir o acesso à assembleia geral, ato
público, ainda que realizado em lugar privado.306
Os credores participam pessoalmente, não havendo necessidade de
capacidade postulatória para voz ou voto. É permitida a representação por
mandatário, desde que, até 24 horas antes da assembleia, seja entregue ao
administrador judicial documento hábil à comprovação dos poderes ou indicação da
folha dos autos em que tal documento se encontra (art. 36, § 4º).
Autoriza o artigo 37, parágrafo 5º, que os sindicatos dos trabalhadores
representem, na assembleia geral de credores, os seus associados titulares de
créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidente de trabalho.
A representação é espécie de legitimação extraordinária 307. Aqui não se trata
de legitimidade extraordinária para todo o processo, mas apenas para um ato
processual específico – a assembleia geral de credores.

contempladas na Contituição Federal em vigor, como autênticas garantias processuais.” (TUCCI,
José Rogério. Garantias constitucionais da publicidade dos atos processuais e da motivação das
decisões no Projeto do CPC: análise e proposta. Revista de Processo, São Paulo, Revista dos
Tribunais, v. 35, n. 190, p. 260, dez. 2010).
304
“A regra é a da publicidade dos atos processuais, constituindo exceção a tramitação do feito em
sigilo, admitido apenas em casos em que o exija o interesse social ou a proteção à intimidade do
interessado.” (SANTOS, Nelton Agnaldo Moraes dos. Princípio da publicidade. In: OLIVEIRA NETO,
Olavo de; LOPES, Maria Elizabeth de Castro (Coords.). Princípios processuais civis na Constituição.
Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. p. 176).
305
GOMES JUNIOR, Luiz Manoel; FERREIRA, Jussara Suzi Assis Borges Nasser; CHUEURI, Miriam
Fechhio. Segredo de justiça: aspectos processuais controvertidos e liberdade de imprensa. Revista
de Processo, São Paulo, Revista dos Tribunais, v. 33, n. 156, p. 254, fev. 2008.
306
No mesmo sentido: MAMEDE, Gladston, Direito empresarial brasileiro: falência e recuperação de
empresas, v. 4, p. 163. Entende diversamente Fábio Ulhoa Coelho, para quem “só podem entrar e
permanecer no local dos trabalhos o administrador judicial, os profissionais por ele contratados para
o auxiliarem na oportunidade, devidamente identificados por crachás, e, por força das prerrogativas
legais da profissão, os advogados dos credores” (Comentários à lei de falências e de recuperação
de empresas, p. 113).
307
“Legitimidade extraordinária deve ser entendida como gênero do qual são espécies a substituição
processual e a representação. Enquanto na representação o representante defende em juízo direito
alheio em nome alheio, daquele que é representado, na substituição processual, a defesa do direito
alheio se dá em nome próprio. A substituição processual, embora a mais comum e mais estudada
das formas de legitimidade extraordinária, não é, rigorosamente, sinônimo de legitimidade
extraordinária. Tecnicamente, só se deve cogitar de substituição processual em casos em que
aquele que está de „fora‟ do processo (o substituído) não age no processo: ou porque não quer agir
ou porque não pode agir. Somente em casos como estes é que há, propriamente, uma substituição
processual.” (BUENO, Cássio Scarpinella. Partes e terceiros no processo civil brasileiro. 2. ed. rev.,
atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 50). No mesmo sentido: ARMELIN, Donaldo,
Legitimidade para agir no direito processual brasileiro, p. 132-133.
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Questão controvertida é a extensão da legitimação sindical. É forte o
entendimento pela leitura ampla, a fim de abarcar os integrantes da categoria, e não
apenas os associados, com fundamento no artigo 8º da Constituição Federal 308.
Essa foi a conclusão a que chegou o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro na
recuperação judicial da Varig309. De outro lado, há quem sustente, diante da clareza
do artigo 37, parágrafo 5º e parágrafo 6º, I, que a legitimação é limitada aos
associados.310

Com efeito, a regra no processo civil é a prática de atos pelo próprio titular de
direito – é a legitimidade ordinária. Somente excepcionalmente, e com autorização
legal, se admite a defesa de direitos alheios no processo; assim, por ser
excepcional, a legitimação extraordinária deve ser interpretada restritivamente 311.

308

“O art. 37, § 6º, I, da LRF estabelece que o sindicato somente representa os associados. Contudo,
tal limitação contraria disposição constitucional. A Constituição Federal, no seu art. 8º, após
estabelecer que os sindicato representa a categoria econômica ou profissional na sua base
territorial, imputa-lhe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais daquela nas
questões judiciais e administrativas. As previsões contidas no art. 513 da CLT, compatíveis com o
texto constitucional, já referiam a incumbência do sindicato de representar os interesses gerais da
categoria perante as autoridades administrativas e judiciárias (alínea „a‟) e, em seu nome, celebrar
convenções coletivas de trabalho (alínea „b‟) e suscitar dissídio coletivo (art. 857 da CLT). [...]
Portanto, não há motivos para que se limita a atuação do sindicato obreiro.” (SOUZA, Marcelo
Papaléo de, A lei de recuperação e falência e as suas consequências no direito e no processo do
trabalho, p. 119-120).
309
“1. O art. 37, par. 5., da Lei de Recuperação de Empresas e Falências (Lei 11101/2005), que reza
poder o sindicato representar apenas seus associados, deve ser interpretado em harmonia com o
art. 8., III, da Constituição Federal. 2. Prevalência da norma constitucional. 3. Assembleia de
credores. Defesa de direitos coletivos ou individuais. O sindicato representa toda a categoria e não
apenas os trabalhadores associados. Jurisprudência consolidada. 4. A norma constitucional só pode
ter sua eficácia ou efeitos restringidos quando a própria Constituição assim o prevê. 5. Não se há de
falar em liberdade de associação, visto que não se está obrigando alguém a se associar ou
permanecer associado deste ou daquele sindicato. Confirmação do efeito suspensivo ativo.
Provimento do agravo.” (TJRJ  AI n. 2005.002.22516, 4ª Câmara Cível, rel. Paulo Maurício
Pereira, j. 17.01.2006).
310
“Data venia, sustentar que „o sindicato representa toda a categoria e não apenas os trabalhadores
associados‟, podendo contrair obrigações, renunciar a direitos e transigir em nome de pessoas que
decidiram a eles não se associar: a) não é descobrir o verdadeiro espírito e sentido do art. 37, § 5º,
da LRE c/c os arts. 5º, XX e 8º, III e V, da CF, mas negar-lhes vigência; b) não é privilegiar o sentido
que melhor se adapta à ordem constitucional, mas encontrar o sentido que as regras não possuem;
c) é negar o princípio da autonomia da vontade; d) é proclamar a inconstitucionalidade do art. 37, §
5º, da Lei n. 11.101/2005; e) é tornar „letra morta‟ norma infraconstitucional, concebida e elaborada
no Congresso Nacional por um Senador da República [Aloysio Mercadante] que conhece como
poucos o „movimento sindical brasileiro‟ e sabia o que estava fazendo ao escrever, numa Exposição
de Motivos de poucas linhas, a palavra associado três seguidas vezes e reproduzi-la no art. 37, §
5º, da LRE de forma absolutamente incompatível com os arts. 5º, XX, e 8º, V, da CF e, outrossim,
absolutamente incompatível com o art. 8º, III, da CF, desde que se interprete este restritivamente.”
(LOBO, Jorge, Comentários aos artigos 35 a 69 da Lei n. 11.101, in Comentários à lei de
recuperação de empresas e falência, p. 102-103).
311
DIDIER JR., Fredie, Curso de direito processual civil: teoria geral do processo e processo de
conhecimento, v. 1, p. 181.
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Veja-se que sequer se pode dizer omissa a lei: tanto o parágrafo 5º, quanto o
parágrafo 6º, I, do artigo 37, aludem a associados, não deixando brechas à leitura
ampliativa. Destarte, diante da limitação expressa da legitimação extraordinária do
sindicato aos seus associados, não há que se estendê-la a todos os trabalhadores
da categoria, por força do disposto no artigo 6º do Código de Processo Civil.

Para exercer a representação, o sindicato deverá apresentar a relação dos
associados que pretende representar, em até 10 dias antes da assembleia,
diretamente ao administrador judicial. Não se exige autorização do associado, nem
prévia, nem posterior. Comparecendo o credor à assembleia, pessoalmente ou por
procurador, fica sem efeito a legitimação do sindicato, que não terá poderes para
representar o credor presente312. Além disso, é direito do credor não ser
representado pelo sindicato, ainda que não pretenda comparecer à assembleia.
Para tanto, necessário que comunique ao órgão de classe que não o autoriza a
representá-lo313, levando tal circunstância, por cautela, a conhecimento do
administrador judicial.

Na hipótese de o credor trabalhista constar na relação de mais de um
sindicato, cabe-lhe escolher, em até 24 horas antes da audiência, qual o
representará. Se não apontar um dos sindicatos como o eleito a representá-lo, ficará
o credor trabalhista sem representante, por força do previsto no artigo 37, parágrafo
6º, I. Contudo, tal consequência não faz sentido na hipótese de ser idêntico o voto
dos sindicatos que pretendiam representar o trabalhador. Afinal, representado por
um ou por outro, teria o mesmo resultado. Mais razoável que previsse a lei que
somente não seria representado o credor constante de mais de uma relação caso
houvesse divergência entre os sindicatos. Sendo idêntica a posição dos sindicatos,
torna-se irrelevante qual o teria representado.

312

Trata-se de hipótese de legitimação concorrente ou disjuntiva: o sindicato pode agir independente
de autorização do associado; mas, comparecendo este à assembleia, cessa a legitimação daquele.
Sobre a legitimação concorrente ou disjuntiva: SHIMURA, Sergio Seiji. Tutela coletiva e sua
efetividade. São Paulo: Método, 2006. p. 54-55.
313
LOBO, Jorge, Comentários aos artigos 35 a 69 da Lei n. 11.101, in Comentários à lei de
recuperação de empresas e falência, p. 100.
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5.8.4 Desenvolvimento dos trabalhos
A assembleia desenvolve-se em atos preordenados, incluindo a instalação,
composição da mesa condutora, debates, votação e encerramento. Há formalidades
indispensáveis para a validade do encontro, que objetivam a proteção a direitos dos
envolvidos.

A primeira exigência ritual é a assinatura, pelos credores, de lista de
presença, que se encerra no momento da instalação, de modo que, comparecendo
depois da instalação, os credores atrasados ficam impedidos de participar (art. 36, §
3º). Se assim não fosse, os quóruns de aprovação seriam modificados a todo
instante, cada vez que um credor ingressasse na reunião.

Instalada a assembleia, passa-se à composição da mesa diretiva dos
trabalhos. Cabe ao administrador judicial presidir a assembleia, devendo escolher
para secretariá-lo algum dos credores presentes. A mesa é composta, portanto, por
dois membros: o administrador judicial na presidência e um dos credores como
secretário.
Na sequência, “recomenda o ritual seja lembrado aos presentes a ordem do
dia, com a leitura do edital de convocação, pelo secretário”314, e o presidente
anuncia os pontos da pauta. Sendo a reunião designada para deliberação sobre o
plano, proveitoso que sua síntese seja lida aos credores.
Dá-se início, então, aos debates, em que podem ser solicitados e
apresentados esclarecimentos sobre a proposta, bem como proposto plano
alternativo ou alterações no plano original.
Encerrados os debates, passa-se à votação, cujo método deve ser informado
previamente pelo presidente. A forma de contagem (votos eletrônicos, por escrito,
com mãos levantadas etc.) é livre, assim como a ordem em que são dados os votos
(por classes, por valor, alfabética, pela lista de presença etc.).

314

COELHO, Fábio Ulhoa, Comentários à lei de falências e de recuperação de empresas, p. 100.
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Computados os votos, o secretário anuncia o resultado e o presidente declara
encerrada a assembleia, determinando a lavratura da ata, reproduzindo fielmente os
trabalhos315. A ata deve conter o nome dos presentes e as assinaturas do
presidente, do devedor e de dois credores de cada classe. O administrador judicial
deverá entregar a ata ao juiz no prazo de 48 horas, juntamente com a lista de
presença (art. 37, § 7º).

5.8.5 Classes de credores e deliberação sobre o plano de
recuperação
Os credores são divididos em três classes, agrupadas de acordo com a
homogeneidade de interesses. A primeira classe é composta pelos titulares de
créditos trabalhistas e de acidentes do trabalho, por todo o valor do crédito. Na
segunda classe figuram os credores titulares de crédito com garantia real, até o valor
do bem gravado316, votando na terceira classe quanto ao crédito excedente. A
terceira classe, mais heterogênea, é composta pelos credores quirografários, com
privilégio geral ou especial, e subordinados.317

Na votação para aprovação do plano de recuperação, são computados
apenas os credores presentes votantes. A abstenção não é computada. Considerase aprovado o plano que obtiver aprovação, cumulativamente, nas três classes. Os
votos dos credores da primeira classe são computados por maioria simples dos
credores, independente do valor do crédito (one man, one vote). Nas demais

315

COELHO, Fábio Ulhoa, Comentários à lei de falências e de recuperação de empresas, p. 101.
Rachel Sztajn critica a limitação do voto na classe II ao valor do bem, pelas dificuldades de se
determinar o montante do crédito quando a garantia tem valor volátil, que não seriam solucionadas
por avaliações, que podem ser custosas, demoradas e contraditórias, a depender do avaliador. Com
acerto, conclui que seria mais adequado que o credor com garantia real nessa classe votasse até o
valor do crédito, já que aceitou o risco da volatividade do preço: “Quem aceita riscos deve conviver
com os efeitos que venham a derivar da sua escolha.” (Notas sobre as assembleias de credores na
lei de recuperação de empresas, p. 59).
317
“Os credores quirografários têm interesses diversos dos titulares de privilégio, especial ou geral
[...]. O mais correto seria classificar os titulares de privilégio junto com os credores com garantia
real. Há maior convergência de interesses entre esses credores do que entre qualquer um deles e
os quirografários.” (COELHO, Fábio Ulhoa, Comentários à lei de falências e de recuperação de
empresas, p. 119).
316
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classes, deverá ser alcançada maioria simples, tanto em quantidade de credores,
quanto em valor do crédito, em quórum “qualitativo e quantitativo”.318
São quatro os possíveis resultados da assembleia. A primeira hipótese é a
aprovação do plano, na intenção dos credores de que seja concedida a recuperação
ao devedor. A segunda é a rejeição do plano, que poderá levar à decretação da
falência, se não estiverem presentes os requisitos para a concessão forçada da
recuperação judicial (art. 58, § 1º).
É possível também que os credores deliberem pela modificação do plano
inicialmente apresentado, propondo um plano alternativo ou alterações no plano
inicial. Até terceiro, credor não sujeito à recuperação ou mesmo não credor, pode
propor plano de recuperação319 que, sendo mais eficiente que o proposto pelo
devedor, poderá ser melhor recebido pelos credores.
Nesse caso, para a validade da aprovação do plano modificado, além da
indispensável concordância do devedor320, a modificação não pode ser prejudicial
exclusivamente aos credores ausentes321.
Por fim, é possível se deliberar pela suspensão da assembleia para
continuação em outro dia, para melhor análise das propostas apresentadas. 322 Isso
ocorrendo, surge a interessante questão quanto à possibilidade de os credores
faltantes comparecem à continuação da assembleia. Todavia, como se trata da
mesma assembleia, apenas em continuação, entendemos que o marco para
participação dos credores é a instalação inicial, não se admitindo que credor não
presente venha a participar posteriormente, ainda que em outro dia.

318

FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes. Comentários ao Capítulo II, Seção IV: artigos 35 a
46. In: SOUZA JUNIOR, Francisco Satiro de; PITOMBO, Antônio Sérgio A. de Moraes (Coords.).
Comentários à lei de recuperação de empresas e falências: Lei 11.101/2005, artigo por artigo. 2. ed.
rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 217.
319
SZTAJN, Rachel, Notas sobre as assembleias de credores na lei de recuperação de empresas, p.
63.
320
Daí a importância de o devedor fazer-se presente à assembleia.
321
Para Fábio Ulhoa Coelho, “presume-se que o credor está satisfeito com a proposta do devedor,
feita no plano por este apresentado, relativamente ao seu crédito; está tão satisfeito, que nem se
interessa por comparecer à assembleia dos credores para discutir ou votar contrariamente à
proposta do devedor” (Comentários à lei de falências e de recuperação de empresas, p. 196-197).
322
No direito português, a suspensão da assembleia geral é prevista, permitindo-se a dilação entre 10
e 60 dias (DUARTE, Henrique Vaz, Questões sobre recuperação e falência, p. 331).
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5.8.6 Suspensão prévia e invalidação da assembleia
É vedada a suspensão ou o adiamento da assembleia por provimento de
cognição

sumária

(liminar,

cautelar,

antecipatório) fundado

em

existência,

quantificação ou classificação de créditos, conforme dispõe o controvertido artigo 40.
O objetivo é impedir que direito do credor individualmente considerado obste o
trâmite processual e o rápido desfecho da recuperação judicial, em prejuízo da
coletividade. Em última análise, no conflito entre segurança e celeridade, esse último
valor prevaleceu. É discutida a constitucionalidade da vedação, já que a lei não pode
impedir o acesso à tutela jurisdicional para afastar lesão ou ameaça a direito (art. 5º,
XXXV, da CF). A limitação prevista no artigo 40, pautada na proteção à coletividade
face ao individual, parece razoável, não padecendo de inconstitucionalidade, mesmo
porque, realizada a assembleia, nada impede que seus efeitos sejam sustados.323
Da forma como é definida a participação dos credores na assembleia – de
acordo com o crédito reconhecido até mesmo sem intervenção judicial – há “grande
possibilidade de prática de fraudes, com credores „fabricados‟”324. Não é difícil ao
devedor simular credores, emitindo títulos em favor destes e os incluindo na relação
que acompanha a petição inicial325. Tais credores teriam a função de votar
favoravelmente ao plano de recuperação, para facilitar sua aprovação.

323

No mesmo sentido: SADDI, Jairo. Suspensão e invalidação da assembleia de credores na nova lei
de falências. In: CASTRO, Rodrigo R. Monteiro de; ARAGÃO, Leandro Santos de (Coords.). Direito
societário e a nova lei de falências e recuperação de empresas. São Paulo: Quartier Latin, 2006. p.
47.
324
BEZERRA FILHO, Manoel Justino, Lei de recuperação de empresas e falência: comentada artigo
por artigo, p. 125.
325
Waldemar Ferreira, no início do século XX, já demonstrava preocupação com a possibilidade de o
devedor falido simular letras de câmbio para aumentar o passivo e fraudar o pagamento aos
credores. Relata que, em julgamento ocorrido em 6 de maio de 1915 (Agravo n. 7.569), o Tribunal
de Justiça de São Paulo decidiu que a validade das letras somente poderia ser elidida por prova
plena, não se satisfazendo com o resultado da prova pericial atestando que foram todas emitidas
pela mesma tinta, no mesmo papel, na mesma época. Registra Waldemar Ferreira que, na ocasião
do julgamento, o Sr. Brito Bastos manifestou-se em solene protesto, assim expressado: “À vista da
decisão do Tribunal, os que, d‟ora avante, quizerem fallir, não precisarão mais arranjar compadres
que finjam de credores. Mettam-se em casa, fabriquem as letras que precisarem, deitem-lhes
nomes fantasticos e ponham nelas esta indicação de residencia: rua Brigadeiro Tobias, 81. É a sede
do Tribunal; mas como se trata de letras, titulos intangiveis, o Tribunal terá que engulil-as. Por cinco
ou dez mil réis, não faltará quem se preste a ir a cartorio dizer que é o sacador dessas letras.”
(Estudos de direito commercial, p. 228-230).
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Mesmo diante do risco de fraudes, previu a lei a impossibilidade de
invalidação da assembleia geral em razão de posterior decisão judicial acerca da
existência, valor ou classificação de créditos (art. 39, § 2º).

Contudo, a vedação à invalidação somente é aplicável se inexistente fraude,
já que “nem a própria lei positiva tem poderes para convalidar o ato fraudulento
prejudicial à comunidade de credores”326. Mesmo porque “a violação da boa-fé, e
algum ato for realizado com ardil, malícia, intenção de fraudar, dolo, erro, deve ser
considerado nulo”327. Além disso, caso a alteração do crédito seja relevante, a ponto
de modificar o resultado da assembleia geral, é de se cogitar por sua invalidação e
refazimento.
Tanto o é que a própria lei prevê, no parágrafo 3º do mesmo artigo 39, as
consequências para o caso de invalidação. Se invalidado o ato, os terceiros de boafé têm seus direitos resguardados, como não poderia deixar de ser. Pela
recuperação dos danos, são responsáveis todos os que os causarem, e não apenas
os “credores que aprovarem a deliberação”, como prevê o dispositivo legal. Assim,
se o devedor participou da simulação, responde; também é responsável o
administrador judicial, se não evitou os danos por desídia. Aplicam-se as regras
gerais do Código Civil atinentes à responsabilidade civil, bem como os dispositivos
da Lei n. 11.101/2005 que tratam da responsabilidade civil e penal.

5.9 Sentença
5.9.1 Natureza da sentença e da tutela jurisdicional na recuperação
judicial
Ao ajuizar pedido de recuperação judicial, o devedor objetiva, ao final, a
concessão da recuperação judicial. Portanto, a tutela jurisdicional pleiteada é a
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BEZERRA FILHO, Manoel Justino, Lei de recuperação de empresas e falência: comentada artigo
por artigo, p. 125.
327
CABRAL, Antonio do Passo. Nulidades no processo moderno: contraditório, proteção da confiança
e validade prima facie dos atos processuais. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 234-235.
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concessão da medida. Assim, o ato jurisdicional que resolve o mérito da ação é a
concessão ou a rejeição da recuperação judicial.

Antes das alterações promovidas pela Lei n. 11.232/2005, que modificou o
sistema de execução das decisões judiciais, o artigo 162, parágrafo 1º, do Código de
Processo Civil, conceituava sentença como “o ato pelo qual o juiz põe termo ao
processo, decidindo ou não o mérito da causa”. Com as alterações, o processo não
mais se encerra com a sentença que reconhece o direito, prosseguindo até a
satisfação do comando. Dessa maneira, o antigo conceito perdia o sentido,
passando o mesmo dispositivo a definir sentença como “o ato do juiz que implica
alguma das situações previstas nos artigos 267 e 269” do Código de Processo
Civil328. Como observa Barbosa Moreira, “o conceito de sentença, à luz da nova
sistemática, deixa de fundar-se em critério topológico para ligar-se ao conteúdo do
ato”329, da mesma forma que fez Chiovenda.330

Assim, o ato judicial que resolve o mérito da recuperação, concedendo-a ou
rejeitando-a, tem natureza de sentença.

Curioso que a Lei n. 11.101/2005 não identificou expressamente o ato como
sentença, limitando-se a se referir a “decisão”, como se nota no artigo 59, parágrafos
1º e 2º, e no artigo 61; por outro lado, rezou que o encerramento da recuperação
judicial, dois anos depois da concessão, se dá por sentença (art. 63). Com isso,
aparentemente o ato que concede a recuperação seria decisão interlocutória331 e o
ato de encerramento seria a sentença. Todavia, não é o nome dado pela lei que
define a natureza do ato. Como ensina Barbosa Moreira, “mudança de rótulo não
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Para Teresa Arruda Alvim Wambier, mesmo antes das reformas do Código de Processo Civil, a
definição da sentença por um de seus efeitos (pôr fim ao processo) era uma impropriedade (O
agravo e o conceito de sentença. Revista de Processo, São Paulo, v. 32, n. 144, p. 253, fev. 2007).
329
MOREIRA, José Carlos Barbosa. A nova definição de sentença: Lei nº 11.232. Revista Dialética
de Direito Processual, São Paulo, Dialética, n. 39, p. 80, jun. 2006.
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“A sentença definitiva é o ato com o qual o juiz satisfaz a obrigação que lhe decorre da demanda
judicial; por meio da sentença, concluiu ele sua missão (functus officio), salvo a necessidade de
provisões consequentes.” (CHIOVENDA, Giuseppe, Instituições de direito processual civil, v. 3, p.
230).
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Nesse sentido, atribuindo natureza de decisão interlocutória: COVAS, Silvânio. Comentários aos
artigos 55 ao 69. In: LUCCA, Newton de; SIMÃO FILHO, Adalberto (Coords.). Comentários à nova
lei de recuperação de empresas e de falências: comentários artigo por artigo da Lei nº 11.101/2005.
São Paulo: Quartier Latin do Brasil, 2005. p. 309.
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influi no conteúdo da garrafa: colar a esta a etiqueta de bordeaux em absoluto não
transforma em vinho o refrigerante que ela porventura contenha”.332

Por resolver o mérito da ação, de forma definitiva, o ato judicial que concede
ou rejeita a recuperação judicial é sentença.

É possível que os devedores resistam à pretensão do devedor, podendo se
voltar contra o direito de recuperação. Podem os credores entender que a crise é
insuperável, que o plano proposto lhes implicaria em excessivo sacrifício, que, em
geral, o devedor não merece a tutela recuperatória. Daí se constata que a jurisdição
é contenciosa.333

Há sem dúvida, grande relevância do consensualismo, sendo o resultado
esperado a concessão da recuperação fundada na positiva negociação entre as
partes, o que fez com que Alberto Camiña Moreira entendesse inexistir litígio,
declarando que “recuperação judicial não é processo litigioso” 334. Na posição
intermediária, Henrique Vaz Duarte sustenta que a recuperação judicial é processo
contencioso-consensual: de um lado, por haver litígio, resistência e improcedência,
ou imposição da recuperação contra a maioria, é contencioso; mas, por ser
destinado à composição e à homologação do acordo, é consensual 335. Ainda assim,
embora possível e esperada a aprovação do plano, a previsão abstrata de meios de
resistência dos credores nos leva a concluir pelo caráter contencioso do processo.

Ao conceder a recuperação judicial, o juiz constitui uma nova situação
jurídica, modificando as relações existentes entre os credores e o devedor, o qual
entra em estado de recuperação.
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MOREIRA, José Carlos Barbosa, A nova definição de sentença: Lei nº 11.232, p. 80.
No mesmo sentido: RESTIFFE, Paulo Sérgio, Recuperação de empresas, p. 45; NEGRÃO,
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MOREIRA, Alberto Camiña, Poderes da assembleia de credores, do juiz e atividade do Ministério
Público, in Direito falimentar e a nova lei de falências e recuperação de empresas, p. 249.
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No mesmo sentido, à luz da recuperação portuguesa: DUARTE, Henrique Vaz, Questões sobre
recuperação e falência, p. 13-14.
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Assim, o objeto da recuperação judicial é “o direito à mudança jurídica”,
característica tida por Chiovenda como própria da sentença constitutiva 336. O efeito
da sentença constitutiva é a mudança de situação jurídica instantaneamente, pela
simples existência da sentença337. A sentença constitutiva “reconhece o direito do
autor à alteração pedida e realiza ela própria a alteração” 338. É exatamente o que
ocorre na recuperação judicial.

Com efeito, a concessão da recuperação judicial, em si e por si, já estabelece
o estado de recuperação empresarial, independendo, para tanto, de qualquer outro
ato339. Por isso, tem natureza constitutiva a sentença concessiva da recuperação
judicial.340

As sentenças puramente constitutivas, que encerram em si a atividade
jurisdicional, não justificam posterior execução, já que não haveria o que executar 341.
Todavia, na recuperação judicial, embora prevaleça a natureza constitutiva, o plano
de recuperação veicula obrigações que, se descumpridas, ensejam execução. Vejase que não se executa a parte constitutiva (o estabelecimento da situação de
recuperação empresarial), mas a homologação do plano, com as obrigações nele
previstas. O que exige a execução é a existência de direito a uma prestação exigível,
independente de a natureza principal ser declaratória ou constitutiva342. Assim, se a
constituição da nova situação jurídica acarretar prestações exigíveis – como ocorre
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na recuperação judicial –, a sentença permite execução forçada, mesmo
predominantemente constitutiva.343

Daí decorre que a sentença concessiva da recuperação judicial é título
executivo judicial (art. 59, § 1º), apesar de prevalecer sua natureza constitutiva.

Ainda que o resultado da recuperação judicial seja negativo, ocasionando a
convolação da recuperação judicial em falência (art. 73), a tutela jurisdicional será
constitutiva, já que a decretação da falência também constitui uma nova situação
jurídica.344

A sentença não é meramente homologatória, não obstante seja de grande
relevância a concordância dos credores com o plano proposto pelo devedor. Há
diversos requisitos, além da aprovação dos credores, para a concessão da
recuperação judicial. Em certas condições (que serão detalhadas oportunamente),
mesmo aprovado o plano, poderá o juiz negar o pedido; ainda que o plano seja
rejeitado pelos credores, o juiz poderá conceder a recuperação.

Em suma, a jurisdição na ação de recuperação judicial é contenciosa e a
tutela jurisdicional tem natureza constitutiva, não meramente homologatória, sendo a
sentença título executivo judicial.
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Teori Albino Zavaski sustenta que não apenas as sentenças condenatórias ensejam execução
(Sentenças declaratórias, sentenças condenatórias e eficácia executiva dos julgados. In: DIDIER
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falimentar. v. 1, p. 106-107).

143

5.9.2 Resultado da assembleia geral e seu reflexo na sentença
5.9.2.1 Regra geral: vinculação do juiz à decisão dos credores
Recorda-se que no processo de recuperação judicial, os credores têm papel
fundamental no resultado do processo, cabendo-lhes quase soberanamente decidir
a sorte do devedor. Nesse quadro, considerando-se atendidos todos os requisitos de
admissibilidade do julgamento do mérito e cumpridas as exigências da lei 345, com
três fundamentos é possível se chegar à procedência do pedido.

A inexistência de objeções ao plano de recuperação leva à procedência do
pedido. A inércia dos credores diante do plano apresentado pelo devedor demonstra
a inexistência de resistência, significando a concordância tácita com a concessão do
benefício com base no plano proposto. Em certa medida, a inexistência de objeções
equivale ao reconhecimento da procedência do pedido pelos réus (art. 269, II, do
CPC).

Também justifica a procedência do pedido a aprovação do plano de
recuperação, original, modificado ou alternativo, pela assembleia geral, atingindo-se
a maioria em todas as classes de credores. Como regra, aprovado o plano, o juiz
concederá a recuperação judicial (art. 58).

Por outro lado, rejeitado o plano em assembleia geral, a regra é que o juiz
decrete a falência do devedor, a não ser que estejam presentes os requisitos
objetivos previstos no artigo 58, parágrafos 1º e 2º, caso em que a recuperação será
concedida mesmo sem concordância dos credores.

Mas, a correlação entre a sentença e o resultado da assembleia (ou da falta
de objeções ao plano) não é absoluta. Questão das mais controvertidas é a
vinculação do juiz ao resultado da assembleia geral. Ainda não há consenso, nem
na doutrina, nem na jurisprudência, quanto à discricionariedade do juiz em seguir ou
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Como a apresentação de certidões tributárias negativas (art. 57) e o respeito às clausulas
cogentes do plano de recuperação (art. 54).
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não o resultado da assembleia geral. Questiona-se se poderia o juiz conceder a
recuperação se rejeitado o plano, ou recusar a medida, decretando a falência,
mesmo aprovado o plano pelos credores.

A princípio, não cabe ao juiz analisar o conteúdo econômico do plano,
decidindo se é viável ou adequado, mas apenas o preenchimento dos requisitos
legais346. Mas, embora aparentemente simples, a questão da participação do juiz
deve ser encarada sob variados aspectos, o que se passa a fazer.

5.9.2.2 Verificação das formalidades da assembleia geral

Registre-se, primeiro, que ao juiz cabe analisar o respeito às formalidades
indispensáveis. Assim, não tendo sidos observados requisitos importantes – como
publicidade na convocação da assembleia, correta distribuição do direito de voto,
respeito aos quóruns etc. –, o juiz deverá sanar o defeito, ou determinar seja sanado
(possivelmente com a necessidade de refazimento da assembleia). Em outras
palavras, o juiz não fica vinculado ao resultado de assembleia viciada.

5.9.2.3 O juiz e o conteúdo do plano

A segunda perspectiva é a da observância dos requisitos legais do plano de
recuperação. Como dissemos, mais adequado que o plano de recuperação que não
observe requisitos obrigatórios sequer seja admitido, determinando-se sua emenda
tão logo quando recebido. Mas, caso não se atente ao vício, remetendo-se a
deliberação à assembleia, mesmo ocorrendo a aprovação pelos credores,
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Waldo Fazzio Junior contribuiu ao trazer orientação constante no guia do Banco Mundial: “There
are two stages of approvalof a rehabilitation plan. The first is approval by a majority of creditors at a
creditor’s meeting. The second is approval by the court. A court order approving the plan has the
binding effect of a court-adjudicated order, which is necessary to give certainty to all parties on the
newly formed legal rightsand remedies of creditors dealing with the enterprise, including minority
creditors who did not vote for the plan but ares bound by its terms. At the second stage, the court’s
whole is limited. The court does not decide whether the plan is commercially viable or whether a
different plan would be preferable for creditors. Instead, the court satisfies itself that the decision of
the creditors has been properly obtained at the necessary preconditions were met and investigates
allegations of collusion or fraud by creditors or between the administrator and creditors.” (Nova lei de
falência e de recuperação de empresas, p. 170).
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entendemos que não deva ocorrer a homologação judicial. Se o defeito puder ser
sanado sem alteração da substância do plano (se, por exemplo, o laudo não for
subscrito por profissional habilitado, como determina o art. 53, III), deve o juiz corrigilo ou determinar a correção. Todavia, se faltar requisito indispensável atinente à
substância do plano, inevitável seja tornada sem efeito a decisão assemblear.

É o que entendemos deva ocorrer no caso de aprovação de plano que não
respeite o prazo de um ano para pagamento dos créditos trabalhistas e de um mês
para pagamento dos créditos salariais recentes (art. 54). Como já defendemos, não
é direito das partes dispor sobre tal prazo, já que o artigo 54 carrega dispositivo de
força cogente.

Também deve o juiz observar a imposição de obrigações desproporcionais ou
de extrema lesividade a credores dissidentes. É o que ocorreu na recuperação
judicial da Eucatex S.A., em que o plano de recuperação previa, como forma de
pagamento ao único debenturista, a conversão de suas debêntures em ações.
Atuando na qualidade de procurador de justiça, Sergio Shimura alertou quanto à
vedação constitucional de se fazer associar quem assim não deseja (art. 5º, XX, da
CF) e que a transformação do credor em acionista do devedor não poderia
caracterizar pagamento347. Adotando o parecer, o acordão decidiu por reformar a
sentença concessiva da recuperação judicial, determinando a apresentação de novo
plano.348

A intervenção judicial acerca do conteúdo do plano limita-se à análise das
legalidades acima mencionadas. Não é papel do juiz decidir sobre o conteúdo
econômico-financeiro do plano, a adequação dos meios de recuperação escolhidos
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ou a proposta de pagamento349. Ainda que entenda o juiz que os credores estejam
se submetendo a sacrifício excessivo, nada poderá fazer, pela disponibilidade dos
direitos patrimoniais envolvidos350. Se os credores, os próprios titulares do crédito,
entenderam por renunciar a direitos, não cabe ao juiz recusar a aprovação do
plano.351

5.9.2.4 Concessão

da

recuperação

com

plano rejeitado:

o

cramdown
Mesmo rejeitado o plano de recuperação por não ter sido alcançado o quórum
de aprovação em assembleia geral, é possível a procedência do pedido.

Para tanto, devem ser observadas as exigências cumulativas do artigo 58,
parágrafos 1º e 2º, que são: (i) o voto favorável de mais da metade dos credores
presentes votantes, por valor, independente das classes; (ii) a rejeição por apenas
uma classe de credores; (iii) o voto favorável de pelo menos um terço dos credores
da classe que rejeitou, computados por cabeça se dissidente for a trabalhista, e
cumulativamente por cabeça e crédito se forem as outras classes; e, finalmente, (iv)
o tratamento equânime entre os credores da classe que rejeitou.
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A imposição aos credores de plano rejeitado em assembleia geral tem como
fundamento a ponderação do peso de credores que, com valor representativo,
podem minar a aprovação do plano, contrariando o desejo de expressiva, embora
minoritária, parcela dos credores.352
A concessão recebeu da doutrina estadunidense a expressão “cram down”,
significando impor, obrigar, fazer aceitar, enfiar goela abaixo.

Nos Estados Unidos, o cram down pode ocorrer se, a despeito de rejeitada a
proposta pelos credores, o juiz entender que o plano não implica em unfair
discrimination (injusto tratamento diferenciado), é fair and equitable (justo,
equilibrado, equitativo), e respeitoso às classes de credores que o rejeitaram353. O
Bankrupcty Code não fornece pistas do que seja unfair discrimination e, embora haja
alguns critérios positivados do que seria um plano fair and equitable, os conceitos
abertos permitem enorme discricionariedade do juiz, e ainda não se chegou a um
conceito uniforme.354

Não é o que ocorre no direito brasileiro, em que os critérios para imposição do
plano são objetivos. Atente-se que, configurada a situação descrita nos parágrafos
1º e 2º do artigo 58, não há margem de discricionariedade ao juiz. Embora o texto
legal mencione que o juiz poderá conceder a recuperação, a leitura mais adequada
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é a impositiva: o juiz deverá conceder a recuperação judicial se, não atingido o
quórum de aprovação, estiverem presentes os requisitos objetivamente previstos.355

Por outro lado, se não se alcançar as exigências para o cramdown – em
outras palavras, se os credores votaram válida e expressivamente pela rejeição do
plano –, não deve o juiz impor a recuperação judicial, salvando a empresa a
qualquer custo356. Não lhe cabe ignorar os requisitos legais para a concessão
impositiva da recuperação judicial, nem criar outros357.

Há, todavia, temperamentos necessários decorrentes da fertilidade das
situações práticas. Já se deparou o Tribunal de Justiça de São Paulo com situação
em que a classe que havia rejeitado o plano era composta por um único credor, de
modo que o seu voto contrário tinha o condão de impedir a aprovação do plano e o
preenchimento do requisito previsto no inciso III do parágrafo 1º do artigo 58.
Entenderam os julgadores ter ocorrido abuso de minoria e que, diante da lacuna da

355

Nesse sentido: MUNHOZ, Eduardo Secchi, Comentários ao Capítulo III, Seção IV: artigos 55 a 69,
in Comentários à lei de recuperação de empresas e falências: Lei 11.101/2005, artigo por artigo, p.
289; LOBO, Jorge, Comentários aos artigos 35 a 69 da Lei n. 11.101, in Comentários à lei de
recuperação de empresas e falência, p. 177-178. Em sentido contrário: ANDRADE, Ronaldo Alves
de. Comentários aos artigos 35 ao 46. In: LUCCA, Newton de; SIMÃO FILHO, Adalberto (Coords.).
Comentários à nova lei de recuperação de empresas e de falências: comentários artigo por artigo da
Lei nº 11.101/2005. São Paulo: Quartier Latin do Brasil, 2005. p. 178; ESTEVEZ, André Fernandes.
Influências do princípio da preservação da empresa no direito falimentar: critérios para a derrubada
do veto dos credores (cram down) sobre o plano de recuperação judicial. In: ESTEVEZ, André
Fernandes; JOBIM, Marcio Felix (Orgs.). Estudos de direito empresarial: homenagem aos 50 anos
de docência do Professor Peter Walter Ashton. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 604-613.
356
Nesse sentido, Paulo Penalva Santos: “A experiência já demonstrou que uma norma que
permitisse a aplicação generalizada do princípio da conservação da empresa, ao invés de diminuir,
na verdade pode aumentar os custos sociais que se pretende evitar.” (O novo projeto de
recuperação da empresa. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, São
Paulo, Malheiros, v. 39, n. 117, p. 126, jan./mar. 2000). Assim, também: GOLDBERG, Daniel K.
Notas sobre a nova lei de recuperação de empresas e sua racionalidade econômica. In: WALD,
Arnoldo (Coord.). Doutrinas essenciais, direito empresarial: recuperação empresarial e falência:
recuperação, concordata, falência, efeitos, instituições financeiras na falência. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2011. v. 6, cap. 2, p. 355.
357
Ensina Dinamarco que da necessidade de um juiz ativo “não deve emanar a ideia de uma carga
excessiva e perigosa de poderes entregues ao juiz. Legislador ele não é e, com as ressalvas
postas, sempre continua o juiz sujeito à lei. Aquele que, a pretexto de dar a esta uma interpretação
evolutiva, pretender impor soluções suas personalíssimas, decorrentes de suas opções políticas,
crenças religiosas, preconceitos, preferências, etc., estará cometendo ilegalidade e sua decisão não
será legítima” (DINAMARCO, Cândido Rangel, A instrumentalidade do processo, p. 349).
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lei em prever credor único em determinada classe, impuseram a concessão da
recuperação.358

5.9.2.5 Abuso do direito de rejeição do plano
Há, todavia, uma ressalva, no caso de o plano ser rejeitado pelos credores
em abuso do direito de rejeição.

Com efeito, é direito do credor votar contrariamente ao plano, sempre que
entender que lhe é imputado sacrifício maior que o necessário, que os meios
propostos são inadequados e que o soerguimento da empresa é inviável. Votar pela
rejeição não é, por si só, abuso.

Todavia, votar pela rejeição de forma descompromissada, por divergências
pessoais com o devedor, para forçar-lhe dano, caracteriza abuso de direito que não
pode passar despercebido pelo julgador.359 A situação se amolda à previsão dos
“Recuperação judicial  Plano aprovado pela unanimidade dos credores trabalhistas e pela maioria
dos credores da classe III do art. 41 e rejeitado por credor único na classe com garantia real 
Concessão da recuperação judicial pelo juiz  Agravo de instrumento interposto pelo credor único,
com garantia real  Preenchimento indiscutível do requisito do inciso II do § 1º do art. 58 (aprovação
por duas classes)  Preenchimento, também, do requisito do inciso I do § 1º do art. 58 (voto
favorável de credores que representem mais da metade do valor de todos os créditos presentes à
assembleia, independentemente de classes)  Requisito do inciso III do § 1º do art. 58 que jamais
será preenchido, no caso de credor único que rejeite o plano, consagrando o abuso da minoria 
Hipótese não cogitada pelo legislador e pelo cramdown restritivo da lei brasileira  Juiz que, não
obstante, não se exime de decidir, alegando lacuna na lei  Inteligência do disposto no art. 126 do
CPC, aplicável supletivamente ao caso (art. 189 da nova LFR)  Inexistência de tratamento
diferenciado entre credores da mesma classe – [...] Decisão de concessão mantida – Agravo de
instrumento não provido.” (TJSP  AI n. 649.192.4/2-00, Câmara Reservada a Falência e
Recuperação de Empresas, rel. Des. Romeu Ricupero, j. 18.08.2009).
359
Em Mercador de Veneza, de Shakespeare, há uma clara situação de abuso do direito de credor.
Tendo emprestado dinheiro a Bassânio, Shylock exigiu como garantia uma libra da carne de
Antonio, seu desafeto. Para viabilizar o empréstimo ao amigo, o mercador Antonio concordou com a
exigência, acreditando que com o retorno de suas embarcações pagaria facilmente a letra. Contudo,
por haver perdido suas embarcações em ataques piratas, o mercador não conseguiu honrar seu
compromisso, sujeitando-se à execução da garantia. Diante do infortúnio do garantidor, a que não
deu causa, a Corte propôs ao credor Shylock a liberação da garantia e o abatimento de metade da
dívida. Todavia, Shylock insistiu na execução da garantia, não renunciando à libra da carne do
mercador. O devedor principal chegou a oferecer o pagamento de dez mil ducados, mais que o
triplo do valor original do empréstimo, mas não obteve a concordância do credor, mesmo lhe sendo
a proposta de pagamento economicamente mais vantajosa. Suas razões eram meramente
vingativas, como se extrai de sua justificativa à corte: “Decerto haveis de perguntar-me a causa de
eu preferir um peso de carniça a ter de volta os ricos três mil durados. E então? Se um rato a casa
me estragasse, e para envenená-lo eu resolvesse gastar dez mil ducados? Não vos basta
semelhante resposta? Há muita gente que não suporta ouvir grunhir um porco; outros, ao ver um
358
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artigos 187 do Código Civil e 115 da Lei das Sociedades Anônimas. Ocorrendo
abuso de direito de rejeição, a recusa do plano de recuperação não deve levar à
improcedência do pedido, devendo o juiz desconsiderar votos abusivos e conceder a
recuperação. Não deve meramente assistir ao abuso, o homologando 360. Importante
registrar que se trata de medida extrema, excepcional, e que exige cautela, mesmo
porque as razões da recusa de cada credor comumente não são exteriorizadas.

5.9.2.6 Decretação da falência como consequência da rejeição do
plano
A rejeição do plano de recuperação judicial implica decretação da falência do
devedor, segundo dispõem os artigos 56, parágrafo 4º, e 73, I. Com isso, sendo
julgado o mérito (ou seja, excluída a desistência da ação e a falta de requisitos de
admissibilidade), há apenas duas possibilidades: procedente o pedido, a
recuperação judicial é concedida; improcedente, é decretada falência do devedor.361
A gravidade dos efeitos da improcedência do pedido tem sido discutida pela
doutrina, especialmente porque, diante da gravidade e lesividade que é a decretação
da falência, os credores tendem a aprovar planos inadequados, que imponham
sacrifícios grandes, mas ainda assim menores que os decorrentes da indesejada
falência.362

gato, ficam loucos; e outros, ainda, que ao fanhoso canto da cornamusa a urina não retêm. É que a
impressão, senhora dos instintos, vos faz odiar ou amar, como apetece. Para voltarmos ao que
perguntastes, vos direi que assim como não podemos apresentar razão satisfatória da antipatia de
um pelo grunhido do porco, da daquela pela visita de um gato necessário e inofensivo, da do outro
pela inflada cornamusa, sendo força cedermos ao opróbrio inevitável de ofendermos, quando nos
virmos ofendidos: de igual modo, não sei de outra razão, nem saber quero, se não for o ódio inato e
a repugnância que Antônio me desperta e que me leva a persistir assim numa demanda tão
onerosa.” (SHAKESPEARE, William. O mercador de Veneza. In: ____. Comédias: teatro completo.
Rio de Janeiro: Agir, 2008, p. 241). Trata-se de claro abuso do direito do credor.
360
“Não sendo o processo um negócio em família mas instrumento estatal para exercício do poder e,
além disso, não sendo disponíveis todos os direitos substanciais que vêm ter a ele, estabelece-se a
exigência de efetiva participação do juiz.” (DINAMARCO, Cândido Rangel, A instrumentalidade do
processo, p. 336).
361
Por isso, Henrique Vaz Duarte apontou se tratar de “uma vantagem arriscada” (Questões sobre
recuperação e falência, p. 15).
362
“Ao manter a vinculação entre o indeferimento do benefício e a decretação da falência, cria o
ambiente propício ao nascimento da „indústria da recuperação judicial‟. O credor, na Assembleia em
que estiver em votação o Plano de Recuperação Judicial, tenderá a aprovar qualquer rabisco
malfeito, porque se não o fizer, o juiz terá que decretar a falência do devedor.” (COELHO, Fábio
Ulhoa, Comentários à lei de falências e de recuperação de empresas, p. 129).
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Mais adequado seria, a nosso ver, que a legislação previsse a falência
apenas se, rejeitado o plano, os credores também deliberassem pela decretação da
quebra. Caso contrário, rejeitado o plano, ter-se-ia por improcedente o pedido, sem
maiores consequências. Nesse caso, poderia qualquer credor, autonomamente e por
via própria, requerer a falência do devedor, se assim entendesse conveniente.363

5.9.2.7 A questão das certidões tributárias como requisito à
concessão da recuperação
Segundo o artigo 57, depois de juntado o plano aprovado ou decorrido o
prazo sem objeção, compete ao devedor apresentar certidões negativas de débitos
tributários. A falta das certidões impede a concessão da recuperação, como se extrai
dos artigos 58 da Lei n. 11.101/2005 e 191-A do Código Tributário Nacional. Sobram
críticas da doutrina, por se considerar que, sem o esforço que seria esperado do
Estado para a recuperação da empresa, a medida seria inviável. Embora excluído o
Estado de toda a recuperação judicial, impõe-se a apresentação de prova de
quitação das dívidas, como condição para a concessão da recuperação.

Regra semelhante existia no regime da concordata (art. 174 do Dec.-Lei n.
7.661/1945), mas, diante da impossibilidade de atendimento, era tida pela
jurisprudência como inaplicável, como noticia Manoel Justino Bezerra Filho, em
razão da máxima ad impossibilita nemo tenetur, pela qual ninguém pode ser
obrigado ao impossível.364

Ademais, depois de tramitado todo o processo, com êxito na aprovação do
plano e a expectativa de superação da crise, contrariaria todo o espírito da
preservação da empresa a negação da recuperação judicial.

363

Mesmo à luz do direito positivo, Paulo Salvador Frontini recusa “a interpretação meramente literal
de que, rejeitado o plano de recuperação judicial pela assembleia, deva o juiz, por dever de ofício,
decretar a falência. [...] Na ação de recuperação judicial, o juízo de direito exerce em sua máxima
plenitude suas atribuições jurisdicionais. Não está obrigado a atender, submisso e obediente, à
deliberação dos credores que rejeitaram o pedido de recuperação judicial” (Do estado de falido: sua
configuração – inovações da nova lei de recuperação e falência, p. 23).
364
BEZERRA FILHO, Manoel Justino, Lei de recuperação de empresas e falência: comentada artigo
por artigo, p. 165-166.
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Por tudo isso, vem se entendendo que a providência é dispensável 365, com
razão.

Por outro lado, para quem entender que a prova de quitação dos débitos
fiscais é imprescindível366, ao menos se deve concluir ser a exigência requisito para
julgamento, fazendo com que seja extinto o processo sem julgamento de mérito,
afastando-se a convolação em falência.

5.10 Recurso contra a sentença
Apesar de o ato judicial que concede a recuperação judicial ter natureza de
sentença, como exposto, prevê o artigo 59 o cabimento de agravo de contra tal
decisão. Embora silente a lei, também é cabível agravo da decisão que rejeita a
recuperação judicial, decretando a falência, sendo aplicável o artigo 100.

A opção pelo agravo de instrumento é procedimental. Recorda-se que,
interposto o agravo, os autos permanecem na instância originária, formando-se o
instrumento, com cópia dos autos, que é remetido ao tribunal para julgamento; por
outro lado, a sentença é endereçada ao juízo a quo, a quem cabe proceder ao
exame da admissibilidade, colher as contrarrazões e remeter os autos à segunda
instância. Outra distinção relevante é que, em regra, a interposição do agravo não
suspende a eficácia da decisão recorrida, ao passo que a apelação a suspende.

365

SANTOS, Paulo Penalva. O crédito tributário na recuperação judicial e na falência. In: SALOMÃO,
Luis Felipe; SANTOS, Paulo Penalva. Recuperação judicial, extrajudicial e falência: teoria e prática.
Rio de Janeiro: Forense, 2012. Cap. XIII, p. 165-168; e COROTTO, Susana. Modelos de
reorganização empresarial brasileiro e alemão: comparação entre a lei de recuperação e falências
de empresas e a insolvenzordnung sob a ótica da viabilidade prática, p. 152-153). No mesmo
sentido: PERIN JUNIOR, Ecio, Curso de direito falimentar e recuperação de empresas, p. 367-368;
SALAMANCHA, José Eli. Débitos fiscais e a recuperação judicial de empresas. Revista de Direito
Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, São Paulo, Malheiros, v. 44, n. 140, p. 119-125,
out./dez. 2005; CORAZZA, Edison Aurélio. Sucessão, crédito tributário e a nova lei de recuperação
financeira de empresas e de falências. In: CASTRO, Rodrigo R. Monteiro de; ARAGÃO, Leandro
Santos de (Coords.). Direito societário e a nova lei de falências e recuperação de empresas. São
Paulo: Quartier Latin, 2006. p. 356.
366
Como Hugo de Brito Machado (Dívida tributária e recuperação judicial da empresa. Revista
Dialética de Direito Tributário, São Paulo, Dialética, n. 120, p. 75, set. 2005.
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É conveniente que, havendo atos a serem praticados no juízo a quo, depois
da sentença, nele permaneçam os autos. Na recuperação judicial, dois anos depois
da concessão, é proferida nova sentença, encerrando o processo e determinando
uma série de atos; se descumprida a obrigação dentro desse prazo, a falência do
devedor é decretada, também exigindo providências diversas. Daí a adequação de
se prever que a sentença de concessão da recuperação judicial seja atacada por
agravo de instrumento.

Há outras situações, no processo comum, de sentenças agraváveis. É o que
ocorre, por exemplo, quando um dos litisconsortes é excluído por ilegitimidade. Na
definição de sentença constante do artigo 162, parágrafo 1º, do Código de Processo
Civil, não há como deixar de reconhecer a natureza de sentença do ato do juiz
fundado no artigo 267, VI. Ainda assim, entende-se que essa sentença deve ser
atacada por agravo de instrumento, para que os autos permaneçam na primeira
instância, para que o processo siga com os demais litigantes367. Em suma, o
princípio da correlação (ou correspondência), pelo qual “da sentença caberá
apelação” (art. 513 do CPC), tem sido cada vez mais relativizado.368

Não é caso de se admitir, com fundamento no princípio da fungibilidade,
eventual apelação. Como há expressa previsão na lei do cabimento de agravo,
estaria configurado erro grosseiro369, causa impeditiva à aplicação do princípio.
Por voltar-se contra a sentença, a decisão nuclear do processo, o recurso de
apelação apresenta características próprias em seu processamento, que inexistem
no agravo de instrumento. Na apelação, admite-se recurso adesivo (art. 500, II, do
CPC); há participação de revisor, a quem cabe vistar os autos e pedir dia para
julgamento (art. 551 do CPC); é permitida a sustentação oral (art. 554 do CPC); do
acordão por maioria de votos cabem embargos infringentes (art. 530 do CPC).

367

ASSIS, Araken de. Manual dos recursos. 2. ed. rev., atual. e ampl., 2. tiragem. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2008. p. 91.
368
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim, O agravo e o conceito de sentença, p. 252-254.
369
Ensina Nelson Nery Júnior que “configura erro grosseiro a interposição do recurso errado, quando
o correto se encontra indicado expressamente no texto da lei” (Princípios fundamentais: teoria geral
dos recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1990. p. 186).
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Como a opção pelo agravo de instrumento é procedimental, surgem
interessantes questões quanto à aplicabilidade dos aspectos próprios da apelação
ao agravo, quando este é interposto de sentença. Entendemos, todavia, que ao
optar pelo cabimento de agravo de instrumento, a lei faz aplicável o regime deste, e
não o da apelação. Portanto, mesmo se tratando de recurso contra sentença, não
cabe recurso adesivo, não há participação de revisor, não se permite sustentação
oral e, finalmente, o acórdão não enseja embargos infringentes.370

370

Nesse ponto, discordamos de Gilberto Gomes Bruschi, para quem o agravo de instrumento
interposto de sentença segue o regime da apelação, na maioria dos aspectos (A sentença, os
demais pronunciamentos judiciais de cunho decisório após a Lei 11.232/2005 e os reflexos
recursais. Revista Dialética de Direito Processual São Paulo, Dialética, n. 91, p. 36-40, out. 2010).
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6 PROCEDIMENTO PARA VERIFICAÇÃO DOS CRÉDITOS
6.1 Conceitos e visão geral
Natural que a recuperação judicial exija que se conheça detalhadamente o
passivo do devedor, tanto porque os credores compõem a relação processual,
quanto porque o plano deve ser viável diante das dívidas existentes. Por isso, na
recuperação judicial há um procedimento próprio para a apuração do passivo,
denominado verificação dos créditos.
A verificação dos créditos é “conjunto de procedimentos judiciais ou
extrajudiciais, destinados ao conhecimento do passivo”371. Na fase primeira,
depende do próprio devedor, do administrador judicial e dos credores; na fase
seguinte, além da participação de todos esses, o juiz atua.

Inicia-se a verificação dos créditos com a obrigatória instrução da petição
inicial com a relação dos credores elaborada pelo devedor.

Publicado o deferimento do processamento da recuperação judicial, é
nomeado o administrador judicial, a quem compete acessar os documentos e livros
do devedor e receber as habilitações e divergências que lhe são apresentadas pelos
credores. Conclui-se a fase administrativa da verificação dos créditos com a
publicação da segunda relação de credores, elaborada pelo administrador judicial
com base no seu convencimento decorrente da comparação das manifestações dos
credores com as informações obtidas do devedor.

Passa-se à fase judicial da verificação dos créditos, na qual os discordantes
da relação apresentada pelo administrador judicial apresentam impugnação, ação
incidental de que participam devedor, comitê de credores e administrador judicial.
Com base nas decisões judiciais (definitivas ou antecipatórias) nas impugnações, o

371

BRINCAS, Paulo Marcondes. Comentários aos artigos 7º ao 20. In: LUCCA, Newton de; SIMÃO
FILHO, Adalberto (Coords.). Comentários à nova lei de recuperação de empresas e de falências:
comentários artigo por artigo da Lei nº 11.101/2005. São Paulo: Quartier Latin do Brasil, 2005. p.
128.
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administrador judicial consolida o quadro geral de credores, que servirá como base
para a participação dos credores em assembleia e para cumprimento do plano.
Durante todo o procedimento, admite-se a habilitação retardatária, cujo meio
de processamento depende do momento da intervenção: se antes da consolidação
do quadro geral de credores, processa-se como impugnação; se depois, como ação
autônoma.
Caso se descubra grave vício no crédito, decorrente de falsidade, dolo,
simulação, fraude ou erro essencial, ou se tenha acesso a documento antes
ignorado, admite-se a rescisão da decisão que reconheceu o crédito, para sua
exclusão ou retificação. Trata-se de uma peculiar ação rescisória.
Exposta a visão geral do procedimento de verificação de créditos, passa-se a
analisar, com mais vagar, os atos que o compõem.

6.2 Fase administrativa
A verificação dos créditos tem por ponto de partida a relação apresentada
pelo devedor na petição inicial, como exigência do artigo 51, III. Como visto, os
credores indicados na relação do devedor são citados, passando a ter conhecimento
do pedido de recuperação judicial e do crédito que lhes é atribuído pelo devedor. A
citação editalícia também tem o objetivo de dar ciência a eventuais credores
desconhecidos, não constantes da relação inicial.
Na hipótese de não ter constado crédito na relação inicial, ou ter constado
incorretamente, compete ao credor pleitear a inclusão ou a correção. Trata-se,
respectivamente, da habilitação e da divergência. O credor cujo crédito constar
corretamente na relação apresentada pelo devedor nada precisa fazer, “senão
aguardar sua inclusão, por sentença, no quadro geral de credores”.372

372

CAMPINHO, Sergio, Falência e recuperação de empresa: o novo regime da insolvência
empresarial, p. 99. No mesmo sentido: NEGRÃO, Ricardo, A eficiência do processo de judicial na
recuperação de empresa, p. 117. Em sentido contrário, e a nosso ver sem razão: Wilges Ariana
Bruscato (Manual de direito empresarial brasileiro, p. 571-572), Renato Lisboa Altemani e Ricardo
Alexandre da Silva (Manual de verificação e habilitação de créditos na lei de falência e recuperação
de empresas. São Paulo: Quartier Latin, 2006. p. 92) entendem que todos os credores, mesmo os
que constem na relação inicial, devem se habilitar.
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O administrador judicial é o destinatário das habilitações e divergências 373,
desonerando o juiz, a quem competia, na legislação anterior, resolver tais incidentes.
A desjudicialização374 da primeira etapa da verificação dos créditos, a exemplo do
que ocorre no direito europeu375, é festejada com razão na doutrina.376

O prazo para habilitações e divergências é de quinze dias, contados da
publicação do edital de deferimento do processamento. Decorrido tal prazo, embora
ainda assista ao credor o direito à impugnação e à habilitação retardatária, não mais
lhe é permitido pleitear a inclusão ou correção de crédito diretamente ao
administrador judicial.
Não há necessidade de capacidade postulatória para o exercício da
habilitação ou da divergência.377
Os requisitos formais da habilitação, aplicáveis à divergência 378, são
enumerados no artigo 9º, que exige a apresentação do título original, salvo quando
373

Questão controvertida é a possibilidade de se utilizar o serviço judiciário de protocolo para as
habilitações e divergências. Embora tecnicamente mais adequada a remessa diretamente ao
administrador judicial, nada impede que as manifestações sejam protocolizadas em juízo, em razão
da facilidade e da segurança do serviço de protocolo. Registramos a posição de Renato Lisboa
Altemani e Ricardo Alexandre da Silva, que sustentam a obrigatoriedade do uso do protocolo
judiciário, entendendo ser vedada a remessa diretamente ao administrador judicial (Manual de
verificação e habilitação de créditos na lei de falência e recuperação de empresas, p. 81).
374
Por ser o administrador judicial auxiliar do juízo, o termo “desjudicialização” deve ser entendido
pela retirada da atribuição da pessoa do juiz, passando a seu auxiliar, e não do Poder Judiciário.
375
FRANCO, Vera Helena de Mello; SZTAJN, Rachel, Falência e recuperação da empresa em crise:
comparação com as posições do direito europeu, p. 31-32.
376
TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles, Comentários aos artigos 1º a 34 da Lei n. 11.101, de
2005, in Comentários à lei de recuperação de empresas e falência, p. 25; MAMEDE, Gladston,
Direito empresarial brasileiro: falência e recuperação de empresas, v. 4, p. 98-99; COELHO, Fábio
Ulhoa, Comentários à lei de falências e de recuperação de empresas, p. 51; BEZERRA FILHO,
Manoel Justino, Lei de recuperação de empresas e falência: comentada artigo por artigo, p. 77-78.
Sobre a delegação de atos ao servidor no enfoque da efetividade e da celeridade: SERAU JUNIOR,
Marco Aurélio. Apontamentos sobre a delegação de atos processuais sem conteúdo decisório e de
administração aos servidores da Justiça. Revista de processo, São Paulo, Revista dos Tribunais, v.
36, n. 198, p. 148-161, ago. 2011.
377
No mesmo sentido: CAMPINHO, Sergio, Falência e recuperação de empresa: o novo regime da
insolvência empresarial, p. 99; COELHO, Fábio Ulhoa, Comentários à nova lei de falências e de
recuperação de empresas, p. 47; MAMEDE, Gladston, Direito empresarial brasileiro: falência e
recuperação de empresas, v. 4, p. 99. Em sentido contrário: TOLEDO, Paulo Fernando Campos
Salles, Comentários aos artigos 1º a 34 da Lei n. 11.101, de 2005, in Comentários à lei de
recuperação de empresas e falência, p. 30; BRUSCATO, Wilges Ariana, Manual de direito
empresarial brasileiro, p. 569.
378
Em sentido contrário, Renato Lisboa Altemani e Ricardo Alexandre da Silva sustentam que o artigo
9º limita-se a regrar a habilitação, sendo inaplicável à divergência, a qual tem forma absolutamente
livre (Manual de verificação e habilitação de créditos na lei de falência e recuperação de empresas,
p. 88-89).
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estiver instruindo outro processo, hipótese em que se admite apresentar cópia
autenticada. A exigência dos títulos originais tem fundamento nos atributos das
cambiais, em especial literalidade, independência, incorporação, autonomia e
abastração379, e na segurança, para se comprovar não terem sido endossados.
Todavia, a exigência de apresentação dos originais deixou de levar em
consideração a realidade empresarial cotidiana, em que os títulos em papel se
aproximam

da

total

substituição

pelo

meio

exclusivamente

eletrônico.

A

desmaterialização do título de crédito é irreversível 380, sendo o requisito previsto no
artigo 9º ultrapassado.381
Ora, “o princípio da cartularidade, que pressupõe a posse do documento para
o exercício do direito nele mencionado, não se ajusta ao ambiente eletrônico”.382
Assim, pelo princípio da equivalência funcional dos suportes, deve-se admitir
que, preenchidos os requisitos legais, o meio eletrônico pode oferecer a mesma
segurança jurídica que o papel383. Deverá ocorrer a transmutação de suporte384: o
379

Sobre os atributos das cambiais: LOBO, Jorge. As “dez regras de outro” dos títulos cambiais. In:
WALD, Arnoldo (Coord.). Doutrinas essenciais, direito empresarial: títulos de crédito, letra de
câmbio, nota promissória, cheque, duplicata, cédulas de crédito, protesto, ação cambial. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2011. v. 5, cap. 1, p. 146-150.
380
“Os empresários, ao venderem seus produtos e serviços a prazo, cada vez mais não têm se valido
do documento escrito para registro da operação. Procedem, na verdade, à apropriação das
informações, acerca do crédito concedido, exclusivamente em meio eletrônico, e apenas por esse
meio as mesmas informações são transmitidas ao banco para fins de desconto, caução de
empréstimos ou controle e cobrança do cumprimento da obrigação pelo devedor. Os elementos
identificadores do crédito concedido, na hipótese de inadimplemento, são repassados pelos bancos
aos cartórios de protesto apenas em meio eletrônico.” (COELHO, Fábio Ulhoa, Curso de direito
comercial, v. 1, p. 409).
381
“Seremos forçados a elaborar novas teorias, sobre quase tudo que até aqui vimos. E isso há de
ser agora, pois a evolução da informática é extraordinária e nada espera.” (COSTA, Wille Duarte.
Títulos de crédito. 3. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2007. p. 92). No mesmo sentido: FRONTINI,
Paulo Salvador. Títulos de crédito e títulos circulatórios: que futuro a informática lhes reserva? Rol e
funções à vista de sua crescente desmaterialização. In: WALD, Arnoldo (Coord.). Doutrinas
essenciais, direito empresarial: títulos de crédito, letra de câmbio, nota promissória, cheque,
duplicata, cédulas de crédito, protesto, ação cambial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. v. 5,
cap. 1, p. 240-244.
382
COELHO, Fábio Ulhoa. Títulos de crédito eletrônicos. Revista do Advogado, São Paulo, AASP, v.
28, n. 96, p. 45, mar. 2008. No mesmo sentido: BRASIL, Francisco de Paula Eugênio Jardim de
Souza. Títulos de crédito: o novo Código Civil: questões relativas aos títulos eletrônicos e do
agronegócio. Rio de Janeiro: Forense, 2006. p. 106-107.
383
COELHO, Fábio Ulhoa. O futuro do direito comercial. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 10. Ricardo
Negrão entende que ainda “há passos a serem dados para a plena conquista da segurança jurídica
na emissão e circulação de títulos de crédito por meio desmaterializado” (Manual de direito
comercial e de empresa: títulos de crédito e contratos empresariais São Paulo: Saraiva, 2010. v. 2.
p. 47).
384
COELHO, Fábio Ulhoa, Títulos de crédito eletrônicos, p. 46.
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título eletrônico deverá ser impresso para instruir a habilitação; ou bastará o
instrumento de protesto.385

Ademais, quando o valor do título é elevado, é justificável a instrução com
cópia autenticada386, inclusive porque o documento não é encartado nos autos, mas
permanece na posse do administrador judicial.

As habilitações e divergências são analisadas pelo administrador judicial, em
conjunto com os documentos contábeis e os livros do devedor. No prazo de
quarenta e cinco dias387, compete ao administrador judicial fazer publicar edital
contendo a nova relação de credores e o local e prazo em que serão
disponibilizados os documentos que fundamentaram a relação (art. 7º, § 2º).

A publicação da relação de credores elaborada pelo administrador judicial
marca o encerramento da fase administrativa da verificação dos créditos.

6.3 Fase judicial
Com a publicação da relação de credores elaborada pelo administrador
judicial, inicia-se o prazo de dez dias para que interessados apresentem impugnação
(art. 8º).

Trata-se de ação de conhecimento, de natureza contenciosa, incidental à
recuperação judicial, cuja decisão se torna imutável pela coisa julgada material 388. O
objetivo da impugnação é fazer com que o quadro geral de credores não repita a

385

TOMAZETE, Marlon. A duplicata virtual. In: WALD, Arnoldo (Coord.). Doutrinas essenciais, direito
empresarial: títulos de crédito, letra de câmbio, nota promissória, cheque, duplicata, cédulas de
crédito, protesto, ação cambial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. v. 5, cap. 4, p. 622-624.
386
SHIMURA, Sergio Seiji, Título executivo, p. 190-191.
387
O prazo não está sujeito à preclusão temporal. Poderá o administrador judicial extrapolar o prazo
para divulgar sua relação de credores, sem maiores consequências para os credores e o desenrolar
do processo. Contudo, se for injustificável o retardo, estará sujeito à destituição por descumprimento
dos preceitos legais e por descumprimento de seus deveres (art. 31).
388
MOREIRA, Alberto Camiña, Notas sobre a impugnação de crédito na recuperação judicial de
empresas, in Temas atuais das tutelas diferenciadas: estudos em homenagem ao professor
Donaldo Armelin, p. 7.
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relação apresentada pelo administrador judicial, por meio da inclusão, modificação
ou exclusão de crédito.

Têm legitimidade ativa para a impugnação o comitê de credores, qualquer
credor389, o devedor390 ou seus sócios391 e o Ministério Público392. Evidentemente,
não pode o administrador judicial impugnar sua própria relação.393

O destinatário da impugnação é o juízo em que tramita a recuperação judicial,
salvo na hipótese de versar sobre crédito de natureza trabalhista, em que a
competência é da Justiça especializada.394

A petição de impugnação deve respeito aos artigos 282 e 283 do Código de
Processo Civil, exigindo-se sua instrução com os documentos relativos à pretensão,
cabendo ao impugnante indicar as demais provas que pretende produzir (art. 13). O
valor da causa é o valor do crédito, quando se objetiva sua inclusão, exclusão ou
alteração da classificação; e o valor da diferença, para mais ou para menos, se o

389

Por se implicarem reciprocamente os créditos, admite-se que credor impugne crédito de outro,
mesmo de classe diversa. “Essa legitimidade cruzada, por assim dizer, é uma característica dos
processos concursais.” (MOREIRA, Alberto Camiña, Notas sobre a impugnação de crédito na
recuperação judicial de empresas, in Temas atuais das tutelas diferenciadas: estudos em
homenagem ao professor Donaldo Armelin, p. 7). No mesmo sentido: COELHO, Fabio Ulhoa,
Comentários à nova lei de falências e de recuperação de empresas, p. 50; SIMIONATO, Frederico
Augusto Monte, Tratado de direito falimentar, p. 62.
390
“A legitimidade do devedor, por certo, é limitada aos créditos incluídos pelo administrador judicial e
que estavam ausentes da relação por ele preparada. Não impugnará o crédito por ele mesmo
arrolado, a não ser que o faça fundado em fato superveniente; ou que descubra algum erro.”
(MOREIRA, Alberto Camiña, Notas sobre a impugnação de crédito na recuperação judicial de
empresas, in Temas atuais das tutelas diferenciadas: estudos em homenagem ao professor
Donaldo Armelin, p. 7).
391
A legitimidade dos sócios para impugnar é extraordinária, por não serem os titulares do direito
material em litígio. Além disso, apesar de aparentemente exclusiva (devedor ou seus sócios), a
legitimidade é concorrente, podendo tanto devedor quanto os sócios impugnar.
392
“É a mais ampla possível a impugnação por parte do Ministério Público, o que tem sido admitido
de longa data, nos mais diversos aspectos ligados ao crédito.” (MOREIRA, Alberto Camiña, Notas
sobre a impugnação de crédito na recuperação judicial de empresas, in Temas atuais das tutelas
diferenciadas: estudos em homenagem ao professor Donaldo Armelin, p. 7).
393
MOREIRA, Alberto Camiña, Notas sobre a impugnação de crédito na recuperação judicial de
empresas, in Temas atuais das tutelas diferenciadas: estudos em homenagem ao professor
Donaldo Armelin, p. 6; TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles, Comentários aos artigos 1º a 34
da Lei n. 11.101, de 2005, in Comentários à lei de recuperação de empresas e falência, p. 28.
394
O procedimento especial da recuperação judicial, previsto nos artigos 11 a 15, deve ser observado
mesmo nas impugnações que tramitem na Justiça do Trabalho, prevalecendo sobre os
procedimentos previstos na Consolidação das Leis do Trabalho, salvo com relação à sistemática
recursal. É nesse sentido a Instrução Normativa do Tribunal Superior do Trabalho n. 27/2005 e o
entendimento de Marcelo Papaléo de Souza (A lei de recuperação e falência e as suas
consequências no direito e no processo do trabalho, p. 215).
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pedido é de retificação395. Diferentemente do que ocorre com a habilitação de
crédito, indispensável capacidade postulatória para a impugnação.396
Cada impugnação é autuada em apartado, evidenciando sua natureza de
ação incidental. As impugnações que versam sobre o mesmo crédito têm autuação
única, para permitir processamento e decisão únicos, com fundamento na economia
processual e no desejo de harmonia de decisões.
Com a reunião das impugnações, forma-se um litisconsórcio ativo sui
generis397, em que cada impugnação pode ter objeto diferente, e até contraditório, o
que ocorre, por exemplo, se credor impugnar para majorar o crédito, e
simultaneamente o devedor impugnar para reduzir ou excluir o mesmo crédito.
Também é atípico o litisconsórcio quanto à obrigatoriedade, já que de um lado tem
aspectos de necessário, ante a indispensabilidade de reunião, mas de outro
aparenta facultatividade, já que a apresentação de impugnação não passa de
faculdade dos legitimados. Com relação ao resultado, o litisconsórcio formado pelos
impugnantes é simples, visto que cada impugnação pode culminar em um resultado
diverso.
O credor que tiver crédito impugnado figura no polo passivo da impugnação,
sendo intimado para, no prazo de cinco dias, contestar, juntando documentos e
requerendo a produção das provas que entender necessárias (art. 11).398
395

MOREIRA, Alberto Camiña, Notas sobre a impugnação de crédito na recuperação judicial de
empresas, in Temas atuais das tutelas diferenciadas: estudos em homenagem ao professor
Donaldo Armelin, p. 6; TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles, Comentários aos artigos 1º a 34
da Lei n. 11.101, de 2005, in Comentários à lei de recuperação de empresas e falência, p. 11.
396
“Os pressupostos processuais concernentes às partes, segundo doutrina razoavelmente uniforme,
referem-se a três categorias distintas e complementares: a capacidade de ser parte; a capacidade
de estar em juízo; e a capacidade postulatória. Destes, apenas as duas primeiras é que dizem
respeito especificamente à parte em si mesma considerada. A “capacidade postulatória” relacionase a outro fenômeno, qual seja, à regra de, para o sistema processual civil, os atos processuais
serem praticados por quem detém poder de postulação, advogados e membros do Ministério
Público.” (BUENO, Cássio Scarpinella, Partes e terceiros no processo civil brasileiro, p. 26).
397
MAMEDE, Gladston, Direito empresarial brasileiro: falência e recuperação de empresas, v. 4, p.
106-107; MOREIRA, Alberto Camiña, Notas sobre a impugnação de crédito na recuperação judicial
de empresas, in Temas atuais das tutelas diferenciadas: estudos em homenagem ao professor
Donaldo Armelin, p. 8.
398
José Alexandre Tavares Guerreiro sustenta, com acerto, que outros interessados, além do credor
titular do crédito impugnado, podem contestar a impugnação (Comentários ao Capítulo II, Seção II:
artigos 7º a 20. In: SOUZA JUNIOR, Francisco Satiro de; PITOMBO, Antônio Sérgio A. de Moraes
(Coords.). Comentários à lei de recuperação de empresas e falências: Lei 11.101/2005, artigo por
artigo. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 154). Em sentido
contrário: FRANCO, Vera Helena de Mello; SZTAJN, Rachel, Falência e recuperação da empresa
em crise: comparação com as posições do direito europeu, p. 39.
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Intervêm na impugnação o devedor e o comitê de credores, ouvidos no prazo
de cinco dias subsequente ao prazo de contestação. Depois, o administrador judicial
tem igual prazo para emitir parecer, instruindo-o com as informações que dispuser
acerca do crédito impugnado (art. 12).

Apesar de o procedimento da impugnação não prever expressamente, caso
algum dos intervenientes (credor impugnado, comitê de credores, devedor ou
administrador judicial) apresente documento, deverá ser franqueada às partes a
manifestação, nos termos do aplicável artigo 398 do Código de Processo Civil, sob
pena de nulidade399, como corolário do princípio do contraditório.

Encerrados os prazos para manifestação dos interessados, passa-se ao que
seria equivalente, no procedimento comum ordinário, à fase de saneamento e
julgamento antecipado. As impugnações maduras, que não dependem de dilação
probatória, são decididas por sentença, com a fixação do valor e da classificação de
crédito. Nas demais, o juiz fixa os pontos controvertidos, decide as questões
processuais pendentes e determina a produção de provas, designando audiência de
instrução e julgamento, se necessária a prova oral (art. 15). Pela importância da
decisão das impugnações no desenrolar da recuperação judicial, a fim de se definir o
quanto antes o passivo do devedor, seria importante que o juiz desse atenção aos
prazos para decisões400, mesmo se tratando de prazos impróprios.401

Nas impugnações ainda pendentes de dilação probatória, deve o juiz
determinar a reserva de valor para satisfação do crédito impugnado (art. 16) 402. A
399

TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles, Comentários aos artigos 1º a 34 da Lei n. 11.101, de
2005, in Comentários à lei de recuperação de empresas e falência, p. 36.
400
“O juiz que excede prazos sem motivo justo é um mau pagador das promessas constitucionais de
tutela jurisdicional e deve suportar sanções administrativas ou mesmo pecuniárias, mas inexiste a
sanção processual das preclusões.” (DINAMARCO, Cândido Rangel, Instituições de direito
processual civil, v. 2, p. 567).
401
“No caso das partes, os prazos são classificados como próprios, significando que o desrespeito a
eles acarreta uma consequência processual específica. No que se refere ao juiz, os prazos são
impróprios, pois, uma vez descumpridos, nenhum efeito processual se verificará, quando muito,
disciplinar. Não havendo consequência processual desta omissão, não se pode falar em preclusão
para o juiz, pois mesmo após transcorrido o prazo para a realização do ato, será totalmente lícita a
sua realização.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção, Breves apontamentos sobre o instituto da
preclusão, in Leituras complementares de processo civil, p. 325).
402
De ofício, diferentemente do que ocorria sob a legislação anterior (TOLEDO, Paulo Fernando
Campos Salles, Comentários aos artigos 1º a 34 da Lei n. 11.101, de 2005, in Comentários à lei de
recuperação de empresas e falência, p. 40).
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natureza da reserva de valor é de medida antecipatória. A exigência de celeridade
na prestação jurisdicional, aguda na recuperação judicial pela urgência na superação
da crise, criou o mecanismo da reserva de valor, para que o trâmite das
impugnações não obste o andamento do procedimento principal da recuperação
judicial.

A impugnação encerra-se por sentença declaratória, com força de coisa
julgada. Pela litigiosidade e necessidade de participação de advogado, é cabível a
fixação de honorários advocatícios de sucumbência. Note-se que a inexigibilidade
das despesas que os credores tiverem para tomar parte na recuperação judicial (art.
5º, II) não abrange os honorários da ação de impugnação.

Embora o ato judicial que resolve as impugnações tenha natureza de
sentença, é recorrível por agravo de instrumento (art. 17). O rompimento com o
sistema recursal comum, pelo qual caberia apelação, é imotivado. Por se processar
autonomamente, em autos apartados, não se justifica exigir a formação do
instrumento para o agravo e manter parados no juízo singular os autos da
impugnação. Bastaria prever o cabimento da apelação sem efeito suspensivo.403

Têm legitimidade para recorrer da decisão da impugnação os mesmos
legitimados para apresentá-la. O administrador judicial, por ser auxiliar do juízo,
imparcial, não tem legitimidade para agravar da sentença da impugnação, não
obstante venha entendendo em sentido contrário o Tribunal de Justiça de São
Paulo.404
403

No mesmo sentido, Sérgio Campinho (Falência e recuperação de empresa: o novo regime da
insolvência empresarial, p. 105) e Gladston Mamede, que julga ser “inútil e tolo” o cabimento de
agravo de instrumento contra a sentença de impugnação (Direito empresarial brasileiro: falência e
recuperação de empresas, v. 4, p. 109-110). Analisando a questão do recurso contra a sentença do
incidente de falsidade, Nelson Nery Júnior critica a adoção do agravo quando o incidente é autuado
em apartado e faz coisa julgada material (Princípios fundamentais: teoria geral dos recursos, p.
180).
404
“Parece-me evidente que, se o administrador judicial é considerado pela doutrina como „auxiliar do
juiz‟ e exerce um munus público, tendo a função de elaborar a segunda relação de credores prevista
no artigo 7º, § 2º, da nova Lei, bem como, diante da expressa previsão de ser intimado para dar o
seu parecer, no caso de ser ofertada impugnação àquela relação de credores, tem ele legitimidade
para interpor agravo contra a decisão judicial sobre a impugnação, nos termos previstos no artigo 17
do diploma falimentar. Tal conclusão é reforçada pelo disposto no artigo 19, da Lei n. 11.101/2005,
que confere legitimidade ao administrador judicial para ajuizar ação rescisória falimentar, quando
constatar qualquer vício na elaboração do quadro-geral de credores, diante do interesse da
coletividade de credores em estabelecer com certeza e precisão o passivo submetido à recuperação
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Como ocorre com qualquer agravo de instrumento, o relator tem os poderes
enumerados no artigo 527 do Código de Processo Civil. Assim, pode antecipar a
tutela recursal liminarmente405, para suspender o reconhecimento do crédito ou
determinar a inclusão ou modificação de crédito, para permitir o exercício do direito
de voto, como expressamente registra o parágrafo único do artigo 18, mesmo de
ofício406. A decisão do relator que antecipa a tutela recursal é irrecorrível, podendo
ser modificada ou revogada apenas por reconsideração do relator ou pela decisão
colegiada do agravo de instrumento (art. 527, § 1º, do CPC).

6.4 Formação do quadro geral de credores
Caso não haja impugnação alguma, a relação de credores apresentada pelo
administrador judicial é homologada pelo juiz como quadro geral de credores (art.
14). Afinal, a ausência de impugnação por qualquer dos legitimados é tida como
concordância tácita com a relação elaborada pelo administrador.
Havendo impugnações e transcorrido o prazo de manifestação do devedor, do
comitê, e do administrador judicial, o juiz age na forma do artigo 15: determina a
inclusão no quadro geral de credores dos créditos não impugnados; decide as
impugnações que não dependem de dilação probatória; nas demais, fixa os pontos
controvertidos, decide as questões processuais pendentes e determina a produção
judicial ou à falência. Se o administrador judicial tem legitimidade para, após o trânsito em julgado
das decisões sobre as impugnações, pedir a exclusão, outra classificação ou retificação de qualquer
crédito incluído no quadro-geral de credores, que é o mais, evidentemente, tem ele legitimidade
para recorrer ao Tribunal (que é o menos) contra as decisões prolatadas nas impugnações
apresentadas à relação de credores que ele elaborou e que deverá servir de base à consolidação
do quadro-geral.” (TJSP  AI n. 480.422.4/2-00, rel. Des. Manoel de Queiroz Pereira Calças).
405
Nesse ponto, discordamos do entendimento de Pedro Miranda Oliveira (Poderes do relator no
agravo de instrumento: impossibilidade de provimento singular sem a oitiva da parte agravada.
Revista de Processo, São Paulo, Revista dos Tribunais, v. 34, n. 174, p. 267-282, ago. 2009).
406
Analisando a possibilidade de concessão de ofício da liminar no mandado de segurança, Cassio
Scarpinella Bueno defendia a necessidade de requerimento da parte. Contudo, a partir da quarta
edição do Mandado de segurança, modificou seu entendimento, pelos mesmos fundamentos que
me fizeram concluir pela ampla possibilidade de concessão de ofício das tutelas de urgência. Em
suas palavras: “Acabei por me convencer pela tese majoritária. Menos pelo texto do dispositivo em
exame e muito mais pelo „modelo constitucional do direito processual civil‟ como um todo e o do
mandado de segurança em específico, não me parece haver espaço para o magistrado, desde que
se veja diante dos pressupostos autorizadores da lei, manter-se inerte diante do silêncio do
impetrante ou, o que é mais correto, diante do silêncio de seu advogado. A atuação jurisdicional,
desde sua provocação inicial, isto é, desde o rompimento da inércia do Poder Judiciário, não pode
ser pensada senão de forma útil, de forma a que produza os melhores e mais amplos resultados
(CF, art. 5º, LXXVIII).” (BUENO, Cassio Scarpinella, Mandado de segurança: comentários às leis
1533/51, 4348/64 e 5021/66, p. 89).

165

de provas, designando audiência de instrução e julgamento, se necessária a prova
oral. Comparando-se com o procedimento comum ordinário, tratam-se das
providências preliminares.

Ainda, nas impugnações pendentes decisão, o juiz determina a reserva de
valor para satisfação do crédito impugnado (art. 16), típica medida antecipatória.

O objetivo desses atos é a formação do quadro geral de credores, que servirá
como base para a votação dos credores na assembleia geral.

É função do administrador judicial consolidar o quadro geral de credores, que
passa por homologação judicial (art. 18). Não há liberdade alguma ao administrador
judicial na consolidação do quadro, cabendo-lhe observar estritamente o que for
determinado pelo juiz, incluindo os créditos de acordo com os resultados das
impugnações e das reservas de valor.

O quadro deve mencionar a importância e a classificação de cada crédito
atualizado até a data do ajuizamento. É juntado aos autos e publicado no órgão
oficial no prazo de cinco dias contados da data em que forem decididas as
impugnações independentes de dilação probatória.

6.5 Ação rescisória especial
Prevê o artigo 19 uma ação própria para exclusão, reclassificação ou
retificação de qualquer crédito, fundada na descoberta de falsidade, dolo, simulação,
fraude, erro essencial ou documentos antes ignorados. Trata-se da ação rescisória
especial407, que pode ser ajuizada até o encerramento da recuperação judicial.

Têm legitimidade ativa para a ação rescisória de crédito o administrador
judicial, o comitê, qualquer credor e o Ministério Público408. Embora não tenha a lei

407

Para Luiz Inácio Vigil Neto, “ação retificatória” (Teoria falimentar e regimes recuperatórios, p. 116).
O Ministério Público sempre tem legitimidade para a rescisória especial, em razão do interesse
público envolvido na recuperação judicial, e não apenas nas hipóteses de falta de intervenção e
colusão, como ocorre na ação rescisória comum (art. 487, III, do CPC).

408
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expressamente atribuído legitimidade ao devedor, há de se entender que é parte
legítima para a rescisória especial, por ser parte diretamente atingida pela decisão
rescindenda. Não faria sentido legitimar qualquer credor, mas exigir do devedor que
provoque o Ministério Público ou o administrador judicial, para que eles, se
quiserem, ajuízem a ação rescisória.

Embora silente a lei, a legitimidade passiva é do credor titular do crédito
objeto da ação e do devedor (se não for o autor), em litisconsórcio necessário. A
competência é do juízo da recuperação judicial, salvo se o crédito houver sido
reconhecido por outro juízo, na forma do artigo 6º, parágrafos 1º e 2º, caso em que
este será competente. A ação segue o procedimento ordinário previsto no Código de
Processo Civil e, como não se trata de rito especial, deve seguir a Consolidação das
Leis do Trabalho, se o crédito atacado houver sido reconhecido na Justiça
especializada.

Faz-se aplicável à rescisória especial, com adaptações, o artigo 488, I, do
Código de Processo Civil, pelo qual pode o autor cumular ao pedido de rescisão
pedido de novo julgamento.
O primeiro – o pedido rescindente – é a desconstituição da decisão atacada.
É indispensável, em qualquer caso; o juízo rescindente é o mérito da ação
rescisória409. O segundo – o pedido rescisório – decorre da necessidade de que,
rescindida a decisão, se profira novo julgamento. Trata-se do mérito da ação
originária410. Na rescisória de credito, deve o autor requerer a rescisão da decisão
atacada (pedido rescindente), bem como nova decisão, excluindo, reclassificando ou
retificando o crédito (pedido rescisório).

Não se exige que o autor deposite a importância de cinco por cento como
caução da multa imposta em caso de julgamento unânime de inadmissibilidade ou
improcedência, o que ocorre na rescisória comum (art. 487, II, do CPC).

409

BARIONI, Rodrigo. Ação rescisória e recursos para os tribunais superiores. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2010. p. 146.
410
Ibidem, p. 153.
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Por outro lado, o ajuizamento da ação rescisória tem o efeito de condicionar o
pagamento do crédito a que se refere à prestação de caução 411. A lei não detalhou a
forma da caução412, podendo se entender seja admitida tanto caução real quanto
fidejussória. Caso o crédito suspenso tenha natureza alimentar, a caução deve ser
dispensada para pagamento de valor inferior a sessenta salários mínimos, sendo
aplicado o disposto no artigo 475-O, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil.

A ação rescisória especial é julgada por sentença, da qual cabe recurso de
apelação.413

411

Independente de requerimento, a caução é exigida para o pagamento, podendo ser fixada ex
officio por sua natureza acautelatória (RIBEIRO, Leonardo Ferres de Silva. Execução provisória no
processo civil. São Paulo: Método, 2010. p. 193-196).
412
As observações de Sergio Shimura acerca da caução exigida para execução provisória (art. 475-O
do CPC) são pertinentes também para a caução da ação rescisória especial: “Seria conveniente que
o legislador dispusesse de modo mais detalhado a respeito dessa „caução suficiente e idônea‟, que
tantos problemas tem gerado no plano prático. Basta pensar na espécie de caução (real ou
fidejussória?); sendo imóvel, mister se faria a anuência do cônjuge?; a caução confere alguma
vantagem ao executado que venha a sair-se vitorioso, como o direito de preferência?” (SHIMURA,
Sergio Seiji. Cumprimento de sentença. In: SHIMURA, Sergio Seiji; NEVES, Daniel Amorim
Assumpção (Coords.). Execução no processo civil: novidades e tendências. São Paulo: Método,
2005. p. 249).
413
ARAÚJO, José Francelino, Comentários à lei de falências e de recuperação de empresas, p. 53.
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7 PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO PARA MICROEMPRESA E
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
7.1 Fundamentos
É exigência constitucional seja dispensado tratamento diferenciado à empresa
de pequeno porte, como se extrai do artigo 170, IX, da Constituição Federal. O
tratamento protetivo se justifica pela relevância das pequenas empresas no cenário
econômico nacional, correspondendo ao impressionante índice de 97,6% das
empresas brasileiras em atividade414, bem como para garantir participação no
mercado, em disputa com grandes empresas.

O ordenamento concretiza o tratamento privilegiado às pequenas empresas
em diversas áreas, concedendo benefícios em licitações, simplificação tributária,
facilitação documental e contábil, acesso aos Juizados Especiais etc. Também no
tratamento da empresa em crise, como não poderia deixar de ser, às pequenas
empresas foi disponibilizado procedimento simplificado de recuperação judicial.

Previu a Lei n. 11.101/2005 a possibilidade de microempresa e empresa de
pequeno porte demandar sua recuperação judicial com base em plano especial,
premoldado de forma rígida pela lei. Optando o devedor pelo plano especial, o
processo segue procedimento diferenciado, simplificado, previsto nos artigos 70 a
72, ao qual serve o procedimento ordinário como base.

7.2 Peculiaridades do procedimento simplificado

Inicia-se o procedimento simplificado de idêntica forma que o ordinário: pelo
devedor, com o ajuizamento de petição inicial respeitosa aos requisitos específicos
do artigo 51 e genéricos do artigo 282 do Código de Processo Civil e acompanhada

414

Estatística do IBGE com base em dados de 2001 (As micro e pequenas empresas comerciais e de
serviços no Brasil, apud ZANINI, Carlos Klein. Comentários ao Capítulo III, Seção V: artigos 70 a 72.
In: SOUZA JUNIOR, Francisco Satiro de; PITOMBO, Antônio Sérgio A. de Moraes (Coords.).
Comentários à lei de recuperação de empresas e falências: Lei 11.101/2005, artigo por artigo. 2. ed.
rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 320.
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dos documentos essenciais. O ponto diferencial é que, desde a petição inicial, o
autor micro ou pequeno empresário deve manifestar sua intenção de seguir o
procedimento simplificado, sob pena de precluir o direito de optar por tal
procedimento (art. 70, § 1º).415

Presentes os requisitos de admissibilidade, o juiz defere o processamento da
recuperação judicial simplificada, da mesma forma que o faz no procedimento
ordinário.

A verificação dos créditos se processa igualmente ao que ocorre no
procedimento ordinário, sob responsabilidade do administrador judicial na fase de
habilitações e divergências, e diante do juiz, na fase de impugnações.

Ressalta-se que somente os créditos quirografários podem ser abrangidos
pela recuperação simplificada. Créditos de outra natureza não se sujeitam à
recuperação por plano especial, nem, consequentemente, têm sua exigibilidade
suspensa pelo deferimento do processamento.

O plano de recuperação deve ser apresentado no prazo de sessenta dias do
deferimento do processamento, assim como ocorre no procedimento ordinário. É
restrita a liberdade na elaboração do plano: abrange somente os credores
quirografários, como dito; prevê parcelamento de todos os créditos em até trinta e
seis parcelas mensais, iguais e sucessivas, corrigidas e acrescidas de juros de 12%
ao ano, vencendo-se a primeira em até cento e oitenta dias do ajuizamento;
estabelece a necessidade de autorização judicial, depois de ouvidos administrador
judicial e comitê de credores, para o devedor aumentar despesas ou contratar
empregados.

415

Em sentido contrário, Carlos Klein Zanini sustenta que, se omissa a petição inicial quanto à opção
pelo procedimento simplificado, deve o juiz intimar o devedor para manifestação expressa
(Comentários ao Capítulo III, Seção V: artigos 70 a 72, in Comentários à lei de recuperação de
empresas e falências: Lei 11.101/2005, artigo por artigo, p. 322).
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Apresentado o plano, os credores podem manifestar objeção. Se credores
titulares de mais da metade dos créditos objetarem, o pedido é julgado
improcedente, com a consequente decretação da falência do devedor. Por outro
lado, se isso não ocorrer, deve ser julgado procedente o pedido, com a concessão
da recuperação judicial.

Note-se que não há assembleia geral de credores para deliberar sobre o
plano. As objeções têm a finalidade, no procedimento simplificado, de levar à
rejeição do pedido e à decretação da falência.

No mais, o procedimento especial para pequenas empresas segue os passos
do procedimento recuperacional ordinário.
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8 PROCEDIMENTOS RELACIONADOS AO ENCERRAMENTO E AO
CUMPRIMENTO DO PLANO
8.1 Fase de observação
O estado de recuperação judicial perdura, depois da concessão da medida,
por mais dois anos. Nesse biênio, o devedor ainda está sob o regime de
recuperação, com deveres e obrigações a ele inerentes.

Nesse período, sendo descumprida qualquer obrigação prevista no plano,
inclusive as não pecuniárias, a recuperação judicial é convolada em falência,
conforme previsto nos artigos 61, parágrafo 1º, e 73, IV.

Cabe ao administrador judicial acompanhar e fiscalizar o cumprimento do
plano (art. 22, II, “a”), para apresentar, ao final, relatório de execução (art. 63, III).

8.2 Descumprimento do plano e convolação em falência
Descumprido o plano nos dois anos seguintes à concessão da recuperação –
circunstância que pode ser informada por qualquer credor ou pelo administrador
judicial –, ela é convolada em falência (arts. 61, § 1º e 73, IV).

Nesse caso, coerentemente, os direitos e garantias dos credores são
reconstituídos às condições originais, com a amortização pelos valores pagos (art.
61, § 2º). Se assim não fosse, bastaria ao devedor requerer a recuperação judicial,
apresentar plano propondo abatimento da dívida e, ao descumprir integralmente o
proposto, ver seus créditos reduzidos na medida do desconto concedido.

Se convolada a recuperação em falência, os créditos de obrigações
constituídas durante a recuperação judicial são considerados extraconcursais e os
créditos de credores quirografários fornecedores, que continuarem provendo
produtos e serviços ao devedor, passam a ter privilégio geral, até o limite do que for
fornecido durante o período de recuperação (art. 67). A medida objetiva assegurar
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ao devedor o acesso ao crédito e a produtos e serviços, fazendo-o por meio de
estímulo aos credores.

8.3 Encerramento e novação
Como dito, transcorridos os dois anos seguintes à concessão, encerra-se o
estado de recuperação judicial, o que tem efeitos em relação ao processo e à
relação material.

No processo, o encerramento do estado de recuperação é declarado por
sentença, com a determinação das providências finais do processo: (i) pagamento
do saldo de honorários ao administrador judicial, desde que prestadas as contas no
prazo de trinta dias e aprovado o relatório sobre cumprimento do plano; (ii) apuração
do saldo de custas processuais; (iii) apresentação pelo administrador judicial de
relatório circunstanciado sobre a execução do plano; (iv) dissolução do comitê de
credores e exoneração do administrador judicial; e (v) comunicação ao Registro
Público de Empresas Mercantis, para que averbe o fim do estado de recuperação
judicial.

A sentença de encerramento, além de encerrar o processo, declara findo o
estado de recuperação judicial.
No plano material, o transcurso dos dois anos faz operar plenamente a
novação que decorre do plano de recuperação judicial. O plano de recuperação,
segundo o artigo 59, “implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o
devedor e todos os credores a ele submetidos, sem prejuízo das garantias”. Mas
somente depois de dois anos é que novação plena se concretiza, já que, antes
disso, o descumprimento de qualquer obrigação faz com que as obrigações
anteriores sejam reconstituídas, desfazendo a novação (art. 61, §§ 1º e 2º).
Mas, não operada a condição resolutiva, o decurso de dois anos faz plena a
novação, de modo que, posteriormente descumprida a obrigação, o credor exija a
obrigação nova, prevista no plano de recuperação, e não a novada.
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Opera-se a novação quando devedor e credor fazem novas obrigações
substituírem anteriores, as extinguindo.416 Como regra, a novação opera de pleno
direito, independentemente de condição, extinguindo em definitivo a obrigação
novada. Para ocorrer, depende de expressa ou clara intenção de novar. Além disso,
extingue os acessórios e garantias, desonerando o fiador que não consentiu.

Vê-se que a novação decorrente do plano de recuperação não apresenta
importantes características da novação geral. Primeiro, pela previsão de condição
resolutiva: o descumprimento de obrigação no biênio inicial resolve a novação,
revigorando as obrigações originais417. Segundo, por dispensar manifestação da
intenção de novar, e impossibilitar inclusive a intenção de não novar. Terceiro, por
não abranger os acessórios e as garantias, salvo se diversamente previsto no plano.
Por tais peculiaridades, Manoel de Queiroz Pereira Calças defende que a novação
recuperacional tem natureza jurídica semelhante, mas não idêntica, à da novação
comum.418

Como dito, também a exigência de animus novandi, imprescindível na
novação comum419, é diferente na novação recuperacional, em que independe de
previsão expressa no plano ou de clara manifestação da intenção de novar. A
novação recuperacional opera como imposição da lei420. Mesmo eventual previsão
no plano aprovado, afastando a novação, seria inócua, já que a novação decorre do
próprio sistema da recuperação judicial.

416

Melhor é o conceito de Maria Helena Diniz, para quem “a novação vem a ser o ato que cria uma
nova obrigação, destinada a extinguir a precedente, substituindo-a.” (Curso de direito civil brasileiro:
teoria geral das obrigações. 24. ed. reformulada. São Paulo: Saraiva, 2009. v. 2, p. 307).
417
MUNHOZ, Eduardo Secchi, Comentários ao Capítulo III, Seção IV: artigos 55 a 69, in Comentários
à lei de recuperação de empresas e falências: Lei 11.101/2005, artigo por artigo, p. 294.
418
CALÇAS, Manoel de Queiroz Pereira. Novação recuperacional. Revista do Advogado, São Paulo,
AASP, v. 29, n. 105, p. 120, set. 2009.
419
Como ensina Carlos Roberto Gonçalves, “é imprescindível que o credor tenha intenção de novar,
pois importa renúncia ao crédito e aos direitos acessórios que o acompanham. Quando não
manifestada expressamente, deve resultar de modo claro e inequívoco das circunstâncias que
envolvem a estipulação. Na dúvida, entende que não houve novação, pois essa não se presume”
(Direito civil brasileiro. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. v. 2, p. 335-336).
420
Na Alemanha, o reestabelecimento das obrigações originais se dá em caso de “significante atraso
no cumprimento do plano”, ou de acordo com o prazo novacional previsto no próprio plano. Para os
credores com garantia real, a possibilidade de restabelecimento das condições originais depende do
que for pactuado no plano (COROTTO, Susana. Modelos de reorganização empresarial brasileiro e
alemão: comparação entre a lei de recuperação e falências de empresas e a insolvenzordnung sob
a ótica da viabilidade prática, p. 118-119).
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8.4 Descumprimento posterior ao encerramento
8.4.1 Execução forçada
Descumprida obrigação prevista no plano, vencida depois de dois anos da
concessão da recuperação, caberá ao interessado exigir o cumprimento ou requerer
a decretação da falência do devedor (art. 62).

A sentença que concede a recuperação judicial é título executivo judicial. Dois
anos

depois

de

concedida

a

recuperação,

novadas

as

obrigações,

o

descumprimento de obrigação autoriza o credor a promover a execução forçada,
sem a necessidade de prévio processo de conhecimento.

As obrigações de natureza pecuniária são executadas na forma dos artigos
475-J e seguintes do Código de Processo Civil. Como haverá a necessidade da
formação de nova relação processual, indispensável a citação do devedor, para que
pague a dívida no prazo de quinze dias, sob pena de multa de 10% e penhora. 421

Se, por outro lado, se tratar de obrigação de fazer ou deixar de fazer (como,
por exemplo, constituir nova sociedade, alterar a forma de gestão, cindir-se, alienar
unidades), sua execução deve se processar nos moldes do artigo 461 do Código de
Processo Civil; tratando-se de obrigação de entregar coisa certa (maquinário, por
exemplo), o procedimento de execução é o previsto no artigo 461-A do Código de
Processo Civil.

Em regra, para a execução do título judicial é competente o juízo que
processou a causa, constituindo o título (art. 475-P, II, do CPC). Contudo, como a

421

“É correto afirmar que todos os títulos execugtivos judiciais descritos no art. 475-N, do CPC, para
serem cumpridos utilização a mesma sistemática aplicada ao chamado cumprimento de sentença
(art. 475-N, inc. I, do CPC). O único diferencial que aparece é que quando se tratar de cumprimento
sentença penal condenatória, sentença arbitral ou sentença estrangeira, como não houve
sincretismo processual prévio, ou seja, o Poder Judiciário, no âmbito cível nunca manifestou-se
previamente sobre a relação jurídica em lide, haverá necessidade de citação do devedor (art. 475-N,
parágrafo único, do CPC).” (ALVAREZ, Anselmo Prieto. Teoria geral do cumprimento de título
executivo judicial. In: BRUSCHI, Gilberto Gomes; SHIMURA, Sergio Seiji. Execução civil e
cumprimento da sentença. São Paulo: Método, 2009. v. 3, p. 71-103.
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competência para a recuperação judicial tem regra especial (a do local em que se
encontra o principal estabelecimento, conforme o art. 3º), que não abrange a
execução de obrigação prevista no plano, o juízo que concede a recuperação não é
competente para a execução forçada da obrigação prevista no plano. Ademais, com
o decurso do prazo de dois anos, e proferida a sentença de encerramento, o
devedor sai do estado de recuperação judicial, desvinculando-se do juízo em que
tramitou o processo.

Assim, a situação é semelhante à da execução da sentença penal ou aribitral:
é competente o juízo cível do local em que o devedor tem domicílio (art.. 475-P, III,
do CPC) ou bens passíveis de expropriação (art. 475-P, parágrafo único, do CPC),
cabendo a escolha ao exequente.422

8.4.2 Pedido de falência
Como dito, o descumprimento de obrigação prevista no plano, vencida depois
de dois anos da concessão da recuperação judicial, é fundamento para o pedido de
falência do devedor. Não se trata, aqui, da convolação da recuperação em falência,
que ocorre caso a obrigação descumprida tenha vencido no biênio inicial (arts. 61, §
1º, e 73, IV). Afinal, convolar significa transformar; e somente se pode transformar o
estado de recuperação em falência enquanto o devedor ainda se encontrar nesse
estado. Mas, passados dois anos da concessão, o devedor deixa o estado de
recuperação judicial, tornando impossível a convolação.

Assim, cabe ao credor iniciar processo autônomo de falência, com
fundamento no artigo 94, III, “g”, do Código de Processo Civil. Note-se que, ainda
que se trate de obrigação pecuniária, não se aplica a exigência de valor mínimo de
quarenta salários mínimos, prevista no artigo 94, I, por ser o pedido fundamentado
em hipótese diversa da impontualidade de título.

422

DIDIER JR., Fredie. Competência para a execução de título executivo judicial. in: BRUSCHI,
Gilberto Gomes; SHIMURA, Sergio Seiji (Coods.). Execução civil e cumprimento da sentença. São
Paulo: Método, 2007. v. 2. p. 211.
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Citado, há que se admitir que o devedor efetue depósito da dívida para elidir o
risco de falência, não obstante o depósito elisivo seja previsto, em tese, apenas para
as hipóteses dos incisos I e II do artigo 94.

Por outro lado, caso não tenha decorrido o prazo de cinco antes desde a
concessão da recuperação judicial em que foi descumprido o plano, não poderá o
devedor pleitar, no prazo da contestação, sua recuperação judicial, com base no
artigo 95, ante a vedação prevista no artigo 48, inciso II.
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CONCLUSÕES

O presente estudo levou-nos às seguintes conclusões:

1. A coletividade é atingida pela crise da empresa, que demanda um
tratamento legal específico, a permitir a superação das dificuldades e a sua
preservação, ao mesmo tempo que satisfaz o direito dos credores.

2. Constatado que os credores têm interesse no destino dado à empresa,
exige-se um instrumento que lhes permite participação ativa, para legitimá-lo.

3. O direito material à recuperação judicial se concretiza obrigatoriamente
pelo processo. Por sua vez, como o processo somente se justifica para a realização
do direito material, seu regramento deve ser adequado às peculiaridades da relação
substancial que lhe dá ensejo.

4. A imprescindibilidade do processo para a realização da recuperação judicial
justifica a análise dos aspectos processuais do instituto. A especialidade do
processo de recuperação judicial faz ainda mais relevante seu estudo, no intermédio
entre a teoria geral do processo e as peculiaridades do direito empresarialeconômico.

5. A criação de técnicas próprias para a realização processual da recuperação
empresarial coaduna com a necessidade de adequação do processo ao direito
material.

6. A recuperação judicial demanda jurisdição estatal, não podendo se
processar por meio de arbitragem.

7. A competência do juízo para a recuperação judicial é fixada pelo critério
territorial, mas segue o regime da competência absoluta, ante o interesse público
que justifica sua fixação.
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8. A incompetência do juízo pode ser conhecida a qualquer tempo, de ofício
ou a requerimento dos interessados, em forma livre. Reconhecida a incompetência,
os atos decisórios devem manter seus efeitos até a revisão pelo juízo competente.

9. A mera distribuição do pedido de recuperação judicial (e não o despacho
inicial ou a citação) torna prevento o juízo para pedido de falência ou outro pedido de
recuperação.

10. O juízo universal é próprio da falência, inexistindo na recuperação judicial.

11. A especialidade do processo de recuperação judicial exige estrutura
jurisdicional adequada.

12. O administrador judicial é auxiliar do juízo, dele se exigindo idoneidade
moral e financeira, e imparcialidade.

13. A remuneração do administrador, paga pelo devedor, deve ser
parcialmente retida para pagamento ao final, condicionado ao cumprimento de todos
os deveres. A decisão que fixa a remuneração do administrador judicial é título
executivo extrajudicial.

14. Pelos danos causados por dolo ou culpa, o administrador judicial é
responsável, devendo a apuração da responsabilidade, sua liquidação e a execução
se darem em processo autônomo.

15. O administrador judicial somente tem legitimidade recursal nos incidentes
específicos que lhe afetam diretamente, não lhe sendo permitido recorrer das
decisões centrais do processo de recuperação.

16. O Ministério Público não intervém em todos os atos do processo, sendo
intimado apenas dos atos mais relevantes; mas, se entender que determinado
processo, pela relevância da empresa em crise, carrega considerável interesse
público, pode exigir sua participação intensiva.
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17. A legitimidade ordinária para o pedido de recuperação é do próprio
devedor; o cônjuge sobrevivente, os herdeiros do devedor, o inventariante e o sócio
remanescente têm legitimidade extraordinária.

18. A recuperação não beneficia coobrigados, fiadores e obrigados de
regresso, que não são atingidos pela suspensão das ações nem pela novação
decorrente da aprovação do plano, salvo, nesse caso, se acordada a extensão dos
efeitos da recuperação.

19. Admite-se o litisconsórcio ativo para o pedido de recuperação, caso se
trate de grupo econômico, ainda que de fato. Para fins de fixação de competência
em caso de litisconsórcio ativo, deve-se considerar o principal estabelecimento do
grupo assim considerado, e não de cada uma das empresas que o integram.

20. Os credores figuram no processo de recuperação judicial na qualidade de
réus.

21. O litisconsórcio passivo é inerente à recuperação judicial; é necessário,
unitário e geralmente multitudinário, com momentos de independência entre os
litisconsortes.

22. No peculiar litisconsórcio passivo da recuperação judicial, os litisconsortes
não têm prazo em dobro e em determinados momentos são considerados como
comunhão, prevalecendo a vontade coletiva.

23. O comitê de credores é órgão de representação, atuando como substituto
processual em determinados momentos.

24. Os provimentos devem ser classificados entre os de admissibilidade e os
de mérito, tendo reduzida relevância prática a distinção entre condições da ação e
pressupostos processuais.
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25. Além do empresário individual e da sociedade empresária, pode requerer
recuperação judicial a empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI).

26. É importante que o juízo de admissibilidade seja cuidadosamente
proferido ao início, em razão dos efeitos causados pelo deferimento do
processamento. Admite-se, contudo, que o controle de admissibilidade seja feito a
qualquer tempo, de ofício ou mediante provocação dos interessados, em forma livre.

27. O mérito da recuperação judicial é a viabilidade de superação da crise
econômico-financeira com base no plano de recuperação submetido à deliberação
dos credores.

28. A petição inicial deve respeito aos requisitos genéricos do artigo 282 do
Código de Processo Civil e aos requisitos específicos da Lei n. 11.101/2005. Se
incompleta ou irregular, é direito do autor emendá-la.

29. Tem natureza de decisão interlocutória o ato judicial que defere o
processamento da recuperação judicial.

30. A suspensão decorrente do deferimento do processamento atinge apenas
os atos de execução, permitindo o prosseguimento das ações na fase de
conhecimento, inclusive de procedimentos arbitrais.

31. Deferido o processamento, a desistência depende de concordância dos
credores, que não precisam justificar a recusa.

32. O edital seguinte ao deferimento do processamento da recuperação
judicial tem o condão de citar os credores.

33. Deve o juiz proceder à análise prévia da legalidade e dos requisitos
formais do plano de recuperação, determinando ao devedor que proceda aos ajustes
necessários, antes de determinar a publicação de edital informando sua
apresentação.
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34. A regra do artigo 54, que limita o prazo para pagamento das verbas
trabalhistas, é de ordem pública e de força cogente, não podendo as partes dispor
diferentemente.

35. A defesa dos réus é peculiar: inicia-se com a objeção, cujo intuito é
provocar a discussão colegiada, e conclui-se com a assembleia geral de credores.
Na primeira etapa, é relevante a resistência individual do credor; na segunda,
prevalece a posição da comunhão de credores sobre a vontade individual.

36. A objeção deve ser fundamentada, sob pena de rejeição liminar.

37. É extensão do direito de defesa a reunião da assembleia, como
consequência da objeção, para deliberação sobre o plano.

38. A assembleia geral de credores é ato processual, formal e público.

39. Em assembleia, o trabalhador pode ser representado por sindicato. Se
mais de um sindicato pretender representá-lo, caber-lhe-á optar, sob pena de ser
considerado ausente apenas se divergentes os votos.

40. Embora caiba ao devedor apresentar plano de recuperação, credores e
terceiros podem propor plano alternativo ou modificações no plano inicialmente
oferecido.

41. A vedação à concessão de medidas antecipadas para suspensão ou
adiamento da assembleia é razoável e constitucional, desde que se admita a
suspensão dos efeitos do ato.

42. Em caso de grave vício de existência, valor ou classificação de créditos,
que altere o resultado da assembleia, ela pode ser invalidada, sendo inaplicável a
vedação prevista no artigo 39, parágrafo 2º.
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43. É sentença o ato judicial que concede ou rejeita o pedido de recuperação
judicial.

44. Apesar da forte influência do consensualismo, a jurisdição é contenciosa e
a tutela jurisdicional tem natureza precipuamente constitutiva.

45. A sentença concessiva da recuperação judicial é título executivo judicial,
consubstanciando as obrigações previstas no plano de recuperação.

46. Como regra, o juiz é vinculado ao resultado da assembleia geral, não lhe
dizendo respeito os aspectos econômicos do plano de recuperação. Cabe-lhe,
contudo, verificar as formalidades da assembleia, os requisitos legais do plano e o
respeito ao ordenamento jurídico.

47. A concessão impositiva da recuperação judicial, sem aprovação
majoritária dos credores, deve obedecer aos critérios legais rígidos ou decorrer da
desconsideração de voto praticado em abuso de direito.

48. A improcedência do pedido leva, irremediavelmente, à decretação da
falência do devedor.

49. A exigência de prova de quitação dos débitos tributários para concessão
da recuperação judicial é contrária ao interesse público de preservação da empresa.
Se mantida, deve levar à extinção do processo sem julgamento de mérito, e não à
decretação da falência.

50. A sentença de concessão da recuperação judicial é recorrível por agravo
de instrumento. Mesmo se voltando contra sentença de mérito, o regime a ser
observado é o do agravo de instrumento, e não o da apelação.

51. A impugnação de crédito é ação de conhecimento de natureza
contenciosa, incidental ao procedimento principal da recuperação judicial, e resolvese por sentença declaratória que faz coisa julgada.
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52. O simples ajuizamento de ação rescisória de crédito condiciona o
pagamento à prestação de caução, que deve ser dispensada para pagamento de
verba alimentar inferior a sessenta salários mínimos.

53. A criação do procedimento simplificado para microempresa e empresa de
pequeno porte tem fundamento constitucional.

54. O direito de optar pelo procedimento simplificado preclui com o
ajuizamento da ação sem expressa indicação da escolha, admitindo-se aditamento
até o deferimento do processamento.

55. A novação operada pelo plano de recuperação tem condição resolutiva,
desfazendo-se caso seja descumprida obrigação vencida nos dois anos seguintes à
concessão da recuperação. Transcorridos dois danos da concessão sem o
descumprimento, encerra-se o estado de recuperação judicial e opera plenamente a
novação.

56. Vindo a ser descumprida obrigação depois do biênio inicial, cabe ao
credor requerer a execução do título judicial ou a falência do devedor, ambas em
ação autônoma.
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