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Produto de excelência

É inegável que o país vive momentos difíceis na área institucional;
com certeza, um dos mais complicados de sua história. Neste contexto, cresce
de importância a Comissão de Estudos de Recuperação Judicial e Falência.
Os problemas políticos desaguam em dificuldades econômicas, que prejudicam as empresas, embora, de forma paradoxal, contribuam para enriquecer
a doutrina e abrir caminho a novas interpretações jurídicas.

A Lei nº 11.101 trouxe, já em 2005, elementos inovadores à matéria.
Como se tivesse recebido um sopro de clarividência, o legislador estabeleceu
parâmetros até então desconhecidos, abrindo um universo de estudos para os
juristas pátrios e permitindo que a advocacia especializada nessa área lançasse
mão do novo manancial colocado à disposição. Parece ter previsto a crise que
se abateria sobre o país anos mais tarde.
Por isso mesmo, agora, mais de uma década após a entrada em vigor
da legislação modernizadora, e por ocasião da VI Conferência Estadual da
Advocacia, a OAB Paraná traz a lume, por intermédio da CERJE, esta obra
coletiva de excelência, sob a organização do advogado Luiz Eduardo Vacção
da Silva Carvalho.

Catalisando as análises de mais de duas dezenas de autores, Silva Carvalho estruturou uma coletânea fundamentada nos principais pontos da Lei.
Melhor ainda: foi capaz de colocar lado a lado os mais importantes nomes do
Direito paranaense.
Para a diretoria da Ordem é motivo de orgulho incluir este volume
entre as obras produzidas por suas Comissões especializadas. Demonstra o
trabalho sério que vem sendo desenvolvido voluntariamente pelos advogados-membros e a permanente atenção dispensada pela Seccional para facilitar a prática da advocacia pelos nossos mais de 64 mil advogados atuantes
em nosso estado.
Parabéns a todos os autores, que enobrecem a nossa profissão!
José Augusto Araújo de Noronha
Presidente da OAB Paraná (Triênio 2016-2018)
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Obra fundamental

Há muito tempo aguardada, o país recebeu, em 2005, como um sopro
de modernidade, a nova Lei nº 11.101, decretada pelo Congresso Nacional e
sancionada pelo Presidente da República. Sua entrada em vigor representou
a aposentadoria da antiga Lei de Falências, vigente desde os estertores do
Estado Novo de Getúlio Vargas, em 1945.
Andávamos bem atrasados na matéria, como se vê. Nos 50 anos em
que vigorou o velho Decreto-Lei nº 7661, a economia brasileira cresceu em
nível exponencial, com o ambiente empresarial recebendo formidáveis impulsos. A legislação, contudo, trazia em seu bojo os ultrapassados preceitos da
primeira metade do século XX.

As modalidades de transações mercantis multiplicaram-se com o
fenômeno da globalização e o avanço da tecnologia. As possibilidades de
fraude por meio de intrincadas transferências eletrônicas sofisticaram-se,
inclusive com a criação de empresas “fantasmas” para ocultação de bens. O
próprio processo judicial tornou-se virtual, de tal forma que a imensurável
teia de inovações passou a exigir legislação específica para o setor.
Com a Lei 11.101/2005, passamos a ter o diploma legal para regular
as recuperações judiciais e extrajudiciais, bem como a falência do empresário
e da sociedade empresária, conforme sua epígrafe.
No entanto, após dez anos, mantinha-se a lacuna de uma edição comentada sobre a lei. Eis que a Comissão de Estudos de Recuperação Judicial
de Empresas e Falência da OAB Paraná, tão bem dirigida pelo advogado
Carlos Alberto Farracha de Castro, considerou relevante a construção desta
obra colegiada, fundamental para o seu estudo e interpretação.

A Lei 11.101/2005 Comentada é um livro que se impõe à biblioteca
de todos aqueles que advogam neste ramo tão empolgante do Direito. Será
um volume de consultas permanente, de inestimável auxílio para o exercício
profissional em todos os juízos e tribunais do país.
Juliano Breda
Presidente da OAB Paraná (Triênio 2013-2015)
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Apresentação

Com efeito, a Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Paraná,
na pessoa do seu ilustre Presidente, Juliano José Breda, por intermédio da
Portaria n.98/2013, constituiu uma Comissão de Estudos para tratar dos
assuntos envolvendo Recuperação Judicial de Empresas e Falência. Cuidouse de ato inédito no Estado do Paraná. O objetivo da Comissão sempre foi
estabelecer um canal de diálogo institucional com o Poder Judiciário, bem
como elaborar trabalhos, pesquisas e pareceres afetos à área, sem prejuízo de
cooperar e promover intercâmbio com organizações e institutos de objetivos
semelhantes.
Em outras palavras, a Comissão pretende estabelecer mecanismos de
contribuição para o aprimoramento, transparência e impessoalidade dos processos de Recuperação Judicial e Falência, cujo objetivo deve ser a proteção da
unidade produtiva e dos credores, principalmente os trabalhistas.

Nesse ínterim, advogados solicitaram o seu ingresso, com novas ideias
e perspectivas. A Comissão, desse modo, cresceu e se legitimou em definitivo. Após a efetivação desse Comitê, foram realizados estudos, seminários e
palestras com juristas de renome. Surgiu, pois, a ideia de elaborar um livro
tão somente com os integrantes da Comissão, que, por sua vez, repita-se, é
constituída por advogados que almejam um processo recuperacional ou falimentar pautado nos princípios éticos e constitucionais, notadamente a valorização do trabalho humano. Pois bem.

A presente obra coletiva, portanto, não se constitui um trabalho perfeito
e acabado. Pelo contrário, cuida-se de anotações acerca da Lei n.11.101/2005,
desprovida de quaisquer vaidades e erudições. Nosso objetivo é fomentar discussões e críticas, possibilitando, assim, constantes revisões e atualizações
dessa obra, de tal sorte que possa propiciar um maior debate dessa temática
tão importante para a nossa sociedade.
Carlos Alberto Farracha de Castro
Presidente da Comissão de Estudos de Recuperação Judicial e Falência da OAB Paraná
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Capítulo I

CARLOS ALBERTO FARRACHA DE CASTRO

Lei nº 11.101,
de 9 de fevereiro
de 2005
Regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
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DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1o Esta Lei disciplina a recuperação judicial, a recuperação extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, doravante
referidos simplesmente como devedor.
1. Com efeito, a tendência do mundo ocidental é a unificação dos
processos de insolvência e recuperação de empresas, abrangendo tanto
empresários como sujeitos não empresários. O legislador brasileiro, porém, por ocasião do advento da Lei nº. 11.101/2005, não subscreveu literalmente essa tendência, limitando seu campo de atuação à pessoa do
empresário.

Ao que tudo indica, o legislador brasileiro assim o fez - embora, na
nossa ótica, de modo totalmente errôneo - com o intuito de adaptar a Lei
nº. 11.101/05 ao Código Civil. Afinal, no tocante às cooperativas, o Código
Civil estabelece a qualidade jurídica da sociedade simples pela forma, e não
pelo exercício da atividade (objeto). Todavia,
...nesse particular, há que se registrar a infelicidade do legislador, uma vez que,
agindo como agiu, afastou as sociedades cooperativas do âmbito da Lei nº
11.101/05, que trata da recuperação de empresas e falências, dificultando, pois,
sua preservação em caso de dificuldades econômicas e financeiras, uma vez que
não poderá se socorrer da utilização dos mecanismos judiciais previstos nesse
diploma legal”1.

Melhor seria se o legislador tivesse sujeitado as cooperativas aos efeitos
da Lei nº. 11.101/2005, ainda que, para tanto, fosse indispensável revogar,
nesse particular, o parágrafo único do artigo 982 do Código Civil.
Inexorável, pois, que o legislador brasileiro perdeu uma chance ímpar
de unificar, no texto da lei infraconstitucional, o regime jurídico nacional
das insolvências. Nada impede, porém e felizmente, que em um futuro próximo a matéria seja examinada pelo Supremo Tribunal Federal, afastando a
dicotomia imposta pela Lei nº 11.101/2005, por manifesta ofensa aos princípios norteadores da ordem econômica na Constituição Federal (artigos
170 e seguintes).

1

FARRACHA DE CASTRO. A Preservação da Empresa no Código Civil. Curitiba: Juruá Editora, 2006, p. 92.
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Art. 2o Esta Lei não se aplica a:

I – empresa pública e sociedade de economia mista;

II – instituição financeira pública ou privada, cooperativa de crédito, consórcio, entidade de previdência complementar, sociedade operadora
de plano de assistência à saúde, sociedade seguradora, sociedade de capitalização e outras entidades legalmente equiparadas às anteriores.
2. Por força do art. 2o, I, da Lei nº. 11.101/2005, as sociedades de
economia mista não se encontram sujeitas aos efeitos dessa lei, muito embora a redação do art. 173, II, da Constituição Federal, autorize interpretação
inversa ao postular a sujeição dessas sociedades “... ao regime jurídico próprio
das empresas privadas”.

Nesse particular, merece destaque o pensamento de Celso Antônio
BANDEIRA DE MELLO2 quando registra que há “... dois tipos fundamentais de empresas públicas e sociedades de economia mista: exploradoras de atividade
econômica, e prestadoras de serviços públicos ou coordenadoras de obras públicas.
Seus regimes jurídicos não são, nem podem ser, idênticos”. E acrescenta que
... com relação às exploradoras de atividade econômica, nem a lei poderia excluí-las de sujeição à falência, assim como não poderia estabelecer responsabilidade
subsidiária do Poder Público. Isto porque, quando a Constituição atribuiu-lhes regime correspondente ao das empresas privadas, inclusive quanto ao direito das
obrigações (par.1o. do art.173), pretendeu evitar que tais sujeitos desfrutassem
de uma situação jurídica suscetível de colocá-las em vantagem em relação às
empresas privadas em geral.

Portanto, se de um lado a interpretação literal do artigo 2º, I, indica que a
sociedade de economia mista não se sujeita aos seus efeitos, de outro lado, uma
interpretação sistemática, à luz da Constituição Federal, pode autorizar entendimento diverso, desde que a sociedade de economia mista exerça atividade
econômica em caráter concorrencial com sociedades particulares. Incumbirá,
pois, ao Supremo Tribunal Federal, no plano prático, dirimir essa controvérsia3.
3. No que diz respeito às instituições financeiras e às entidades a elas
BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo, 6a ed. São Paulo: Malheiros Editores, 1995,
p.95/100.
3
Sobre o tema, dentre outros, ver MEYER, José Alexandre Corrêa. A Sociedade de Economia Mista e Sua Exclusão da
Nova Lei de Falências. In A nova lei de falências e de recuperação de empresa: Lei n.11.101/05. Coordenador: Paulo
Penalva Santos/Alfredo Assis Gonçalves Neto. (et.al.). Rio de Janeiro: Forense, 2007, p.19-29.
2
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equiparadas – como, por exemplo: seguradora, administradora de consórcio,
cooperativas de crédito, dentre outras –, por óbvio, são sociedades empresárias. Todavia, operam com poupança popular, isto é, captam recursos no mercado e emprestam a terceiros, quando não se dedicam a operações de crédito.
Essas atividades exigem do Estado uma atenção maior, razão pela qual
as empresas que as desempenham se submetem a um regime diferenciado e
específico de insolvência. Encontram-se, por isso, excluídas do âmbito da Lei
nº. 11.101/2005.
De fato, a insolvência das instituições financeiras e as entidades a elas
equiparadas geram efeitos bem mais nefastos à sociedade do que a de uma
sociedade empresária que atue em outro ramo de atividade, razão pela qual
... veio a perceber-se que, em caso de seu insucesso econômico e financeiro, a
sua ruína não constituía simples problema de ordem privada. Suas repercussões
funestas nos meios social e econômico não poderiam deixar desatento e desinteressado o Estado4

Em síntese, face à importância das instituições financeiras e empresas com
atividades afins, o Estado dedica atenção especial à sua insolvência, que se traduz
na sua insubmissão ao regramento geral e à aplicação de legislação específica.
Art. 3o É competente para homologar o plano de recuperação extrajudicial, deferir a recuperação judicial ou decretar a falência o juízo do local
do principal estabelecimento do devedor ou da filial de empresa que tenha
sede fora do Brasil.
4. É da tradição do Direito brasileiro fixar o foro da falência e da recuperação como o local onde se situa o principal estabelecimento comercial do
devedor. Presume o legislador que no local onde se situa o principal estabelecimento é onde provavelmente reside a maior gama de credores e interessados na falência do empresário. É, pois, o sítio apropriado e mais eficiente para
apuração do ativo e liquidação do passivo 5-6.
REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Falimentar. 14ª. ed. São Paulo: Saraiva, 1995, v.2, p.199-200.
“Consoante entendimento jurisprudencial, respaldado em abalizada doutrina, ‘estabelecimento principal é o local onde
a atividade se mantém centralizada’, não sendo, de outra parte, ‘aquele a que os estatutos conferem o título principal,
mas o que forma o corpo vivo, o centro vital das principais atividades do devedor” (STJ, CC. n.32.988-RJ, Rel. Min.
Sálvio de Figueiredo, DJ .4/2/2002).
6
O Direito português segue esse critério (art.7º do CIRE), como também a legislação falimentar espanhola (art.10 da
Lei de Insolvência nº. 22, de 09 de julho de 2003).
4
5
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Ademais, entendimento diverso poderia propiciar fraudes, uma vez
que bastaria uma sociedade empresária em dificuldades econômicas e financeiras alterar a sua sede no contrato social para deslocar o foro competente
relativo à decretação de sua falência. Por certo, essa malsinada hipótese - o
que se admite apenas a título elucidativo - dificultaria o acesso dos credores,
notadamente os trabalhistas, ao processo de falência, o que, inclusive, conflita
com o princípio constitucional de acesso ao Judiciário (art. 5º, XXXV, da
CF/1988)7.
O critério de eleição do estabelecimento comercial principal para tramitação da falência (e também da recuperação judicial) se coaduna com o
princípio da Universalidade do Juízo Falimentar. A matéria já está consolidada pelos Tribunais8.
Art. 4º (VETADO)
5. O dispositivo vetado parcialmente corresponde ao art. 210 do Decreto-Lei nº. 7.661/1945, que estabelecia, em seu caput, que “o representante
do Ministério Público intervirá nos processos de recuperação judicial e de falência”,
consignando, ainda, no parágrafo único que, “além das disposições previstas nesta Lei, o representante do Ministério Público intervirá em toda ação proposta pela
massa falida ou contra esta”.
As razões do veto indicam outras hipóteses de intervenção do Parquet
contidas na Lei nº. 11.101/2005 (arts. 52, V, 99, XIII, 146, §7º, 154, §3º),
bem como as hipóteses gerais de intervenção (arts. 82 e 83 do Código de
Processo Civil de 1973), de modo a apontar que o Ministério Público já está
suficientemente habilitado a intervir nos feitos falimentar e recuperacional,
e que a determinação de intervenção não apenas neles, mas também em todas as ações que envolvam a massa falida, “... sobrecarrega[ria] a instituição e
reduzi[ria] sua importância institucional”.

Art.5º, XXXV – a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.
“Competência. Foro. Pedido de Recuperação Judicial. Sede Estatutária ou Contratual da Sociedade Empresária Devedora. Irrelevância. Requerimento que deve ser distribuído no juízo do principal estabelecimento, sob o ponto de vista
econômico. Artigo 3º. da Lei 11.101/2005. Agravo provido para determinar o retorno dos autos à Comarca de São
José do Rio Preto/SP.” (TJSP. Agravo de Instrumento 994093454150, Câmara reservada à Falência e Recuperação
Judicial, julgado em 30.06.2009)
7
8
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SEÇÃO I

DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 5º. Não são exigíveis do devedor, na recuperação judicial ou na
falência:
I – as obrigações a título gratuito;

II – as despesas que os credores fizerem para tomar parte na recuperação judicial ou na falência, salvo as custas judiciais decorrentes de litígio
com o devedor.
6. Estabelece o artigo 5º que não poderão ser exigidos do devedor,
quando se tratar de processo de reorganização judicial ou de falência, as obrigações a título gratuito9. Em relação à lei de 1945, houve supressão das dívidas relativas a prestações alimentícias (atinentes ao empresário individual),
sendo que também foi expurgado do texto de 2005 o inciso III do art. 23 do
Decreto-Lei nº. 7.661/45, que se referia às penas pecuniárias por infração
de leis penais e administrativas. Cabe afirmar, ainda, que essas penas estão
previstas hierarquicamente após os credores quirografários, conforme art. 83,
VII, da Lei nº. 11.101/05.

Ora, se antes as penas pecuniárias estavam fora do âmbito da falência,
agora fazem parte da lista dos credores. A lei estendeu a regra da inexigibilidade ao âmbito da reestruturação, levando-se em conta o caráter principiológico do art. 47 da lei de 2005. Por outro lado, destaca-se que serão passíveis
de ineficácia parcial, em relação à falência, os atos praticados a título gratuito,
desde dois anos antes da decretação judicial, por força do art. 129, IV, do texto
legal. Os atos praticados pelo devedor que tenham tendência à diminuição
do patrimônio, com a consequente redução da garantia geral dos credores e,
ademais, sejam levados a efeito de forma totalmente gratuita, não poderão ser
reclamados no processo de falência.
No que se refere às despesas processuais e extraprocessuais, nota-se que
o legislador não adotou tal nomenclatura, e sim o vocábulo “custas”, quando
trata de conflito existente entre a recuperanda ou a massa falida. Tal vocábulo
é bem menos abrangente. Caso o credor tenha protestado algum título no
9

Art. 538 do Código Civil.
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qual conste o falido ou o recuperando como devedor, tal despesa não poderá
ser objeto de habilitação de crédito, consoante dispõe o artigo ora em referência.

Outras despesas incorridas também não poderão ser cobradas, como,
por exemplo, aquelas pagas a perito para levantamento do montante da dívida do devedor, ou mesmo honorários de advogado. Entrementes, caso exista
demanda judicial em face da massa falida ou da recuperanda, as despesas
processuais poderão ser objeto de habilitação de crédito, contanto que homologadas pelo juízo perante o qual tramitou a ação judicial.
Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento
da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações
e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares
do sócio solidário.
§ 1º. Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a
ação que demandar quantia ilíquida.

§ 2º. É permitido pleitear, perante o administrador judicial, habilitação, exclusão ou modificação de créditos derivados da relação de trabalho, mas as ações de natureza trabalhista, inclusive as impugnações a que se
refere o art. 8o desta Lei, serão processadas perante a justiça especializada
até a apuração do respectivo crédito, que será inscrito no quadro-geral de
credores pelo valor determinado em sentença.
§ 3º. O juiz competente para as ações referidas nos §§ 1o e 2o deste
artigo poderá determinar a reserva da importância que estimar devida na
recuperação judicial ou na falência, e, uma vez reconhecido líquido o direito, será o crédito incluído na classe própria.
§ 4º. Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste
artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de
iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.
§ 5º. Aplica-se o disposto no § 2o deste artigo à recuperação judicial
durante o período de suspensão de que trata o § 4o deste artigo, mas, após
o fim da suspensão, as execuções trabalhistas poderão ser normalmente
concluídas, ainda que o crédito já esteja inscrito no quadro-geral de credores.
§ 6º. Independentemente da verificação periódica perante os cartó-
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rios de distribuição, as ações que venham a ser propostas contra o devedor
deverão ser comunicadas ao juízo da falência ou da recuperação judicial:
I – pelo juiz competente, quando do recebimento da petição inicial;
II – pelo devedor, imediatamente após a citação.

§ 7º. 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.
§ 8º. A distribuição do pedido de falência ou de recuperação judicial
previne a jurisdição para qualquer outro pedido de recuperação judicial ou
de falência, relativo ao mesmo devedor.

7. O ato do juiz ao decretar a abertura da falência, por sentença, ou
deferir o processamento da recuperação judicial, determina a suspensão da
prescrição e de todas as obrigações assumidas pelo devedor nas mais variadas
esferas, tais como execuções e outras ações, aí incluídas as demandas ajuizadas
por credores particulares do chamado “sócio de responsabilidade solidária”,
conforme consta na lei10. A prescrição voltará a fluir, regularmente, após o
trânsito em julgado da sentença que julgar encerrado o processo de falência
(artigos 156 e 157), enquanto que, na recuperação judicial, a situação é a mesma, observado o art. 63 da lei.
Note-se que a suspensão da prescrição diz respeito somente às dívidas
e ações ajuizadas em face do devedor falido ou sob recuperação judicial. Ao
contrário, nos casos em que a entidade em processo de reorganização judicial
ou a massa falida eram efetivamente titulares de direitos ou ações, inexiste a
suspensão ora em comento. Havendo direito a ser perseguido em demanda
própria, e que se relacione à recuperanda, caberá a ela ajuizar as medidas que
entender adequadas, pois o administrador judicial não detém legitimidade
para tanto.
8. Em relação à falência, a sentença determina a retirada do devedor
do mercado (art. 99) e dá origem ao juízo universal e à execução coletiva, isto
porque não faria sentido algum a continuidade das ações e execuções em face
daquele. Salvo exceções legais, a reunião dos credores perante o juízo sob o
qual tramita a falência tem por objetivo a alienação oportuna do patrimônio
arrecadado e o pagamento dos credores da massa falida e da falência.
Á respeito, art. 206 do Código Civil. Ainda, a Lei nº. 7.357/1985 é observada no que se refere ao cheque; a nota
promissória tem regramento próprio no Decreto nº. 2044/1908 e a duplicata é prevista pela Lei nº. 5.474/68.
10
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Outrossim, pode ocorrer que, justamente na data em que a sentença
declaratória da abertura da falência é assinada, existam inúmeras demandas
em tramitação, envolvendo agora os interesses da massa falida.
9. É juridicamente considerado sócio solidário aquele que participa da
sociedade em nome coletivo, regulamentada pelo art. 1.039 do Código Civil,
ou o sócio comanditado, pertencente aos quadros da sociedade em nome coletivo, por exemplo. Esses responderão de forma solidária e ilimitadamente pelas
obrigações sociais assumidas livremente pela entidade. Note-se, desde logo, que
dificilmente se encontrará no Brasil sócio de sociedade sujeita à falência ou à
recuperação judicial ostentando responsabilidade solidária (total) para com a
entidade da qual faz parte. Esses tipos societários há muito caíram em desuso
no Brasil, e talvez tenha sido um equívoco sua manutenção no Código Civil.
É raro encontrar alguém que concorde em ser responsabilizado pessoalmente
por dívidas contraídas pela sociedade da qual participa. É de todo evidente que
a regra é a responsabilização limitada à participação societária, somente isso.
Estabelece a Lei nº. 11.10/05 que, em caso de falência ou de recuperação, também haverá suspensão do curso da prescrição, no que se refere às
ações e execuções ajuizadas pelo credor particular em face do sócio solidário.
Ora, se o sócio é responsável, de forma solidária, em relação às dívidas e demais obrigações assumidas pela entidade, em sendo decretada a falência ou
determinado o processamento da recuperação judicial, parece justo que, em
relação a ele, haja igual tratamento.
10. Estabelece o parágrafo primeiro que prosseguirão, independentemente da falência ou da recuperação judicial, as demandas que envolvam quantia ilíquida, e continuarão tramitando no juízo próprio originário, não sendo atraídas pelo juízo universal da falência ou da recuperação.
Em relação à falência, poder-se-ia pensar, num primeiro momento, que
o legislador, ao estabelecer que tais demandas continuem fora dos juízos
próprios, criara uma exceção ao juízo universal, fazendo alusão unicamente ao processo de falência.
À priori, até que tal pensamento poderia ser considerado. Entretanto,
após o julgamento das ações que envolvem quantia ilíquida, e sendo vitoriosa a parte contrária à massa falida, habilitar-se-á o crédito regularmente na
falência, observando o contido no art. 7º da lei de regência. Assim sendo, ao
final, todos os credores, salvo as exceções legais, como o Fisco, submeter-se-ão ao juízo universal, observada a classificação própria.
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11. Consoante regra do parágrafo segundo, ao administrador judicial
é requerida a habilitação, exclusão ou modificação de créditos trabalhistas,
sendo que as demandas originárias serão processadas e julgadas perante o
juízo trabalhista. Após o julgamento, caberá ao interessado extrair certidão de
inteiro teor, para fins de inclusão no quadro geral de credores.
12. O Juízo competente para processar e julgar as ações anteriormente
mencionadas poderá determinar a reserva dos valores devidos e, após reconhecidos, os créditos serão incluídos na classe própria. Caso assim entenda,
oficia-se ao juízo universal a fim de que o faça.
13. As ações restarão suspensas por 180 (cento e oitenta) dias, a partir
do despacho que determinar o processamento da recuperação judicial, sendo
que, após o decurso do prazo, os credores podem iniciar ou prosseguir suas
ações e execuções. Contudo, o STJ já assentou entendimento segundo o qual
o prazo de suspensão, a critério do juiz da causa, poderá ser estendido para
além dos 180 dias. Cada caso concreto há de ser analisado, consoante bom
senso, razoabilidade e equilíbrio, a fim de que se tente, tanto quanto possível,
o cumprimento do art. 47 da lei em comento.
14. Segundo a regra do art. 6º, §5º, após o decurso do prazo de suspensão das ações, as execuções trabalhistas poderão ser concluídas, mesmo que
o crédito esteja incluído na lista de credores. O texto deste artigo 6º não foi
escrito com a melhor técnica: é confuso, e seus parágrafos são desarticulados
e sem lógica. Ademais, segundo a regra, as execuções trabalhistas prosseguem
até final solução, o que vai contra o escopo da recuperação judicial.
15. Por questão de conhecimento real de todas as demandas que envolvem o devedor, as ações que forem ajuizadas em face da massa falida ou
da recuperanda devem, imediatamente, ser comunicadas aos juízos universais, quer pelo próprio juiz competente quando recebe a petição inicial para
despacho, quer pelo devedor, após receber a citação judicial. Importante a
interpretação hermenêutica do dispositivo para avaliar como são enquadradas
algumas hipóteses, a seguir elencadas.
16. Primeiramente, é cabível analisar a situação do Fisco11. Sabe-se que
11

A propósito das várias questões envolvendo a execução fiscal, ver: Súmula 44 do extinto Tribunal Federal de Recursos.
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inexiste suspensão da execução fiscal quando se decreta a falência, consoante
regra dos artigos 6º, parágrafo sétimo, e 76 da lei.
Impende destacar alguns detalhes acerca da execução fiscal em face do
devedor falido. Caso seja decretada a falência, nada impede o ajuizamento
da execução fiscal, mas a citação será efetuada na pessoa do administrador
judicial. A penhora será efetivada no rosto dos autos falimentares, com a intimação do devedor, a fim de que oponha, querendo, embargos à execução
fiscal, em defesa dos interesses da massa falida.

Portanto, se ainda não acionado judicialmente o devedor, e sobrevindo
a sua falência, a execução fiscal poderá ser ajuizada, mas sem qualquer possibilidade de penhora. Nessa hipótese específica, caso se dê pela improcedência
dos embargos à execução fiscal e, existindo penhora no rosto dos autos, via de
regra o Fisco terá de aguardar todo o andamento da falência para, só depois
de liquidado o patrimônio, receber seu crédito, seguindo rigorosamente os
passos dos demais credores, até mesmo daqueles que guardam preferência no
recebimento. A alardeada não sujeição do Fisco ao processo falimentar é bastante relativa, pois, em caso de execução pós-falência e inexistindo devedor
solidário que acene com outro caminho para fins de rápida solução da dívida,
esse mesmo Fisco nada poderá fazer senão aguardar.

Na hipótese de o Fisco ter acionado o devedor, via execução fiscal,
antes da decretação da falência, com a penhora de bens efetivada, e intimado esse mesmo devedor para fins de oposição de embargos, a demanda
fiscal prosseguirá normalmente, mas assumindo agora a defesa da massa falida o administrador judicial que, sendo advogado, pode estar regularmente
em juízo desempenhando tal função. Caso não o seja, pode e deve contratar
profissional para fins de defesa da massa falida, sendo não menos certo que a
contratação há de passar pelo crivo do juízo universal, a fim de que ocorra a
necessária e indispensável autorização.
Em caso de penhora antes da falência, os atos terão regular processamento, inclusive com a alienação do bem, mas o produto da venda será
inteiramente revertido em favor da massa falida, cabendo a transferência do
numerário para a conta bancária desta. Isso porque o produto deverá ser objeto de rateio entre as preferências legais, devendo ser consideradas as forças
da massa falida quanto à distribuição. Não significa dizer que os primeiros a
receber serão os credores trabalhistas e os credores de acidente de trabalho,
conforme se vem reiterando.

Importa remeter o leitor à análise dos artigos 83 e 84 da lei. Por fim,
caso os atos de execução já tenham sofrido sucessão, inclusive a alienação do
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bem e o pagamento ao Fisco, nada poderá ser feito. A situação estará consolidada. Porém, crê-se que, nesses casos, o administrador judicial deverá diligenciar a respeito da condução de tais execuções, conferindo rigorosamente
todos os atos praticados, e se não existem nulidades a arguir. É seu dever bem
zelar pelos interesses da massa falida, inclusive analisando os atos judiciais de
desapossamento de bens.
Caso a execução fiscal tenha sido ajuizada antes da falência, com penhora de bens, mas sem a necessária intimação, esta deverá ser dirigida à pessoa do administrador judicial, a quem competirá ingressar com os embargos
à execução fiscal.

17. No tocante à execução hipotecária, alguns detalhes não podem ser
desconsiderados, por serem deveras importantes. Conquanto o credor hipotecário tenha poder de sequela e erga omnes sobre a coisa, quando se vê diante
do processo de falência a situação muda, principalmente se for considerado
o catálogo principiológico que norteia tal processo. A hipótese do art. 1.419
do Código Civil fica totalmente sem efeito quando se depara com a falência,
pois, com sua decretação, caberá ao administrador judicial baixar a hipoteca
perante o Cartório Imobiliário (art. 1.492 do CC). A falência ocasiona, a bem
de ver, a verdadeira extinção da hipoteca. Assim sendo, tramitando execução
hipotecária com regular penhora e sobrevindo a falência do devedor, o caso
será de imediata suspensão.

Há muito decidiu o Supremo Tribunal Federal, em linhas gerais, que,
sobrevindo a falência do devedor, a execução fiscal não terá seguimento, sendo que o bem objeto da garantia responde por créditos que estão hierarquicamente em posição mais confortável em relação ao credor hipotecário12. De
fato, não teria qualquer sentido colocar tal credor em posição diferenciada
em relação a outros que guardam privilégios, como os trabalhistas. Destarte,
caberá ao administrador judicial imediatamente arrecadar o bem hipotecado;
aliená-lo, oportunamente, observando os ditames legais, e efetuar o rateio
entre os credores que guardam preferência. Neste caso específico, o credor
hipotecário perde a garantia real, e o bem responderá por outros créditos
preferenciais. Por outro lado, caso inexista a execução hipotecária, caberá ao
administrador judicial, igualmente, arrecadar a coisa, para posterior liquidação e pagamento dos credores.

12

Cf. RE 97.794-5-Pr, rel. Min. Cordeiro Guerra.
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18. Quanto à execução de título extrajudicial direcionada em face do
devedor, alguns detalhes são também importantes. Note-se, inicialmente, que
a regra contida no art. 24 do decreto-lei ab-rogado não consta, com todas
as letras, na Lei nº. 11.101/05. O regramento jurídico em vigor nada diz a
respeito aos casos em que existem bens penhorados com data para alienação,
por exemplo.
Aqui, porém, cabe escrever algo a respeito. Caso o devedor tenha sido
acionado via execução de título extrajudicial antes da decretação da falência,
com penhora e avaliação já realizadas, com data designada para alienação, e
com a publicação de edital para conhecimento geral, a venda ocorrerá regularmente – com a participação do administrador judicial, que tudo conferirá
–, mas o produto não será entregue ao exequente. Tal produto será direcionado à massa falida, para fins de rateio, mas não entre este credor e os demais, e
sim entre aqueles credores que guardam preferência no recebimento de seus
haveres.
Caberá ao exequente, aquele mesmo que acionou o devedor e viu o
bem sendo levado à hasta pública, querendo, habilitar na falência os valores
que entender corretos, observando rigorosamente os preceitos do art. 7º da
atual lei de regência. Em última análise, tal credor perde os atos de execução,
restringindo-se à habilitação falimentar.
Entretanto, caso o bem não seja vendido, restando infrutífera a tentativa de alienação, para fins de observância do princípio da economia processual,
caberá ao administrador judicial imediatamente arrecadá-lo para ser alienado,
futuramente, no âmbito exclusivo do juízo falimentar.
Ainda quanto a este tema, caso o bem já tenha sido alienado na execução particular, e o produto da venda tenha sido entregue ao credor, nada
poderá ser feito, a princípio. Competirá ao administrador judicial compulsar
os respectivos autos de execução de título extrajudicial e checar os atos praticados, inclusive para verificar se existiu eventual fraude de execução ou, até
mesmo, conluio entre credor e devedor para fins de transferência de bens
antes da falência ou da recuperação judicial.
Coloque-se em relevo, ainda, o art. 129 do Código de Processo Civil, o
qual afirma competir também ao juiz da causa verificar se os litigantes não se
valeram do processo para a prática de ato simulado, e tendente ao desvio de
bens do devedor, com o propósito de frustrar o pagamento dos credores em
sede de falência ou de recuperação judicial. Tal procedimento – a verificação
de atos praticados pelo devedor – também poderá ser levado a efeito pelos
credores.
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Por fim, caso o bem já tenha sido vendido, com a entrega do produto
ao credor, e existindo eventual saldo, este será direcionado ao administrador
judicial, que o depositará na conta bancária da massa falida, ou o entregará
diretamente à entidade em recuperação judicial. Noutro passo, caso o produto da venda não seja suficiente para pagamento da dívida objeto da execução,
competirá ao exequente, querendo, extrair certidão de inteiro teor e habilitar
o saldo na falência ou na recuperação judicial.
19. Repetindo o disposto no art. 202, §1º, da lei revogada, estabelece o parágrafo oitavo que a distribuição do pedido de falência ou da
recuperação judicial possui o efeito direto e irremediável de prevenir a
jurisdição estatal para qualquer outro feito de igual natureza e relativo ao
mesmo devedor.

Destaque-se que tal prevenção de competência somente se dá
quando estiver em análise mais de um juízo competente para a matéria
falimentar, e nesse caso, a distribuição do primeiro processo previne a
competência para apreciar todas as demais causas de tal natureza. No
caso tratado pela lei – a distribuição dos pedidos –, a princípio, não se
verificam grandes problemas, simplesmente porque o cartório distribuidor tem por obrigação conferir cada inicial distribuída e verificar se
existe prevenção de competência.
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SEÇÃO II
KALIANDRA SKROBOT

DA VERIFICAÇÃO E DA HABILITAÇÃO DE CRÉDITOS
Art. 7º A verificação dos créditos será realizada pelo administrador
judicial, com base nos livros contábeis e documentos comerciais e fiscais
do devedor e nos documentos que lhe forem apresentados pelos credores,
podendo contar com o auxílio de profissionais ou empresas especializadas.
§ 1º Publicado o edital previsto no art. 52, § 1º, ou no parágrafo único do art. 99 desta Lei, os credores terão o prazo de 15 (quinze) dias para
apresentar ao administrador judicial suas habilitações ou suas divergências
quanto aos créditos relacionados.

§ 2º O administrador judicial, com base nas informações e documentos colhidos na forma do caput e do §1º deste artigo, fará publicar
edital contendo a relação de credores no prazo de 45 (quarenta e cinco)
dias, contado do fim do prazo do § 1º deste artigo, devendo indicar o local,
o horário e o prazo comum em que as pessoas indicadas no art. 8º desta
Lei terão acesso aos documentos que fundamentaram a elaboração dessa
relação.
20. A Lei nº. 11.101/2005 “desjudicializou” o processo inicial de
habilitação de crédito, ao prever que o Administrador Judicial realizará
a verificação administrativamente, por meio da análise dos livros contábeis da empresa falida ou da recuperanda, e dos documentos apresentados
pelos próprios credores. Nessa linha é o entendimento do Tribunal de
Justiça do Paraná:
APELAÇÃO CÍVEL - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM FALÊNCIA - PROCESSO EXTINTO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - HABILITAÇÃO JUDICIAL DE CRÉDITO
- DESNECESSIDADE - OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 7º DA LEI Nº 11.101/2005
- HIPÓTESE EM QUE O PROCEDIMENTO É ADMINISTRATIVO PERANTE O ADMINISTRADOR JUDICIAL - SENTENÇA MANTIDA. (...) 2. Na nova sistemática da Lei
nº 11.101/2005 não há procedimento de habilitação judicial dos créditos, devendo ser realizado administrativamente perante o administrador judicial. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 17ª C.Cível - AC - 1261110-8 - Curitiba Rel.: Rosana Amara Girardi Fachin - Unânime - J. 15.07.2015) (grifei e destaquei)
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Para que seja possível a verificação dos documentos apresentados pelo
falido, através dos livros e da contabilidade da empresa ou dos documentos
trazidos diretamente pelos credores, o Administrador Judicial pode dispor
da ajuda de contadores e/ou outros profissionais ou empresas especializadas.
Nesse caso, o pedido de contratação dos auxiliares deverá ser previamente
autorizado pelo Juízo competente para o processamento da falência/recuperação judicial, já que os pagamentos de eventuais honorários aos profissionais
contratados serão incluídos como encargos da massa, nos termos do art. 22,
III, “h” e §1º da Lei nº. 11.101/2005.
21. O edital previsto no art. 52, §1º, da Lei nº. 11.101/2005, será publicado após o deferimento do pedido de recuperação judicial, e deverá conter, obrigatoriamente, a relação nominal de credores, discriminando o valor
atualizado e a classificação de cada crédito (art. 52, §1º, II).

No caso de recuperação judicial, a relação de credores é previamente
apresentada pela empresa que pede recuperação, já que esse é um dos requisitos necessários para a instrução da petição inicial, conforme preconiza o art.
51, III da Lei nº. 11.101/2005.
Já no caso de falência, o edital a ser publicado após a sentença é o
previsto no art. 99, parágrafo único, da Lei Falimentar, o qual deverá conter a
íntegra da decisão, juntamente com a relação de credores.

Nos casos de autofalência, a relação de credores é apresentada diretamente pela empresa, juntamente com o pedido inicial (art. 105, II da Lei nº.
11.101/2005).
Tratando-se de ação falimentar proposta por terceiro - que não
terá como relacionar todos os devedores da empresa cuja decretação
de falência requer -, antes da publicação do edital previsto no art. 99,
parágrafo único, da Lei de Falências, e juntamente com a publicação da
sentença falimentar, será determinada a intimação do falido para que,
no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o rol de credores, nos termos do
inciso III do citado artigo.
Publicados, portanto, os editais previstos no artigo 52, § 1º, ou no parágrafo único do art. 99, inicia-se o prazo para que os credores da empresa
em recuperação ou em processo falimentar apresentem ao Administrador
Judicial suas habilitações de crédito – caso já não se encontrem incluídos
no rol previamente apresentado –, ou divergências em relação aos valores
relacionados.
Sobre o tema, destaca-se decisão do Tribunal de Justiça do Paraná, que
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muito bem delineou a obrigatoriedade da apresentação das habilitações de
crédito diretamente ao Administrador Judicial:
APELAÇÃO CÍVEL - FALÊNCIA - LEI 11.101/2005 - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO
JUDICIAL - IMPOSSIBILIDADE. 1. A nova lei de falência n. 11.101/05 estabelece
ser do Administrador Judicial o encargo de receber as habilitações de crédito,
conforme preceitua o § 2º do artigo 6ª. 2. Nova Lei de Falência que não dispõe
sobre a habilitação de crédito judicial prevista na Lei n.7661/45. 3. Pedido judicial
de impugnação de crédito que só é admitido no caso de o crédito não constar no
quadro geral de credores, nos termos do artigo 8º da norma citada. 4. Recurso
conhecido e desprovido. (TJPR, 18ªCCv, AC 1245465-8, Juiz Conv. Antônio Carlos Choma, 12.05.2015). (grifei e destaquei)

Destaque-se, por fim, que o credor fiscal - por não participar do concurso de credores -, bem como os titulares de créditos remanescentes da recuperação judicial, desde que tenham sido definitivamente incluídos no quadro
geral de credores quando da convolação da recuperação em falência, estão
dispensados de promover a habilitação de crédito.
22. O Administrador Judicial, recebidas as habilitações e divergências,
poderá acatar ou não as razões dos credores. Entendendo que a divergência
apontada pelo credor é procedente, cabe ao Administrador realizar a correção
dos valores; caso entenda pela improcedência, deve fazer a republicação do
quadro sem a correção pleiteada.
Atente-se para o fato de que o Administrador Judicial não precisa dar
qualquer resposta aos credores que apresentaram habilitações ou divergências
em relação aos seus créditos, e muito menos necessita levar tais questões ao
Juízo, visto que, com a simples republicação da relação prevista no §2º do art.
7° da Lei nº. 11.101/2005, contendo ou não correções, saberão os interessados qual foi o entendimento acatado.
O prazo para a publicação do novo edital, após a apresentação de novas
habilitações e/ou divergências, é de 45 (quarenta e cinco) dias a contar do
término do prazo de 15 (quinze) dias concedido para a manifestação dos credores, previsto no §1º do art. 7º da Lei nº. 11.101/2005; ou seja, 60 (sessenta)
dias após a publicação do primeiro edital.

A relação de credores, consolidada pelo Administrador Judicial, deve
ser publicada no edital, juntamente com a indicação do local, horário e o
prazo comum para que os credores, os representantes legais das empresas e o
Ministério Público possam ter acesso aos documentos que fundamentaram a
elaboração do novo rol de credores.
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Art. 8º No prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da relação
referida no art. 7º, § 2º, desta Lei, o Comitê, qualquer credor, o devedor ou
seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação
contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou
manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de
crédito relacionado.
Parágrafo único. Autuada em separado, a impugnação será processada nos termos dos arts. 13 a 15 desta Lei.

23. Publicado o edital previsto no §2° do art. 7º da Lei nº. 11.101/2005,
inicia-se o prazo de 10 (dez) dias para que os Credores, o Comitê, o Falido
ou Recuperando, ou ainda o Ministério Público, apresentem impugnação à
relação de credores elaborada pelo Administrador Judicial.
A impugnação, dessa vez, deverá ser dirigida ao Juízo em que se processa a recuperação judicial ou o processo falimentar, em autos apartados, nos
termos dos arts. 13 a 15 da Lei nº. 11.101/2005.

A impugnação deverá ser realizada por meio de petição instruída pelos
documentos que o impugnante tiver em seu poder, indicando as provas que
pretende produzir no decorrer da demanda.
Como esse ato consiste em postulação judicial, deverá a impugnação
ser patrocinada por advogado, visto o encerramento da fase administrativa
da habilitação de crédito, prevista no art. 7º da Lei nº. 11.101/2005. Nesse
sentido, é a jurisprudência:

APELAÇÃO CIVEL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. EXTINÇÃO DO
PROCESSO NOS TERMOS DO ARTIGO 267, VI, DO CPC. NOVA LEI DE FALÊNCIA
(Nº 11.101/2005) QUE ATRIBUIU AO ADMINISTRADOR JUDICIAL O ENCARGO DE
RECEBER AS HABILITAÇÕES DE CRÉDITO E DIVERGÊNCIAS QUANTO À RELAÇÃO DE CREDORES, PROCESSÁ-LAS E RESOLVÊ-LAS ADMINISTRATIVAMENTE,
RETIRANDO DO JUDICIÁRIO A COMPETÊNCIA PARA PROCESSÁ-LAS E JULGÁ-LAS. COMPETÊNCIA DO JUDICIÁRIO APENAS PARA PROCESSAR E JULGAR
EVENTUAL AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO CONTRA A LISTA DE CREDORES, QUANDO
ALGUM CREDOR TENHA SIDO OMITIDO OU QUANDO OS CRÉDITOS TENHAM
SIDO LANÇADOS A MENOR OU CLASSIFICADOS INCORRETAMENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA SOBRE A POSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO DE
CRÉDITO NA NOVA LEI DE FALÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 18ª
C.Cível - AC - 1245222-3 - Curitiba - Rel.: Espedito Reis do Amaral - Unânime
- - J. 22.07.2015) (grifei e destaquei)

Na impugnação tempestiva, não são devidas custas judiciais.
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Art. 9º A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do
art. 7º, § 1º, desta Lei deverá conter:

I – o nome, o endereço do credor e o endereço em que receberá comunicação de qualquer ato do processo;
II – o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência
ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação;
III – os documentos comprobatórios do crédito e a indicação das
demais provas a serem produzidas;

IV – a indicação da garantia prestada pelo devedor, se houver, e o
respectivo instrumento;
V – a especificação do objeto da garantia que estiver na posse do
credor.

Parágrafo único. Os títulos e documentos que legitimam os créditos
deverão ser exibidos no original ou por cópias autenticadas se estiverem
juntados em outro processo.
24. O pedido de habilitação de crédito formulado diretamente ao Administrador Judicial deverá conter os requisitos previstos no art. 9º da Lei nº.
11.101/2005, não sendo necessária, nessa etapa, a contratação de advogado
pelo credor.
Os requisitos previstos neste artigo devem ser integralmente observados pelos habilitantes, visto que foram inseridos na lei como forma de facilitar a análise do crédito pelo Administrador Judicial, podendo a parte, inclusive, mediante o seu atendimento, livrar-se da necessidade de ajuizamento da
impugnação do crédito.
Art. 10. Não observado o prazo estipulado no art. 7º, § 1º, desta Lei,
as habilitações de crédito serão recebidas como retardatárias.

§ 1º Na recuperação judicial, os titulares de créditos retardatários,
excetuados os titulares de créditos derivados da relação de trabalho, não
terão direito a voto nas deliberações da assembleia-geral de credores.
§ 2º Aplica-se o disposto no § 1º deste artigo ao processo de falência, salvo se, na data da realização da assembleia-geral, já houver sido
homologado o quadro-geral de credores contendo o crédito retardatário.

§ 3º Na falência, os créditos retardatários perderão o direito a rateios
eventualmente realizados e ficarão sujeitos ao pagamento de custas, não
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Miolo - Livro Comentarios a Lei 11101.indd 39

39

01/08/2017 10:40:04

se computando os acessórios compreendidos entre o término do prazo e a
data do pedido de habilitação.
§ 4º Na hipótese prevista no § 3º deste artigo, o credor poderá requerer a reserva de valor para satisfação de seu crédito.

§ 5º As habilitações de crédito retardatárias, se apresentadas antes
da homologação do quadro-geral de credores, serão recebidas como impugnação e processadas na forma dos arts. 13 a 15 desta Lei.

§ 6º Após a homologação do quadro-geral de credores, aqueles que
não habilitaram seu crédito poderão, observado, no que couber, o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil, requerer ao juízo
da falência ou da recuperação judicial a retificação do quadro-geral para
inclusão do respectivo crédito.
25. O art. 10 da Lei nº. 11.101/2005 aplica-se aos credores que não
houverem apresentado habilitação de crédito dentro do prazo previsto no
art. 7º, §1º. Nesse caso, a habilitação de crédito será chamada de retardatária.
As habilitações de crédito retardatárias, no caso de ainda não ter ocorrido a homologação do quadro geral de credores pelo Juiz, serão recebidas e
processadas da mesma forma que as impugnações de crédito.

Se apresentadas após a homologação do quadro geral de credores, deverá ser observado o procedimento ordinário previsto no Código de Processo
Civil, com o expresso requerimento, ao juízo, da retificação do quadro geral,
para inclusão do respectivo crédito retardatário. Sobre o tema, destaca-se o
seguinte julgado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM AUTOS DE FALÊNCIA SOB A NOVA LEI. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ADMISSÃO DO PEDIDO COMO INCLUSÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIO. DECISÃO
REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A habilitação de crédito na nova Lei de Falências e Recuperação é procedimento administrativo,
não havendo que se falar em processo de habilitação de crédito. 2. No caso,
tem-se dos autos por certo que o agravante apresentou a “habilitação de
crédito” após o primeiro edital (do artigo 7º, § 1º da Lei 11.101/05). Portanto,
a hipótese é de habilitação de crédito retardatária (artigo 10, caput). Todavia,
informa o agravante em sua inicial de habilitação de crédito que já houve
a publicação do quadro geral de credores. Assim, tem aplicação ao caso a
hipótese do § 6º, do artigo 10 da Lei 11.101/05, que admite a interposição,
pelo procedimento ordinário, de requerimento ao juízo da falência para
retificação do quadro-geral para inclusão do respectivo crédito. 3. Já era
hipótese de uso das vias judiciais, porque já transcorrido o prazo legal
para interposição da habilitação em face do administrador judicial (artigo
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7º, §1º). Trata-se, portanto, de admissão do pedido de inclusão de crédito
retardatário, com retificação do quadro-geral, na forma do artigo 10, § 6º,
vez que apresentado após a homologação do quadro de credores. 4. Decisão reformada. Agravo a que se dá parcial provimento. (TJPR - 17ª C.Cível - AI
- 507317-8 - Curitiba - Rel.: Francisco Jorge - Unânime - - J. 28.01.2009)
(grifei e destaquei)

O direito de o credor ingressar com pedido de habilitação de crédito
não preclui com o término do prazo previsto no artigo 7º, §1º. Porém, a desídia operada terá as seguintes consequências: a) os rateios realizados anteriormente ao julgamento do pedido de habilitação retardatária não serão revistos
para a inclusão do credor desidioso; b) as habilitações de crédito retardatárias
estarão sujeitas ao pagamento de custas judiciais para o seu processamento; c)
o credor retardatário não terá direito ao pagamento dos acessórios (correção
monetária, por exemplo) durante o período compreendido entre o término
do prazo previsto no artigo 7º, §1º, e a data de ajuizamento da demanda;
d) na recuperação judicial, o credor retardatário, exceto o titular de crédito
trabalhista, perderá o direito de voto nas deliberações da Assembleia-Geral
de Credores; e, na falência, não terá o direito de voto enquanto o seu crédito
não for incluído no quadro geral de credores, salvo se se tratar de crédito
trabalhista.
Importante destacar que a habilitação retardatária só pode ser ajuizada pelo credor que não teve o seu crédito arrolado em nenhum dos editais
previstos no art. 7º da Lei nº. 11.101/2005, não podendo a parte valer-se da
habilitação retardatária para rediscutir o crédito incluído no quadro geral de
credores após a perda do prazo para o ajuizamento da impugnação prevista
no art. 8º da mesma Lei. Nesse sentido:

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO HABILITADO. REJEIÇÃO LIMINAR POR INTEMPESTIVIDADE. IMPUGNAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITOS NÃO HABILITADOS. CASO EM QUE A AGRAVANTE PRETENDE REDISCUTIR CRÉDITO
JÁ PREVIAMENTE HABILITADO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL DE 10
DIAS (ART. 8º DA LEI Nº 11.101/2005). DECISÃO ACERTADA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO DESPROVIDO. Em se tratando de créditos previamente habilitados perante o administrador (art. 7º da Lei nº 11.101/2005), o decurso do
prazo legal de 10 dias sem qualquer impugnação (art. 8º) obsta a rediscussão
em torno de sua importância e classificação (arts. 183 e 473 do CPC), não
havendo que se falar na possibilidade de fazê-lo em sede de habilitação retardatária (art. 10), cabível apenas em relação aos créditos não habilitados na
forma do mencionado art. 7º de tal Lei. (TJPR - 17ª C.Cível - AI - 10986839 - Cascavel - Rel.: Fernando Paulino da Silva Wolff Filho - Unânime - - J.
06.11.2013) (grifei e destaquei)
COMENTÁRIOS À LEI 11.101/05: Recuperação Empresarial e Falência

Miolo - Livro Comentarios a Lei 11101.indd 41

41

01/08/2017 10:40:05

Art. 11. Os credores cujos créditos forem impugnados serão intimados para contestar a impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias, juntando
os documentos que tiverem e indicando outras provas que reputem necessárias.
26.Ajuizada a demanda de impugnação, após o seu recebimento pelo
Juízo Falimentar ou da Recuperação Judicial, será concedido ao credor que
teve o crédito impugnado o prazo de 5 (cinco) dias para apresentar contestação, juntando os documentos e indicando as provas que achar convenientes.
Art. 12. Transcorrido o prazo do art. 11 desta Lei, o devedor e o
Comitê, se houver, serão intimados pelo juiz para se manifestar sobre ela
no prazo comum de 5 (cinco) dias.

Parágrafo único. Findo o prazo a que se refere o caput deste artigo, o
administrador judicial será intimado pelo juiz para emitir parecer no prazo
de 5 (cinco) dias, devendo juntar à sua manifestação o laudo elaborado pelo
profissional ou empresa especializada, se for o caso, e todas as informações
existentes nos livros fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou não da relação de credores, objeto da impugnação.
27. Após a apresentação de contestação pelo credor impugnado, o Juiz
determinará a intimação do Falido ou da Recuperanda, e do Comitê de Credores, se houver, para se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias.
Por fim, será a vez do Administrador manifestar-se, também no prazo
de 5 (cinco) dias, instruindo a sua petição com todas as informações a que
tiver acesso, existentes nos livros fiscais e na contabilidade da empresa falida
ou em recuperação.
Art. 13. A impugnação será dirigida ao juiz por meio de petição,
instruída com os documentos que tiver o impugnante, o qual indicará as
provas consideradas necessárias.
Parágrafo único. Cada impugnação será autuada em separado, com
os documentos a ela relativos, mas terão uma só autuação as diversas impugnações versando sobre o mesmo crédito.

28. A impugnação, conforme mencionado no parágrafo único do art.
42
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8º, será processada em autos apartados, devendo ser instruída com os documentos necessários para provar os fatos alegados pelo impugnante.

Cada impugnação apresentada à relação de credores será autuada em
apartado, devendo ter, porém, a mesma autuação todas as impugnações realizadas em face de um mesmo credor, visando, assim, ao julgamento em conjunto de todas as ações propostas em face de um mesmo crédito.
Naturalmente, para o ajuizamento da demanda de impugnação, é imprescindível a contratação de advogado pelo impugnante.
Art. 14. Caso não haja impugnações, o juiz homologará, como quadro-geral de credores, a relação dos credores constante do edital de que
trata o art. 7º, § 2º, desta Lei, dispensada a publicação de que trata o art.
18 desta Lei.
29. Não havendo a propositura de quaisquer impugnações em relação
aos créditos arrolados no edital previsto no artigo 7º, §2º, cabe ao Juízo da
Recuperação ou da Falência homologar o quadro geral de credores.
Nesse caso, em que não há impugnações, dispensa-se a publicação do
quadro geral de credores nos termos previstos pelo art. 18.
Art. 15. Transcorridos os prazos previstos nos arts. 11 e 12 desta
Lei, os autos de impugnação serão conclusos ao juiz, que:

I – determinará a inclusão no quadro-geral de credores das habilitações de créditos não impugnadas, no valor constante da relação referida no
§ 2º do art. 7º desta Lei;
II – julgará as impugnações que entender suficientemente esclarecidas pelas alegações e provas apresentadas pelas partes, mencionando, de
cada crédito, o valor e a classificação;

III – fixará, em cada uma das restantes impugnações, os aspectos
controvertidos e decidirá as questões processuais pendentes;
IV – determinará as provas a serem produzidas, designando audiência de instrução e julgamento, se necessário.

30. Após a devida manifestação do Falido ou da Recuperanda, do Comitê de Credores, se houver, e do Administrador Judicial, as impugnações
serão remetidas à conclusão, para julgamento ou instrução, a depender de
COMENTÁRIOS À LEI 11.101/05: Recuperação Empresarial e Falência

Miolo - Livro Comentarios a Lei 11101.indd 43

43

01/08/2017 10:40:05

cada caso concreto.

As impugnações que não necessitarem de dilação probatória serão
imediatamente julgadas, determinando-se ou não a inclusão ou modificação
do crédito no quadro geral de credores.

Nas demais, o Juiz realizará o saneamento do processo, fixando os pontos controvertidos, se necessário, decidindo as questões processuais pendentes
e determinando a produção das provas necessárias ao deslinde da demanda.
Concluída a fase probatória, cabe ao Juiz julgar a impugnação, acolhendo-a
ou rejeitando-a.

O impugnante, no caso de a impugnação ser julgada improcedente,
será condenado ao pagamento das custas e honorários de sucumbência em
favor do advogado da empresa falida ou em recuperação, os quais, sob a égide
do Código de Processo Civil de 1973, eram arbitrados, nos termos do artigo
20, §4º, passando, porém, a ser fixados prioritariamente mediante percentual
sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85 do Código de Processo
Civil de 2015.
Sobre o cabimento de honorários advocatícios em casos assim, eis o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vazado no julgamento do Recurso Especial nº. 1.197.177 - RJ (2010/0106450-1):

PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 557
DO CPC. POSSIBILIDADE. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO ÓRGÃO COLEGIADO.
NULIDADE. SUPRIMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA. SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. PROPORÇÃO DE GANHO E PERDA
DE CADA PARTE SOBRE A PARTE CONTROVERTIDA DO PEDIDO. 1. Admite-se
o julgamento monocrático dos embargos de declaração opostos contra decisão
colegiada, desde que presentes os requisitos do art. 557 do CPC. Ademais, eventual nulidade da decisão unipessoal ficará superada com a sua ratificação pelo
órgão colegiado, na via do agravo interno. Precedentes. 2. São devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito
em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo.
Precedentes. 3. Nos processos em que houver sucumbência recíproca, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser pautada pelo exame da proporção de
ganho e de perda sobre a parte controvertida do pedido, excluindo-se, portanto,
aquilo que o réu eventualmente reconhecer como devido. 4. Recurso especial
parcialmente provido. (grifei e destaquei)

A doutrina e os Tribunais divergem sobre a possibilidade de fixação de
honorários em favor do Administrador Judicial, caso ele seja advogado, haja
vista que já há dispositivo específico estabelecendo a forma de sua remunera44
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ção (art. 24 da Lei nº. 11.101/2005).

O Tribunal de Justiça do Paraná, nesses casos, tem posicionamento
favorável à fixação de honorários de sucumbência em favor do Administrador
Judicial, conforme comprova a ementa do seguinte julgado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO A CRÉDITO INCLUÍDO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO INTERPOSTO FRENTE À DECISÃO
JUDICIAL QUE ARBITROU A VERBA HONORÁRIA A SER RATEADA ENTRE O
ADMINISTRADOR JUDICIAL E O ADVOGADO DAS RECUPERANDAS EM R$
2.000,00. IRRISORIEDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA NÃO SÓ DA REGRA DE EQUIDADE PREVISTA NO ART. 20, § 4º DO CPC, MAS TAMBÉM DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. RECURSO PROVIDO PARA MAJORAR A VERBA EM
QUESTÃO. Em se tratando de procedimento de impugnação de crédito, além da
regra da equidade prevista no art. 20, § 4º do CPC, utiliza-se como referência para
a fixação dos honorários o proveito econômico obtido. (TJPR - 17ª C.Cível - AI 852887-6 - Maringá - Rel.: Lauri Caetano da Silva - Unânime - J. 29.02.2012).
(grifei e destaquei)

Art. 16. O juiz determinará, para fins de rateio, a reserva de valor
para satisfação do crédito impugnado.

Parágrafo único. Sendo parcial, a impugnação não impedirá o pagamento da parte incontroversa.
31. Havendo impugnação ajuizada em face de crédito inserido no rol
de credores apresentado pelo Administrador Judicial, deverá o Juiz da Falência ou da Recuperação Judicial determinar a reserva do valor para o seu atendimento. A reserva, contudo, refere-se à parte discutida na impugnação, visto
que, conforme autoriza o parágrafo único do art. 16 da Lei nº. 11.101/2005,
a parte incontroversa será paga normalmente, de acordo com a ordem e classificação do crédito.
Art. 17. Da decisão judicial sobre a impugnação caberá agravo.

Parágrafo único. Recebido o agravo, o relator poderá conceder efeito suspensivo à decisão que reconhece o crédito ou determinar a inscrição
ou modificação do seu valor ou classificação no quadro-geral de credores,
para fins de exercício de direito de voto em assembleia-geral.
32. A despeito de a lei falar em “agravo”, sob a égide do Código de
Processo Civil de 1973 já se entendia que, da decisão que julga a impugnação,
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cabia agravo de instrumento, a teor do art. 522 daquele diploma normativo.
Sobre a questão, destaca-se a seguinte decisão:

FALÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. RECURSO CABÍVEL DA SENTENÇA QUE
RESOLVE A IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO, NO ÂMBITO FALIMENTAR, É O AGRAVO
DE INSTRUMENTO, NOS TERMOS DO ART. 17 DA LEI Nº 11.101/05. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA POSTERIORES À ENTRADA EM
VIGOR DA LEI Nº 11.101/05. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. RECURSO INCABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO
GROSSEIRO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. Conforme disposto pelo art. 17 da
Lei nº 11.101/05, a sentença que resolve a impugnação de crédito vinculado a
um processo falimentar é impugnável por agravo de instrumento, e não apelação.
Nesses casos, a interposição de apelação configura erro grosseiro, por ser contrária a texto expresso de lei, o que impede a incidência da fungibilidade recursal.
(TJPR - 17ª C.Cível - AC - 1263615-6 - Curitiba - Rel.: Fernando Paulino da Silva
Wolff Filho - Unânime - - J. 01.07.2015)

33. Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, que eliminou a possibilidade de interposição de agravo retido, o cabimento do agravo
de instrumento na hipótese em questão parece ainda mais inequívoco, haja
vista que as demais espécies de agravo (agravo interno e agravo em recurso
especial ou extraordinário), não estão sequer remotamente relacionadas com
aquela sobre a qual versa o dispositivo objeto deste comentário.
Art. 18. O administrador judicial será responsável pela consolidação do quadro-geral de credores, a ser homologado pelo juiz, com base na
relação dos credores a que se refere o art. 7º, § 2º, desta Lei e nas decisões
proferidas nas impugnações oferecidas.
Parágrafo único. O quadro-geral, assinado pelo juiz e pelo administrador judicial, mencionará a importância e a classificação de cada crédito
na data do requerimento da recuperação judicial ou da decretação da falência, será juntado aos autos e publicado no órgão oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, contado da data da sentença que houver julgado as impugnações.

34. Julgadas todas as impugnações interpostas em face do rol apresentado pelo Administrador Judicial, nos termos do artigo 7º, §2º, caberá ao Administrador Judicial consolidar o quadro geral de credores, ratificando-o ou
retificando-o, para incluir novos créditos ou modificar os que antes haviam
sido lançados, submetendo-o, em seguida, à homologação pelo Juiz.
Após a homologação e a assinatura do Juiz e do Administrador Judi-
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cial, o quadro geral de credores deverá ser publicado no prazo de 5 (cinco)
dias, a contar da última sentença de impugnação de crédito proferida.

O quadro geral de credores deverá indicar os créditos de maneira individualizada, apontando a importância e a classificação de cada um deles, visto
que a ordem nele preconizada será aquela a ser obedecida quando do pagamento das dívidas da empresa em recuperação ou em processo de falência.
Art. 19. O administrador judicial, o Comitê, qualquer credor ou o
representante do Ministério Público poderá, até o encerramento da recuperação judicial ou da falência, observado, no que couber, o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil, pedir exclusão, outra
classificação ou a retificação de qualquer crédito, nos casos de descoberta
de falsidade, dolo, simulação, fraude, erro essencial ou, ainda, documentos
ignorados na época do julgamento do crédito ou da inclusão no quadro-geral de credores.
§ 1º A ação prevista neste artigo será proposta exclusivamente perante o juízo da recuperação judicial ou da falência ou, nas hipóteses previstas no art. 6º, §§ 1º e 2º, desta Lei, perante o juízo que tenha originariamente reconhecido o crédito.

§ 2º Proposta a ação de que trata este artigo, o pagamento ao titular
do crédito por ela atingido somente poderá ser realizado mediante a prestação de caução no mesmo valor do crédito questionado.
35. Até o encerramento da falência ou da recuperação judicial, os credores, o Comitê, o Administrador Judicial ou o Ministério Público, poderão,
por meio de processo pelas vias ordinárias, previstas no Código de Processo
Civil, pleitear a exclusão, a mudança de classificação ou a retificação de qualquer crédito.
Essa demanda, que se usa nominar “Ação Rescisória de Crédito Admitido”, tem por fundamento a descoberta de falsidade, dolo, simulação, fraude,
erro essencial ou, ainda, de documentos ignorados na época do julgamento do
crédito ou da inclusão no quadro geral de credores.
A ação terá processamento perante o Juízo da Falência ou da Recuperação Judicial, exceto se o crédito for trabalhista ou ilíquido, com julgamento
e reconhecimento em Juízo diverso. Nestes casos, a rescisão da admissão do
crédito deverá ser proposta perante a Justiça do Trabalho ou no juízo responsável por julgar a ação que discutiu o crédito ilíquido.
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Caso o crédito discutido na ação rescisória ainda não tenha sido pago,
eventual pagamento apenas ocorrerá mediante a prestação de caução.
Art. 20. As habilitações dos credores particulares do sócio ilimitadamente responsável processar-se-ão de acordo com as disposições desta
Seção.
36. O art. 20 aplica-se apenas para as falências ou recuperações judiciais processadas em face das sociedades empresárias em nome coletivo (arts.
1.039 a 1.044 do Código Civil), em comandita simples (arts. 1.045 a 1.051
do Código Civil) e em comandita por ações (arts. 1.090 a 1.092 do Código
Civil).
Nesses casos, os credores diretos dos sócios das sociedades acima indicadas poderão propor a habilitação de seus créditos da forma prevista nesta
Seção, apesar de não serem credores da sociedade.
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SEÇÃO III
LUIZ EDUARDO VACÇÃO DA SILVA CARVALHO

DO ADMINISTRADOR JUDICIAL E DO COMITÊ DE
CREDORES
Art. 21. O administrador judicial será profissional idôneo, preferencialmente advogado, economista, administrador de empresas ou contador,
ou pessoa jurídica especializada.

Parágrafo único. Se o administrador judicial nomeado for pessoa
jurídica, declarar-se-á, no termo de que trata o art. 33 desta Lei, o nome
de profissional responsável pela condução do processo de falência ou de recuperação judicial, que não poderá ser substituído sem autorização do juiz.
37. “Administrador Judicial” é a nova nomenclatura da função que o
Decreto-Lei nº. 7661/45 destinava ao “síndico”, nos casos de falência, e ao
comissário, nos casos de concordata. Diferentemente do regramento anterior,
não há mais necessidade de que seja escolhido o maior credor, sendo livre a
escolha pelo juiz, o que já era praxe mesmo sob a égide da antiga legislação.
Como a escolha é prerrogativa do juiz que conduz o caso, a substituição do profissional também é livre, haja vista estar fundada na relação de
confiança, sendo desnecessária maior fundamentação. Todavia, em caso de
destituição, exige-se fundamentação, uma vez que se trata de medida mais
grave, que adiante será abordada. A seguir, jurisprudência nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. ADMINISTRADOR JUDICIAL. AUXILIAR DO
JUÍZO. RELAÇÃO DE CONFIANÇA. SUBSTITUIÇÃO. ATO PRIVATIVO DO JUIZ. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA NA QUEBRA DA CONFIANÇA, EM RAZÃO DOS FATOS NOTICIADOS NO OFÍCIO-CIRCULAR DA CORREGEDORIA GERAL
DE JUSTIÇA, COMUNICANDO A DESTITUIÇÃO DA FUNÇÃO EM OUTROS AUTOS DE
FALÊNCIA. HIPÓTESE QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO PENALIDADE, RESTANDO IRRELEVANTE EVENTUAL AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO
DE DESTITUIÇÃO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJPR - 18ª C.Cível
- AI - 1148287-4 - Curitiba - Rel.: Luis Espíndola - Unânime - - J. 10.09.2014)

A novidade, porém, é a possibilidade da nomeação de pessoas jurídicas
especializadas para o exercício da função, já que, até então, nos casos de livre
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nomeação, quase sempre a opção era pela designação de pessoa física. Nos
casos de nomeação de maior credor, não era incomum a nomeação do credor
pessoa jurídica.
A confiança depositada pelo magistrado no profissional, entretanto, não
o torna suspeito para atuar nos casos em que o administrador judicial atue como
parte ou mesmo advogado em outros casos, conforme o seguinte precedente:

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. FALÊNCIA. NOMEAÇÃO DE SÍNDICO OU ADMINISTRADOR JUDICIAL. PROFISSIONAL DE CONFIANÇA DO MAGISTRADO. HIPÓTESE
NÃO CONTEMPLADA NO ART. 135 DO CPC. ARQUIVAMENTO. O magistrado que
promove a nomeação de profissional de sua confiança para a função de Administrador Judicial em processo falimentar, não pode ser considerado, por conta
dessa nomeação, suspeito para outros processos em que o mesmo profissional
funciona como advogado ou administrador. Inteligência do art. 135 do CPC. TJPR
- 17ª C.Cível em Composição Integral - ESC - 865401-1 - Curitiba - Rel.: Lauri
Caetano da Silva - Unânime - - J. 18.01.2012)

O apontamento do responsável pela pessoa jurídica tem o condão de
estabelecer uma singularidade na atuação e na responsabilidade, com o fim
de se evitar que possam advir atos de vários sócios ou administradores da
empresa administradora judicial nomeada.
Art. 22. Ao administrador judicial compete, sob a fiscalização do
juiz e do Comitê, além de outros deveres que esta Lei lhe impõe:
I – na recuperação judicial e na falência:

a) enviar correspondência aos credores constantes na relação de que
trata o inciso III do caput do art. 51, o inciso III do caput do art. 99 ou o
inciso II do caput do art. 105 desta Lei, comunicando a data do pedido de
recuperação judicial ou da decretação da falência, a natureza, o valor e a
classificação dada ao crédito;
b) fornecer, com presteza, todas as informações pedidas pelos credores interessados;

c) dar extratos dos livros do devedor, que merecerão fé de ofício, a fim
de servirem de fundamento nas habilitações e impugnações de créditos;
d) exigir dos credores, do devedor ou seus administradores quaisquer informações;

e) elaborar a relação de credores de que trata o § 2o do art. 7o
desta Lei;
f ) consolidar o quadro-geral de credores nos termos do art. 18 desta Lei;
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g) requerer ao juiz convocação da assembleia-geral de credores nos
casos previstos nesta Lei ou quando entender necessária sua ouvida para a
tomada de decisões;

h) contratar, mediante autorização judicial, profissionais ou empresas
especializadas para, quando necessário, auxiliá-lo no exercício de suas funções;
i) manifestar-se nos casos previstos nesta Lei;
II – na recuperação judicial:

a) fiscalizar as atividades do devedor e o cumprimento do plano de
recuperação judicial;

b) requerer a falência no caso de descumprimento de obrigação assumida no plano de recuperação;

c) apresentar ao juiz, para juntada aos autos, relatório mensal das
atividades do devedor;

d) apresentar o relatório sobre a execução do plano de recuperação,
de que trata o inciso III do caput do art. 63 desta Lei;
III – na falência:

a) avisar, pelo órgão oficial, o lugar e hora em que, diariamente, os
credores terão à sua disposição os livros e documentos do falido;
b) examinar a escrituração do devedor;

c) relacionar os processos e assumir a representação judicial da massa falida;

d) receber e abrir a correspondência dirigida ao devedor, entregando
a ele o que não for assunto de interesse da massa;
e) apresentar, no prazo de 40 (quarenta) dias, contado da assinatura
do termo de compromisso, prorrogável por igual período, relatório sobre
as causas e circunstâncias que conduziram à situação de falência, no qual
apontará a responsabilidade civil e penal dos envolvidos, observado o disposto no art. 186 desta Lei;
f ) arrecadar os bens e documentos do devedor e elaborar o auto de
arrecadação, nos termos dos arts. 108 e 110 desta Lei;
g) avaliar os bens arrecadados;

h) contratar avaliadores, de preferência oficiais, mediante autorização judicial, para a avaliação dos bens caso entenda não ter condições
técnicas para a tarefa;
i) praticar os atos necessários à realização do ativo e ao pagamento
dos credores;
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j) requerer ao juiz a venda antecipada de bens perecíveis, deterioráveis ou sujeitos a considerável desvalorização ou de conservação arriscada
ou dispendiosa, nos termos do art. 113 desta Lei;
l) praticar todos os atos conservatórios de direitos e ações, diligenciar a cobrança de dívidas e dar a respectiva quitação;

m) remir, em benefício da massa e mediante autorização judicial,
bens apenhados, penhorados ou legalmente retidos;

n) representar a massa falida em juízo, contratando, se necessário,
advogado, cujos honorários serão previamente ajustados e aprovados pelo
Comitê de Credores;
o) requerer todas as medidas e diligências que forem necessárias
para o cumprimento desta Lei, a proteção da massa ou a eficiência da administração;

p) apresentar ao juiz para juntada aos autos, até o 10o (décimo) dia
do mês seguinte ao vencido, conta demonstrativa da administração, que
especifique com clareza a receita e a despesa;
q) entregar ao seu substituto todos os bens e documentos da massa
em seu poder, sob pena de responsabilidade;

r) prestar contas ao final do processo, quando for substituído, destituído ou renunciar ao cargo.

§ 1º. As remunerações dos auxiliares do administrador judicial serão
fixadas pelo juiz, que considerará a complexidade dos trabalhos a serem
executados e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes.
§ 2º. Na hipótese da alínea d do inciso I do caput deste artigo, se
houver recusa, o juiz, a requerimento do administrador judicial, intimará
aquelas pessoas para que compareçam à sede do juízo, sob pena de desobediência, oportunidade em que as interrogará na presença do administrador
judicial, tomando seus depoimentos por escrito.

§ 3º. Na falência, o administrador judicial não poderá, sem autorização judicial, após ouvidos o Comitê e o devedor no prazo comum
de 2 (dois) dias, transigir sobre obrigações e direitos da massa falida e
conceder abatimento de dívidas, ainda que sejam consideradas de difícil
recebimento.
§ 4º. Se o relatório de que trata a alínea e do inciso III do caput deste
artigo apontar responsabilidade penal de qualquer dos envolvidos, o Ministério Público será intimado para tomar conhecimento de seu teor.
52
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38. A função do Administrador Judicial é sensivelmente diferente
nos casos de falência e recuperação judicial. Os pontos comuns referem-se
às incumbências de dar atendimento ao princípio da publicidade (através do
poder de exigir informações ao devedor e prestá-las aos credores e terceiros
interessados), e realizar a verificação e a consolidação do quadro de credores –
documento da mais alta relevância em ambos os processos, pois define, ainda
que precariamente, a extensão e a classificação dos créditos/direitos de cada
credor.

No caso da recuperação judicial, é requisito para o deferimento do
processamento a apresentação, por parte do devedor requerente, da lista de
credores com os respectivos endereços, sendo ônus do devedor diligenciar por
tais informações. No caso da falência, a obrigação também recai ao devedor.
Porém, considerando que em muitos casos o devedor já encerrou suas atividades ou não possui interesse no rápido andamento do processo falimentar, ou
ainda não possua condição financeira para arcar com honorários de advogado
e demais profissionais que se fazem necessários à condução do feito falimentar, cabe ao Administrador Judicial, analisando a documentação empresarial,
buscar os endereços.
39. Na recuperação judicial, a atividade econômica continua sob a
administração do(s) sócio(s) da empresa, nos termos do art. 64 da Lei nº.
11.101/2005. Assim, o papel do Administrador Judicial é fiscalizatório, exceto no caso de afastamento do empresário da administração dos negócios,
nos termos dos incisos do já citado art. 64, e enquanto não nomeado gestor
judicial, conforme art. 65, §1º. Alguns doutrinadores13 criticam o fato de a
função, em sede de recuperação judicial, carregar o substantivo “administrador”, já que não há ato de administração a ser realizado pelo nomeado.

Pode-se dizer que, nos casos de recuperação judicial, a principal função
do Administrador Judicial é, após a verificação e consolidação do quadro de
credores, fiscalizar as atividades da empresa. Essa fiscalização tem como objetivo permitir aos credores terem ciência da continuidade de suas operações,
bem como levar ao seu conhecimento as medidas que estão sendo tomadas
para a superação da crise.
A fiscalização tem início com o deferimento do processamento, até o
encerramento do processo de recuperação (art. 64), dois anos após a publicação da sentença de concessão (art. 58).
COELHO, Fabio Ulhoa. Comentários à Lei de Falências e recuperação de empresas. 10ª edição. São Paulo: Saraiva,
2014, p. 104.
13
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Como consequência do dever fiscalizatório, o Administrador Judicial
também tem, ao lado dos credores, a prerrogativa de, em caso de descumprimento do plano de recuperação judicial, postular a convolação em falência
(art. 61, §1º).
41. O Administrador Judicial tem atuação relativamente mais ampla
no caso da falência, pois a decretação da quebra implica o afastamento da
condução da atividade dos sócios e/ou administradores da empresa, nos termos do art. 75. Decretada a quebra, cabe ao administrador judicial imediatamente adotar as providências necessárias para a preservação do ativo e a
apuração do passivo. Nos casos de continuidade da atividade, deverá ainda
promover os atos necessários para tanto.

Tratando-se a falência de uma execução coletiva, é interesse do Estado que se promova a liquidação do patrimônio do falido do modo mais
eficaz, em busca da maior arrecadação possível, para que o produto possa ser
dividido entre todos os credores, respeitadas as preferências. A atuação do
Administrador Judicial é preponderante para esse desiderato, e seu empenho
reverterá em benefício não só dos credores, mas de toda a coletividade, já que
possibilitará a circulação de riquezas que poderiam estar fadadas ao perecimento.
A presteza no exercício das obrigações, principalmente no que toca
ao patrimônio da falida, é inerente ao desempenho da função. Caso o Administrador Judicial não se dedique fielmente ao seu mister, poderá até ser
destituído, o que o impedirá de ser nomeado em outros processos, pelo prazo
de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 30. Nessa linha:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FALÊNCIA. DESTITUIÇÃO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL. SANÇÃO GRAVE. PONDERAÇÃO DO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO
DO ADMINISTRADOR. HOMOLOGAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A desobediência
aos preceitos da Lei 11.101/2005, o descumprimento de dever, omissão, negligência ou a prática de ato lesivo à atividade do devedor ou a terceiros por parte
do administrador judicial que ensejam a sua destituição (art. 31) devem ser tão
graves quanto à sanção imposta, que leva à perda do direito à remuneração e
o impedimento de ser nomeado durante os próximos cinco anos para atividade
semelhante, não se caracterizando quando o próprio falido não fornece nos autos
os elementos necessários para a escorreita atuação do auxiliar do juízo. 2. Em
respeito ao contraditório é indispensável a prévia concessão de oportunidade para
manifestação de ambas as partes e interessados antes das homologação da avaliação de determinado bem a ser levado a leilão. 3. Agravo de Instrumento a que
se dá parcial provimento. (TJPR - 17ª C.Cível - AI - 678195-9 - Curitiba - Rel.:
Francisco Jorge - Unânime - - J. 30.03.2011)
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FALÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL (SÍNDICO) EM RAZÃO DE IMPEDIMENTO DECORRENTE DA DESTITUIÇÃO EM OUTRO PROCESSO
FALIMENTAR. INSURGÊNCIA DA EMPRESA FALIDA. PLEITO DE CONVOLAÇÃO
DA SUBSTITUIÇÃO EM DESTITUIÇÃO, COM PERDIMENTO DA REMUNERAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. IMPORTANTES DISTINÇÕES ENTRE REFERIDAS MEDIDAS
JUDICIAIS. DESTITUIÇÃO DO SÍNDICO EM UM PROCESSO FALIMENTAR QUE
NÃO GERA AUTOMÁTICA DESTITUIÇÃO NOS DEMAIS. NECESSIDADE, PARA
DESTITUIÇÃO, DE VERIFICAÇÃO E APURAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS DE
ALGUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 66 DO DECRETO-LEI 7661/45
(ART. 31 DA LEI 11.101/05), MEDIANTE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
PRECEDENTES DO STJ. SUBSITTUIÇÃO, POR OUTRO LADO, QUE PODE SE
DAR DE OFÍCIO, POR QUEBRA DA CONFIANÇA DECORRENTE DA DESTITUIÇÃO DO CARGO EM OUTRO PROCESSO. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 18ª
C.Cível - AI - 1140157-9 - Curitiba - Rel.: Luiz Cezar Nicolau - Unânime - - J.
27.08.2014)

43. O Administrador Judicial, na falência, tem a prerrogativa de examinar a escrituração do devedor, podendo fazê-lo pessoalmente ou mediante
profissional por ele indicado, desde que mediante autorização judicial, conforme art. 22, I, h.
44. Para a manifestação do Administrador Judicial no processo de
recuperação judicial ou de falência, nas habilitações e impugnações e em
casos diretamente afetos à matéria falimentar, não é exigido que ele detenha
capacidade postulatória. Entretanto, quando atua como representante da
massa falida, como, por exemplo, ao mover ações para recuperação de créditos ou defesa em ações trabalhistas, é necessária a intermediação através
de advogado. Isso vale tanto para o disposto na alínea “c” quanto na alínea
“n” do inciso III.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA DA FALIDA. EXTENSÃO DOS EFEITOS AOS SÓCIOS
FAMILIARES E EMPRESAS COLIGADAS. CAPACIDADE PARA SER PARTE. CAPACIDADE POSTULATÓRIA. SÍNDICO. MASSA FALIDA. REPRESENTAÇÃO LEGAL.
PEDIDO EM NOME PRÓPRIO. ILETIGIMIDADE. ATO NULO. DECISÃO NULA. AGRAVO PROVIDO. 1. A massa falida, enquanto universalidade de bens, despida de
personalidade jurídica, detém capacidade processual, ou personalidade judiciária,
com representação pelo síndico (art. 12, III/CPC), para postular em juízo no interesse dos credores. 2. O Síndico é o representante legal da massa falida, não podendo deduzir em nome próprio direito da representada, por faltar-lhe legitimidade
processual (art. 6º/CPC), cabendo-lhe contratar advogado para atuar em juízo
em nome e no interesse da massa (art. 63, XVI, da LF, antiga). 3. A postulação
em juízo é prerrogativa conferida exclusivamente aos advogados legalmente habilitados (art. 36/CPC), sendo nulo pedido de desconsideração da personalidade
jurídica da falida para extensão dos efeitos da falência aos sócios, seus familiares
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e outras pessoas jurídicas eventualmente integradas por eles, quando deduzido
pessoalmente pelo síndico por lhe faltar capacidade postulatória, já que, como
economista não pode ser inscrito nos quadros da OAB (art. 4º/ Lei 8.906/1994),
restando consequentemente nula a decisão judicial que acolhe o pedido. 4. Agravos de instrumentos à que se dá provimento. TJPR - 17ª C.Cível - AI - 581351-0
- Curitiba - Rel.: Paulo Roberto Hapner - Rel.Desig. p/ o Acórdão: Francisco Jorge
- Por maioria - J. 09.09.2009)
APELAÇÕES CÍVEIS - EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA - SENTENÇA QUE CONSTITUIU TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EM FAVOR DA EMBARGADA (AUTORA DA
AÇÃO MONITÓRIA). PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO DA
MASSA FALIDA POR DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO - APELO INTERPOSTO PELO
SÍNDICO - POSSIBILIDADE - CAPACIDADE POSTULATÓRIA E REPRESENTAÇÃO
DA MASSA - PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DA MASSA FALIDA (APELAÇÃO 1): ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS EXCESSIVOS SOBRE O VALOR
DA NOTA PROMISSÓRIA - IMPROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE (CPC, ART. 333, I) - NEGADO PROVIMENTO
AO RECURSO DA EMBARGANTE. RECURSO DA EMBARGADA (APELAÇÃO 2):
PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS - PROCEDÊNCIA - ARTIGO
124 DA LEI Nº 11.101/05 - JUROS EXIGÍVEIS ATÉ A DATA DA QUEBRA - JUROS
POSTERIORES A ESSA DATA COM EXIGIBILIDADE CONDICIONADA À CAPACIDADE DA MASSA AO FINAL DO PROCESSO DE FALÊNCIA. DADO PROVIMENTO AO
RECURSO DA EMBARGADA. TJPR - 17ª C.Cível - AC - 1034963-8 - Campo Largo
- Rel.: Rui Bacellar Filho - Unânime - J. 04.03.2015)

45. O relatório a que alude a alínea “e” do inciso III dá início à investigação dos motivos determinantes da falência. Mediante a análise dos documentos, livros e mais informações que possa colher, o Administrador Judicial
dará conhecimento ao juiz acerca das razões que levaram a empresa ao estado
de insolvência, podendo apontar, se for o caso, eventuais responsáveis.
O estado falimentar não está necessariamente ligado a fraudes ou à
prática de atos ilícitos pelos administradores, podendo decorrer de fatores
econômicos, mercadológicos, financeiros, sem que isso implique a responsabilização pessoal dos sócios e administradores, em atenção à separação patrimonial e à autonomia decorrente da formação da pessoa jurídica.

Por outro lado, verificando que a causa geradora do estado de insolvência decorre de ato fraudulento ou ilícito, cabe ao Administrador Judicial
buscar a reparação dos prejuízos decorrentes, sempre em proveito da massa
falida, além de prestar tal informação no processo, para que o Ministério Público possa dar encaminhamento à devida ação penal. Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA. INCLUSÃO DO
AGRAVADO NO POLO PASSIVO. IRREGULARIDADES RECONHECIDAS E RELA56
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TADAS PELO SÍNDICO, PELO CONTADOR E PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA FALÊNCIA AOS SÓCIOS. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO E COM ANÁLISE DE
TODOS OS PONTOS ADUZIDOS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART.
535 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO INCABÍVEL. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. TJPR - 17ª C.Cível - EDC
- 806294-2/03 - Pato Branco - Rel.: Stewalt Camargo Filho - Unânime - - J.
08.04.2015)

Há de ser ressaltado que, embora tenha a lei conferido prazo de 40
(quarenta) dias, prorrogáveis, para a apresentação do relatório apontando as
responsabilidades, eventual pedido de responsabilização dos sócios e administradores pode ocorrer a qualquer momento, com base em provas ou indícios colhidos posteriormente. Nessa linha:
DIREITO CIVIL. RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA QUITADO. ATO PRÁTICADO PELO SÓCIO CONTROLADOR DA FALIDA NO CURSO DA
FALÊNCIA. NULIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA DA
FALIDA. AFETAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SÓCIOS CONTROLADORES. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CABIMENTO DA MEDIDA NOS AUTOS DA FALÊNCIA. 1.
À míngua de disposição legal expressa, ante a regra geral da inesgotabilidade ou
da perpetuidade, o direito à decretação da desconsideração da personalidade da
falida, não se extingue pelo não uso, podendo assim ser reconhecido a qualquer
momento no curso da falência, para atingir o patrimônio dos sócios, especialmente enquanto não prescrita a possibilidade de exigência do crédito falimentar.
Precedentes do STJ. 2. A fraude patrimonial praticada no curso da falência pelos
sócios da falida, quando já não detêm poder de representação da sociedade, demonstrando a confusão patrimonial com intuito de beneficio próprio, justifica por
si só a desconsideração da personalidade jurídica da falida, para afetar o patrimônio geral dos sócios pelos débitos da Massa Falida, quando não há demonstração
da superação do ativo pelo passivo da sociedade. 3. Agravo de Instrumento à
que se nega provimento. (TJPR - 17ª C.Cível - AI - 1044661-2 - Colombo - Rel.:
Francisco Jorge - Unânime - - J. 27.08.2014)
DIREITO CIVIL E COMERCIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SEMELHANÇA COM AS AÇÕES REVOCATÓRIA FALENCIAL E PAULIANA. INEXISTÊNCIA. PRAZO DECADENCIAL. AUSÊNCIA. DIREITO POTESTATIVO QUE NÃO
SE EXTINGUE PELO NÃO USO. DEFERIMENTO DA MEDIDA NOS AUTOS DA FALÊNCIA. POSSIBILIDADE. AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO SOCIETÁRIA. INSTITUTO
DIVERSO. EXTENSÃO DA DISREGARD A EX-SÓCIOS. VIABILIDADE. 1. A desconsideração da personalidade jurídica não se assemelha à ação revocatória falencial
ou à ação pauliana, [...] 3. Com efeito, descabe, por ampliação ou analogia, sem
qualquer previsão legal, trazer para a desconsideração da personalidade jurídica os
prazos decadenciais para o ajuizamento das ações revocatória, falencial e pauliana.
4. Relativamente aos direitos potestativos para cujo exercício a lei não vislumbrou
necessidade de prazo especial, prevalece a regra geral da inesgotabilidade ou da
perpetuidade, segundo a qual os direitos não se extinguem pelo não uso. Assim, à
míngua de previsão legal, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica,
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quando preenchidos os requisitos da medida, poderá ser realizado a qualquer momento. 5. A superação da pessoa jurídica afirma-se como um incidente processual, e não como um processo incidente, razão pela qual pode ser deferida nos próprios autos da falência, nos termos da jurisprudência sedimentada do STJ. [...] 8.
Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.” (STJ REsp 1.180.191
(2010/0022468-5) Rel. Min. Luis Felipe Salomão DJe 09.06.2011) (Juris Síntese
DVD, n. 105; Jan- Fev/2014, Ementa n. 250200006746)

46. A arrecadação dos bens do devedor independe de autorização judicial, podendo o Administrador valer-se dos meios necessários para tanto,
sendo que, quando encontrar resistência, poderá solicitar ao juiz a expedição
de ordens destinadas a ver cumprida a medida arrecadatória. A decretação
da falência implica a perda imediata da livre disposição dos bens pelo falido,
sendo que ao Administrador Judicial cabe imitir-se na sua posse, visando à
sua conservação, nos termos do art. 108.
Nos casos em que os bens estejam em poder de terceiros, cabe ao Administrador Judicial mover as medidas judiciais necessárias, em caso de resistência.

47. A realização do ativo deve ser realizada logo após a arrecadação
(art. 140, §2º), ao contrário da regra que vigia no sistema anterior, onde se
aguardava a consolidação do quadro de credores.

Nos termos do art. 139 e seguintes, a alienação deve pautar-se pela máxima eficiência e arrecadação, sendo preferível a alienação de toda a empresa,
de uma só vez, ou em blocos menores, tudo conforme disposição do art. 140
e incisos (art. 114, c/c 63, XIX, do Decreto-Lei nº. 7.661/1945).
Quando os bens forem facilmente deterioráveis, cabe ao Administrador Judicial requerer autorização judicial para a venda antecipada, o que, para
alguns doutrinadores, não é exigido no caso de venda após a finalização da
arrecadação14.

48. Na falência, a principal função do Administrador Judicial é zelar
pela proteção dos direitos da massa, visando à sua liquidação, para posterior
pagamento dos credores. Isso abrange desde a preservação física dos bens
móveis ou imóveis, tangíveis ou intangíveis, até a defesa e persecução de interesses em sede administrativa e judicial.

BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Nova lei de recuperação e falências comentada. -5. Ed. – São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2005, p. 114.
14
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49. Além da incumbência da administração do patrimônio da falida
(arrecadação do ativo e apuração do passivo), o Administrador Judicial assume a sua representação. Significa dizer que, nas ações em que a empresa for
parte, ocorrerá a substituição pela massa falida, sob a representação do Administrador. Eventuais atos judiciais realizados após a decretação da falência,
sem a devida intimação do Administrador Judicial, são reputados nulos, nos
termos do parágrafo único do art. 76 desta lei. Aplicáveis, também, os arts.
12, III, do Código de Processo Civil de 1973 e 75, V, do Código de Processo
Civil de 2015.
A possibilidade de contratação de advogado, por parte do Administrador Judicial, decorre do fato de ele poder ser profissional alheio ao Direito ou,
mesmo sendo bacharel em Direito, não estar inscrito nos quadros da OAB. A
necessidade de contratação de advogado faz-se presente para que o Administrador Judicial possa representar a massa falida em ações judiciais diversas, à
exceção do próprio feito falimentar e seus incidentes, autos em que sempre se
manifestará em nome próprio.
50. O Administrador, ainda, pode e deve requerer todas as medidas e
diligências necessárias para o cumprimento da lei, para a proteção da massa
ou a eficiência da demonstração. Por “todas as medidas” entenda-se a formulação de pedidos diretamente ao juízo da falência ou a propositura de ação
judicial perante o juízo competente.
51. O relatório da administração, com a conta das receitas e despesas,
deve ser apresentado mensalmente, mas desde que haja movimentação de
valores ou patrimônio no período.
Já a prestação de contas do Administrador Judicial é o ato que encerra
sua atividade no processo, e sua aprovação é condição para fazer jus à remuneração (ou saldo pendente de pagamento), nos termos do art. 24, §§ 3º e 4º.
52. A autonomia do Administrador Judicial é relativamente maior sob
o pálio da Lei nº. 11.101/2005 do que era sob a égide do Decreto-Lei nº.
7661/1945. Ainda assim, mesmo podendo promover a arrecadação e alienação de bens sem a necessidade de autorização judicial, ele não possui autoridade para transigir sobre os bens e direitos sob sua administração, uma
vez que, estando na administração de bens de terceiros, que servirão para o
pagamento de outros, não lhe é dado o poder de decidir sobre a conveniência
ou não de acordos. Caso entenda ser interessante à massa, deverá submeter
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a proposta à análise judicial, com prévia oitiva do Comitê de Credores, se
existir, e do devedor.
53. Por fim, a respeito do §4º, cumpre consignar que a apuração dos
crimes, falimentares ou não, é de incumbência do Ministério Público, nos termos do art. 187, §§ 1º e 2º. Ao Administrador Judicial cabe apenas levantar
eventuais indícios sobre tais fatos, servindo-se de tais elementos para buscar
a reparação por responsabilidade civil dos administradores, em benefício da
massa falida.
Art. 23. O administrador judicial que não apresentar, no prazo estabelecido, suas contas ou qualquer dos relatórios previstos nesta Lei será
intimado pessoalmente a fazê-lo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de
desobediência.

Parágrafo único. Decorrido o prazo do caput deste artigo, o juiz
destituirá o administrador judicial e nomeará substituto para elaborar relatórios ou organizar as contas, explicitando as responsabilidades de seu
antecessor.
54. A apresentação dos relatórios de que trata a lei visa a dar publicidade à fiscalização das atividades do devedor, no caso de recuperação judicial, ou
da administração dos bens e direitos da massa falida, nos casos de falência. A
não apresentação dos relatórios implica em desatenção a uma das principais
funções do Administrador Judicial, que poderá responder por tal omissão,
inclusive criminalmente.
Art. 24. O juiz fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração do administrador judicial, observados a capacidade de pagamento do
devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no
mercado para o desempenho de atividades semelhantes.
§ 1º. Em qualquer hipótese, o total pago ao administrador judicial
não excederá 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens na falência.
§ 2º. Será reservado 40% (quarenta por cento) do montante devido
ao administrador judicial para pagamento após atendimento do previsto
nos arts. 154 e 155 desta Lei.
§ 3º. O administrador judicial substituído será remunerado propor-

60

Miolo - Livro Comentarios a Lei 11101.indd 60

Comissão de Estudos de Recuperação Judicial e Falência

01/08/2017 10:40:05

cionalmente ao trabalho realizado, salvo se renunciar sem relevante razão
ou for destituído de suas funções por desídia, culpa, dolo ou descumprimento das obrigações fixadas nesta Lei, hipóteses em que não terá direito
à remuneração.
§ 4º. Também não terá direito a remuneração o administrador que
tiver suas contas desaprovadas.
§ 5º. A remuneração do administrador judicial fica reduzida ao limite de 2% (dois por cento), no caso de microempresas e empresas de pequeno porte.

55. A remuneração do Administrador Judicial deve ser compatível
com a atividade a ser desempenhada. Nos casos de recuperação judicial, como
a empresa continua em atividade, são inúmeras as situações em que são destacados valores mensais do percentual fixado, com pagamento de saldo no
momento da eventual aprovação do plano ou ainda no encerramento do processo recuperacional.
Na falência, a remuneração do Administrador Judicial é considerada
crédito extraconcursal, tendo preferência de recebimento sobre os demais
créditos, nos termos do artigo 84, I.
Em todos os casos, a remuneração deve atender aos postulados de
razoabilidade e proporcionalidade e, embora sua fixação seja feita segundo
critério a ser adotado pelo magistrado, está sujeita a controle pela instância
superior, quando estiver aquém ou além do razoável.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - REMUNERAÇÃO DO
ADMINISTRADOR JUDICIAL - FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM 4,5% - INOBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS ELENCADOS NO ART. 24 DA LEI 11.101/2005 - DADOS
CONCRETOS QUE INDICAM O COMPROMETIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - VALOR DA REMUNERAÇÃO DO PROFISSIONAL DESPROPORCIONAL NO
CASO CONCRETO - REDUÇÃO PARA 2,8% DO MONTANTE DEVIDO AOS CREDORES QUIROGRAFÁRIOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
TJPR - 18ª C.Cível - AI - 1033992-5 - Umuarama - Rel.: Marcelo Gobbo Dalla
Dea - Unânime - - J. 12.03.2014)
AGRAVO DE INSTRUMENTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL - INSURGÊNCIA CONTRA
ARBITRAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL ACOLHIMENTO VALOR ARBITRADO QUE SE MOSTRA EXACERBADO E NÃO CONDIZ,
NEM COM A CAPACIDADE DE PAGAMENTO DA RECUPERANDA, NEM COM A
REALIDADE SALARIAL DA COMARCA- REDUÇÃO PARA VALOR ANTERIORMENTE ACORDADO NOS AUTOS, INCLUSIVE NO TOCANTE Á FORMA DE PAGAMENTO EXCLUSÃO DO PAGAMENTO PELA RECUPERANDA DA REMUNERAÇÃO
COMENTÁRIOS À LEI 11.101/05: Recuperação Empresarial e Falência
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DA EMPRESA CONTRATADA PELO ADMINISTRADOR PARA AUXILIÁ-LO, SEM
AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO JUÍZO. CORRETA A DETERMINAÇÃO DO JUÍZO
NO TOCANTE AOS EMPREGADOS SEREM EXCLUÍDOS DA ASSEMBLÉIA DOS
CREDORES, DEVENDO PERMANECER APENAS AQUELES COM CRÉDITOS TRABALHISTAS RECONHECIDOS JUDICIALMENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (TJPR - 18ª C.Cível - AI - 798345-7 - Paranavaí - Rel.: Roberto De Vicente
- Unânime - - J. 02.05.2012)

56. Os artigos 154 e 155 tratam das contas finais a serem prestadas
pelo Administrador Judicial nos casos de falência. Assim, o §2º do art. 24
teria aplicação somente nessas hipóteses. No entanto, há casos de recuperação
judicial em que juízes vêm aplicando analogicamente o entendimento, concedendo o pagamento de 40%, ou o pagamento de outro percentual, somente
após a concessão da recuperação judicial ou mesmo após seu encerramento.
Essa reserva serve como “garantia” de que o Administrador Judicial somente
receba toda a remuneração após o total desempenho da função.
Em falência, os 60% não destacados serão pagos na ordem prescrita
no art. 84, I, ou seja, será considerado crédito extraconcursal, a ser pago com
preferência sobre qualquer outro crédito, em igualdade de condições com os
créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidente de
trabalho, após a decretação da falência.
57. A perda da remuneração é um dos diferenciais entre a substituição
e a destituição do Administrador Judicial. No primeiro caso, o auxiliar terá
direito à remuneração proporcional, se não renunciar sem relevante razão. No
segundo, perde o direito ao pagamento, além de ser impedido de exercer a
função em outros processos, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, nos termos do
art. 30. Trata-se de verdadeira pena imposta ao Administrador desidioso, com
o escopo de evitar novas nomeações em desprestígio ao Poder Judiciário e às
formalidades e celeridade inerentes ao processo judicial. A desaprovação das
contas é outra hipótese de perda da remuneração.
58. O §5º, introduzido pela Lei Complementar nº. 147/2014, reduz a
2% (dois por cento) o limite da remuneração do Administrador Judicial nas
ações que envolvam microempresas e empresas de pequeno porte, visando a
tornar-lhes mais acessível a recuperação judicial. Trata-se, afinal, de processo
sabidamente custoso, pela alta complexidade e especialidade dos profissionais
que atuam na área, além de todo o gasto com documentação necessária ao
aparelhamento do pedido inicial.
62
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Art. 25. Caberá ao devedor ou à massa falida arcar com as despesas
relativas à remuneração do administrador judicial e das pessoas eventualmente contratadas para auxiliá-lo.
59. A obrigação de pagamento dos honorários do Administrador Judicial pela empresa que almeja servir-se da recuperação judicial para superar momentâneo estado de crise torna-se significativamente onerosa. Não
poucas vezes, havendo considerável volume de dívidas e credores, podem os
honorários do Administrador Judicial representar uma parcela mensal que
poderá afetar ainda mais o já combalido caixa da empresa. Tal situação acaba
tornando o processo ainda mais dispendioso, desencorajando o uso da ferramenta legal por muitas empresas.

A Lei nº. 11.101/2005 não fixa pena para o não pagamento dos honorários do Administrador Judicial em caso de recuperação judicial. Entretanto,
como é crédito originado após o ajuizamento da recuperação judicial, a ela
não se submete, por força da letra do art. 49. Assim, pode instruir pedido de
falência, uma vez observadas as hipóteses de cabimento do art. 94.
O crédito do Administrador Judicial será considerado crédito extraconcursal, nos termos dos arts. 67 e 84, I.
Art. 26. O Comitê de Credores será constituído por deliberação de
qualquer das classes de credores na assembleia-geral e terá a seguinte composição:
I – 1 (um) representante indicado pela classe de credores trabalhistas, com 2 (dois) suplentes;
II – 1 (um) representante indicado pela classe de credores com direitos reais de garantia ou privilégios especiais, com 2 (dois) suplentes;
III – 1 (um) representante indicado pela classe de credores quirografários e com privilégios gerais, com 2 (dois) suplentes.
IV - 1 (um) representante indicado pela classe de credores representantes de microempresas e empresas de pequeno porte, com 2 (dois) suplentes.
§ 1º A falta de indicação de representante por quaisquer das classes
não prejudicará a constituição do Comitê, que poderá funcionar com número inferior ao previsto no caput deste artigo.
§ 2º O juiz determinará, mediante requerimento subscrito por credores que representem a maioria dos créditos de uma classe, independenCOMENTÁRIOS À LEI 11.101/05: Recuperação Empresarial e Falência
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temente da realização de assembleia:

I – a nomeação do representante e dos suplentes da respectiva classe
ainda não representada no Comitê; ou
classe.

II – a substituição do representante ou dos suplentes da respectiva

§ 3º Caberá aos próprios membros do Comitê indicar, entre eles,
quem irá presidi-lo.
60. O Comitê de Credores é outro órgão da falência e recuperação
judicial. Infelizmente, são poucos os casos em que é constituído, sendo que,
normalmente, suas funções acabam sendo exercidas pelo próprio Administrador Judicial. Análise mais aprofundada a seu respeito é feita nos comentários aos artigos subsequentes.
Art. 27. O Comitê de Credores terá as seguintes atribuições, além
de outras previstas nesta Lei:
I – na recuperação judicial e na falência:

dicial;
lei;

a) fiscalizar as atividades e examinar as contas do administrador jub) zelar pelo bom andamento do processo e pelo cumprimento da

c) comunicar ao juiz, caso detecte violação dos direitos ou prejuízo
aos interesses dos credores;
dos;

d) apurar e emitir parecer sobre quaisquer reclamações dos interessae) requerer ao juiz a convocação da assembleia-geral de credores;
f ) manifestar-se nas hipóteses previstas nesta Lei;
II – na recuperação judicial:

a) fiscalizar a administração das atividades do devedor, apresentando, a cada 30 (trinta) dias, relatório de sua situação;
b) fiscalizar a execução do plano de recuperação judicial;

c) submeter à autorização do juiz, quando ocorrer o afastamento do
devedor nas hipóteses previstas nesta Lei, a alienação de bens do ativo permanente, a constituição de ônus reais e outras garantias, bem como atos de
endividamento necessários à continuação da atividade empresarial durante o período que antecede a aprovação do plano de recuperação judicial.
64
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§ 1º. As decisões do Comitê, tomadas por maioria, serão consignadas em livro de atas, rubricado pelo juízo, que ficará à disposição do administrador judicial, dos credores e do devedor.

§ 2º. Caso não seja possível a obtenção de maioria em deliberação
do Comitê, o impasse será resolvido pelo administrador judicial ou, na incompatibilidade deste, pelo juiz.
61. A Lei nº. 11.101/2005 concedeu aos credores papel ativo nos processos de falência e recuperação judicial. A clara intenção é fazer com que
mais olhos se voltem à massa falida ou à empresa recuperanda, para que os
processos deixem de servir de meios de fraude, como muito ocorrido sob a
égide do revogado Decreto-Lei nº. 7.661/45, para transformarem-se em instrumento social, voltado ao pagamento dos credores e soerguimento da empresa, no caso de recuperação judicial, ou de sua rápida liquidação e assunção
dos bens e negócios por empresas eficazes, no caso de falência.

Do trabalho do Comitê na fiscalização das atividades do devedor, resultará relatório distinto do apresentado pelo Administrador Judicial (art. 22,
II, “c”). Ademais, a fiscalização da execução do plano de recuperação judicial
dar-se-á em paralelo à fiscalização pelo Administrador Judicial, porém de
forma independente.
Art. 28. Não havendo Comitê de Credores, caberá ao administrador
judicial ou, na incompatibilidade deste, ao juiz exercer suas atribuições.
61. Sendo incomum, na prática, a formação de Comitê de Credores, o
Administrador Judicial acumula tais funções. Isso torna desnecessária a apresentação de um segundo relatório mensal ou a repetição de tarefas ligadas a
funções que se assemelham.
Art. 29. Os membros do Comitê não terão sua remuneração custeada
pelo devedor ou pela massa falida, mas as despesas realizadas para a realização de ato previsto nesta Lei, se devidamente comprovadas e com a autorização do juiz, serão ressarcidas atendendo às disponibilidades de caixa.
62. A ausência de previsão de remuneração, somada à incerteza e dificuldade para ressarcimento das despesas, são fatores que certamente desestimulam a formação do órgão.
COMENTÁRIOS À LEI 11.101/05: Recuperação Empresarial e Falência
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Art. 30. Não poderá integrar o Comitê ou exercer as funções de
administrador judicial quem, nos últimos 5 (cinco) anos, no exercício do
cargo de administrador judicial ou de membro do Comitê em falência ou
recuperação judicial anterior, foi destituído, deixou de prestar contas dentro dos prazos legais ou teve a prestação de contas desaprovada.
§ 1º. Ficará também impedido de integrar o Comitê ou exercer a
função de administrador judicial quem tiver relação de parentesco ou afinidade até o 3o (terceiro) grau com o devedor, seus administradores, controladores ou representantes legais ou deles for amigo, inimigo ou dependente.
§ 2º. O devedor, qualquer credor ou o Ministério Público poderá
requerer ao juiz a substituição do administrador judicial ou dos membros
do Comitê nomeados em desobediência aos preceitos desta Lei.

§ 3º. O juiz decidirá, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sobre o
requerimento do § 2o deste artigo.
63. A destituição do Administrador Judicial e/ou de membros do Comitê de Credores representa verdadeira pena ao afastado. Tem como fundamento a ação ou omissão que vai contra as disposições da lei, o que pode
resultar, muitas vezes, em prejuízo ao andamento processual, revertendo-se
em prejuízo financeiro e patrimonial.

O espírito da Lei nº. 11.101/2005 foi o de dar maior celeridade e
transparência aos procedimentos de recuperação e liquidação das empresas.
Os atos que atentem contra estas diretrizes devem ser punidos com a pena de
destituição, com a perda da remuneração, no caso do Administrador Judicial,
e com o impedimento para o exercício das funções por 5 (cinco) anos.
64. Importante consignar que, para além das causas de impedimento
estabelecidas no parágrafo primeiro, também devem ser levadas em conta
aquelas prescritas pelos arts. 144 e 145 do Código de Processo Civil, a teor
do art. 148 do mesmo codex.
Art. 31. O juiz, de ofício ou a requerimento fundamentado de qualquer interessado, poderá determinar a destituição do administrador judicial
ou de quaisquer dos membros do Comitê de Credores quando verificar desobediência aos preceitos desta Lei, descumprimento de deveres, omissão,
negligência ou prática de ato lesivo às atividades do devedor ou a terceiros.
66
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§ 1º. No ato de destituição, o juiz nomeará novo administrador judicial ou convocará os suplentes para recompor o Comitê.

§ 2º. Na falência, o administrador judicial substituído prestará contas no prazo de 10 (dez) dias, nos termos dos §§ 1o a 6o do art. 154 desta
Lei.
65. A questão da destituição do Administrador Judicial ou de membros
do Comitê de Credores foi tratada acima. É importante apenas observar que
o Administrador Judicial que vier a substituir o destituído fará jus a uma remuneração proporcional ao trabalho que houver desempenhado. Nessa linha:
FALÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DO EX-SÍNDICO. REVOGAÇÃO DE DECISÃO CONCESSIVA DO PEDIDO. SUBSTITUIÇÃO RECONHECIDA PELO PRÓPRIO
MAGISTRADO. REMUNERAÇÃO DEVIDA, COM FUNDAMENTO NO ART. 67, CAPUT, E § 4º, DO DL 7661/45. PARÂMETRO PARA CÁLCULO DO PERCENTUAL.
ART. 67, CAPUT E § 1º, DO DL 7661/45. PRODUTO DOS BENS OU VALORES
DA MASSA VENDIDOS OU LIQUIDADOS PELO SÍNDICO. FIXAÇÃO A SER FEITA
NA INSTÂNCIA A QUO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE GRAU DE JURISDIÇÃO.
RECURSO PROVIDO. Região Metropolitana de Curitiba Vara Cível e Anexos. (TJPR
- 17ª C.Cível - AI - 619577-7 - Araucária - Rel.: Stewalt Camargo Filho - Unânime
- - J. 03.02.2010)

Art. 32. O administrador judicial e os membros do Comitê responderão pelos prejuízos causados à massa falida, ao devedor ou aos credores
por dolo ou culpa, devendo o dissidente em deliberação do Comitê consignar sua discordância em ata para eximir-se da responsabilidade.
66. A responsabilidade do Administrador Judicial e do Comitê de
Credores é grande, na medida em que administram bens de terceiros. Devem
ser diligentes e tomarem as medidas necessárias à preservação dos bens e dos
direitos, sob pena de responderem pela ação ou omissão que gerar prejuízo.
Essa responsabilidade é pessoal, podendo haver responsabilização com bens
pessoais, conforme art. 154, §5º.
Art. 33. O administrador judicial e os membros do Comitê de Credores, logo que nomeados, serão intimados pessoalmente para, em 48
(quarenta e oito) horas, assinar, na sede do juízo, o termo de compromisso
de bem e fielmente desempenhar o cargo e assumir todas as responsabilidades a ele inerentes.
COMENTÁRIOS À LEI 11.101/05: Recuperação Empresarial e Falência

Miolo - Livro Comentarios a Lei 11101.indd 67

67

01/08/2017 10:40:06

67. A seguir, são elucidados alguns comentários acerca do artigo 34.
Art. 34. Não assinado o termo de compromisso no prazo previsto no
art. 33 desta Lei, o juiz nomeará outro administrador judicial.
68. Sem ter havido a investidura no cargo, não é possível ao Administrador atuar regularmente.

ÉZIO CARLOS S. BAPTISTA, embora reconhecendo tratar-se de
“... hipótese meramente especulativa...”, indaga-se o que ocorreria se todos os
nomeados recusassem o cargo de Administrador, até mesmo o credor que
houvesse requerido falência (art. 94). O autor conclui que, nesse caso, não
havendo interesse dos credores, ”... teríamos a inexistência de interesse, o que
levaria o juízo à extinção do processo”.15

Comentários aos artigos 21 ao 34. In DE LUCCA, Newton e SIMÃO FILHO, Adalberto. Comentários à Nova Lei de
recuperação de Empresas e de Falências. São Paulo>: Quartier Latin, 2005, p. 173.
15
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SEÇÃO IV
RODRIGO SHIRAI

DA ASSEMBLEIA-GERAL DE CREDORES
Art. 35. A assembleia-geral de credores terá por atribuições deliberar sobre:
I – na recuperação judicial:

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

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

d) o pedido de desistência do devedor, nos termos do § 4o do art. 52
desta Lei;
e) o nome do gestor judicial, quando do afastamento do devedor;

f ) qualquer outra matéria que possa afetar os interesses dos credores;
II – na falência:
a) (VETADO)

b) a constituição do Comitê de Credores, a escolha de seus membros
e sua substituição;
c) a adoção de outras modalidades de realização do ativo, na forma
do art. 145 desta Lei;
d) qualquer outra matéria que possa afetar os interesses dos credores.

69. É possível afirmar que a principal função da Assembleia Geral
dentro do processo de recuperação judicial é a de deliberar acerca do plano de
recuperação. Tem sido muito comum, nos procedimentos recuperacionais, a
modificação dos planos originariamente apresentados pelo devedor durante
as assembleias, porquanto se trata de uma negociação que deve atender aos
interesses dos credores (ao menos da maioria deles), embora qualquer modificação no plano tenha de contar com a concordância do devedor (§3º do art.
56). Nesse sentido:
COMENTÁRIOS À LEI 11.101/05: Recuperação Empresarial e Falência
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(...) 6. O interesse dos credores/contratantes, no curso de processo recuperacional, é preservado pela sua participação na assembleia geral, quando então
poderão aquiescer com a proposta, se lhes for favorável, alterá-la parcialmente, ou remodelá-la substancialmente, desde que a maioria e o devedor com isso
consinta e a proposta não venha a afetar apenas aqueles que da assembleia não
participaram.
7. Nesse panorama, deve-se preservar o plano de recuperação. (STJ. 3.ª T. Rel.
Min. Paulo de Tarso Sanseverino. REsp. n.º 1.388.948/SP. Julg. 01/04/2014. DJe
08/04/2014).

Embora sejam raros os casos em que inexistam objeções ao plano de
recuperação judicial originariamente apresentado pelo devedor ou, quando
existam, os credores que objetarem o plano desistirem deste ato, o Superior Tribunal de Justiça já entendeu pela aprovação do plano primitivamente
apresentado se o(s) credor(es) desistir(em) da objeção, uma vez que se trata de
direito disponível, desde que inexistam outras objeções tempestivas:
(...) 1 - A homologação do plano de recuperação judicial só será condicionada
à prévia assembleia geral de credores se houverem impugnações tempestivas,
segundo o artigo 55 da lei de falências. Não havendo provas de tais impugnações, correta a decisão que homologa o referido plano. 2 - Tratando-se de direito
disponível é lícito a qualquer credor desistir da objeção interposta. (STJ. 3.ª T.
Rel. Min. Sidnei Beneti. AgRg no AREsp n.º 63.506/GO. Julg. 24/04/2012. DJe
08/05/2012).

Apesar de não ser concedido ao Poder Judiciário intervir diretamente
no plano de recuperação judicial aprovado pela Assembleia-Geral de Credores, tem havido decisões assegurando a possibilidade de controle judicial
acerca da legalidade das disposições do plano.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE HOMOLOGA O PLANO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL DA LEGALIDADE DAS DISPOSIÇÕES DO PLANO.
ENUNCIADO Nº 44 DA 1ª JORNADA DE DIREITO COMERCIAL. ALEGAÇÃO DE
DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE 30 DIAS PREVISTO PARA ANÁLISE E OFERECIMENTO DE EVENTUAIS OBJEÇÕES (ART.55 DA LEI Nº 11.101/05). REJEIÇÃO. ALTERAÇÕES NO PLANO ORIGINAL EM RAZÃO DAS DELIBERAÇÕES NA
ASSEMBLEIA-GERAL DE CREDORES. DESNECESSIDADE DE CONCESSÃO DE
NOVO PRAZO DE 30 DIAS A CADA ALTERAÇÃO REALIZADA. DESÁGIO. FORMA
EXPRESSAMENTE ADMITIDA PELA LEI COMO MEIO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (ART. 50, I, DA LEI Nº 11.101/05). APROVAÇÃO DO DESÁGIO PELOS CREDORES SEGUNDO OS CRITÉRIOS MÍNIMOS EXIGIDOS POR LEI (ART. 58, §1º, I
A III DA LEI Nº 11.101/05). DIREITOS PATRIMONIAIS DISPONÍVEIS DOS CREDORES. POSSIBILIDADE DE A EMPRESA INVESTIDORA (ADQUIRENTE DA TOTALIDADE DAS AÇÕES DAS RECUPERANDAS) CONTESTAR EVENTUAIS CRÉDITOS
NÃO HABILITADOS, NA FORMA ASSEGURADA ÀS PRÓPRIAS RECUPERANDAS
70
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(ART. 9º C/C ART. 10, §6º, DA LEI Nº GARANTIAS. POSSIBILIDADE. NOVAÇÃO
SOB CONDIÇÃO RESOLUTIVA. ARTS. 49, §1º, 59 E 61, §2º, DA LEI Nº 11.101/05.
EXONERAÇÃO DAS RESPONSABILIDADES DOS ADMINISTRADORES, DIRETORES E ACIONISTAS POR ATOS DE GESTÃO. ILEGALIDADE. RESPONSABILIDADE
PREVISTA EM LEI (LEI DAS SOCIEDADES ANÔMIMAS) POR ATOS DE GESTÃO
FRAUDULENTOS OU CONTRÁRIOS À LEI QUE NÃO PODE SER SUPLANTADA POR
DECLARAÇÃO DE VONTADE PREVISTA NO PLANO. AGRAVO DE INSTRUMENTO
PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR.17.ª CC. Rel. Des. Fernando Paulino da Silva
Wolff Filho. AI n.º 1.207.219-2. Julg. 04/03/2015. Pub. 10/04/2015).
(...) Se, de um lado, é certo que o conteúdo do plano de recuperação judicial não
pode, em princípio, ser objeto de controle por parte do Poder Judiciário, de outro
não menos certo é que o procedimento adotado pela recuperanda no âmbito do
processo de recuperação pode e deve ser objeto de apreciação. Não tendo, a princípio, a recuperanda atuado antes e durante a assembleia geral em conformidade
com a boa-fé objetiva, as conclusões do acórdão recorrido merecem ser mantidas até o julgamento final do recurso interposto. (STJ. 3.ª T. Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino. AgRg na MC n.º 20.819/SP. Julg. 02/05/2013. DJe 09/05/2013).
RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DE PLANO PELA
ASSEMBLEIA DE CREDORES. INGERÊNCIA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. CONTROLE DE LEGALIDADE DAS DISPOSIÇÕES DO PLANO. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A assembleia de credores é soberana em suas decisões
quanto aos planos de recuperação judicial. Contudo, as deliberações desse plano
estão sujeitas aos requisitos de validade dos atos jurídicos em geral, requisitos
esses que estão sujeitos a controle judicial. 2. Recurso especial conhecido e
não provido. (STJ. 3.ª T. REsp. n.º 1.314.209/SP. Rel. Min. Nancy Andrighi. Julg.
22/05/2012. DJe 01/06/2012).
(...) A vontade dos credores, ao aprovarem o plano, deve ser respeitada nos limites da Lei. A soberania da assembleia para avaliar as condições em que se dará a
recuperação econômica da sociedade em dificuldades não pode se sobrepujar às
condições legais da manifestação de vontade representada pelo Plano. Do mesmo
modo que é vedado a dois particulares incluírem, em um contrato, uma cláusula
que deixe ao arbítrio de uma delas privar de efeitos o negócio jurídico, o mesmo
poder não pode ser conferido à devedora em recuperação judicial. A Lei é o limite tanto em uma, como em outra hipótese. Forte nessas razões, considerando
ausente qualquer violação aos arts. 35, 47 e 56 da LFRJ, conheço do recurso
especial mas nego-lhe provimento. (STJ. 3.ª T. Rel. Min. Nancy Andrighi. REsp.
n.º 1.314.209/SP. Julg. 22/05/2012. DJe 01/06/2012).

70. Também cabe à Assembleia a constituição do Comitê de Credores, a escolha de seus membros e a sua substituição. O Comitê de Credores tem importantes atribuições, conforme definido pelo art. 27 da Lei n.º
11.101/2005. Ocorre que, apesar de ser constituído em diversas recuperações
judiciais, na prática não é comum vê-lo com atuação mais evidente, fruto, talvez, de uma preocupação mais individualista dos credores com seus próprios
créditos.
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Se na recuperação judicial é raro ver um Comitê de Credores atuante, na falência pode-se dizer que até mesmo sua constituição é incomum.
Normalmente, a fiscalização dos atos do Administrador Judicial e a própria
condução do processo falimentar acaba sendo exercida individualmente pelos
credores mais atuantes e presentes.
71. Posteriormente ao deferimento, pelo juiz, do processamento da
recuperação judicial não é permitido ao devedor desistir do pedido, exceto se assim autorizado pela Assembleia-Geral de Credores. Todavia, há
acórdão do Superior Tribunal de Justiça permitindo a desistência após o
processamento da recuperação judicial, se esta ocorrer antes da convocação
da Assembleia-Geral:
RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE
CREDOR. DESISTÊNCIA ANTES DE CONVOCADA A ASSEMBLEIA-GERAL DE
CREDORES. POSSIBILIDADE. 1. O credor pode desistir da objeção ao plano de
recuperação judicial se o pedido de desistência tiver sido apresentado antes de
convocada a assembleia geral de credores. 2. Recurso especial provido. (STJ. 4.ª
T. Rel. Min. João Otávio de Noronha. REsp. n.º 1.014.153/RN. Julg. 04/08/2011.
DJe 05/09/2011).

72. Em casos em que houver afastamento do devedor da condução
dos negócios, o que por vezes ocorre quando caracterizada alguma fraude ou
ato incompatível com a lisura que se deve ter na gestão de uma empresa em
recuperação judicial, caberá à Assembleia-Geral escolher um substituto.
O §1º do art. 65 da Lei n.º 11.101/2005 estabelece que até a Assembleia-Geral deliberar sobre a escolha do gestor, tais funções serão exercidas
pelo Administrador Judicial.

73. A lei ordinária prevê a venda dos ativos, inicialmente do conjunto
da empresa, até atingir o fracionamento dos bens individualmente considerados (art. 140, I a IV). A alienação pode ocorrer por leilão, propostas fechadas
ou pregão (art. 142, I a III), sempre mediante ampla e prévia divulgação do
ato (§1º do art. 142).
Todavia, o rol de formas de venda dos ativos não é taxativo, permitindo-se qualquer outra forma de alienação, desde que previamente aprovada
pela Assembleia-Geral de Credores (art. 145).

74. Por fim, foram vetadas as alíneas que atribuíam à Assembleia de
72
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Credores, tanto na recuperação judicial como na falência, a prerrogativa
de substituir o Administrador Judicial e indicar substituto. As razões do
veto foram, em síntese: a) a possibilidade de conflito com os arts. 52 e 23,
parágrafo único, que cominam ao juiz a prerrogativa de nomear o administrador judicial, de destituí-lo e nomear substituto; b) aparente equívoco do
legislador ao fazer alusão ao “administrador judicial”, em lugar do “gestor
judicial”, referido no art. 65 do projeto; c) a necessidade de evitar conflitos
de competência que obstassem a celeridade do processo, afastando, de plano, a possibilidade de que seja nomeada para o encargo pessoa que não seja
da confiança do juízo.
Art. 36. A assembleia-geral de credores será convocada pelo juiz por
edital publicado no órgão oficial e em jornais de grande circulação nas localidades da sede e filiais, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, o
qual conterá:
I – local, data e hora da assembleia em 1a (primeira) e em 2a (segunda) convocação, não podendo esta ser realizada menos de 5 (cinco) dias
depois da 1a (primeira);
II – a ordem do dia;

III – local onde os credores poderão, se for o caso, obter cópia
do plano de recuperação judicial a ser submetido à deliberação da assembleia.

§ 1º Cópia do aviso de convocação da assembleia deverá ser afixada
de forma ostensiva na sede e filiais do devedor.
§ 2º Além dos casos expressamente previstos nesta Lei, credores que
representem no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) do valor total dos
créditos de uma determinada classe poderão requerer ao juiz a convocação
de assembleia-geral.
§ 3º As despesas com a convocação e a realização da assembleia-geral correm por conta do devedor ou da massa falida, salvo se convocada
em virtude de requerimento do Comitê de Credores ou na hipótese do §
2o deste artigo.

75. Uma prática bastante salutar tem sido adotada por alguns administradores judiciais com vistas a facilitar aos credores o acesso às informações do
processo de recuperação judicial: a disponibilização dos principais documentos em sítios eletrônicos (ex. relação de credores, despacho de processamento
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da recuperação, plano de recuperação etc.). A respeito das formalidades, eis o
entendimento jurisprudencial:
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. (i) ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE
CREDORES. INOCORRÊNCIA. CONVOCAÇÃO DO CONCLAVE QUE ATENDEU AOS
REQUISITOS LEGAIS, ESTABELECIDOS NO ARTIGO 36 DA LEI Nº 11.101/2005.
PRESENÇA DO AGRAVANTE NA ASSEMBLEIA QUE, ADEMAIS, NÃO MUDARIA
O SEU RESULTADO, TENDO EM VISTA O VALOR DE SEU CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE SEM EFETIVA COMPROVAÇÃO
DO PREJUÍZO. PAS DE NULITÉ SANS GRIEF. (ii) ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA INSTALAÇÃO DA ASSEMBLEIA. INOCORRÊNCIA. ASSEMBLEIA REGULARMENTE
INSTALADA, COM OBSERVÂNCIA DO QUORUM MÍNIMO EXIGIDO EM LEI. ART.
37, § 2º DA LEI Nº 11.101/2005. EXISTÊNCIA DE APENAS UMA ASSEMBLEIA
COM DESDOBRAMENTOS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO QUORUM DE
INSTALAÇÃO TÃO SOMENTE NO PRIMEIRO ENCONTRO, TENDO EM VISTA QUE
A 2ª E 3ª REUNIÕES SE TRATARAM MERAMENTE DE DESDOBRAMENTOS DA
ASSEMBLEIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONCEDIDA EM RAZÃO DE TER SIDO
PREENCHIDO O QUORUM PREVISTO NO ARTIGO 45 DA LEI Nº 11.101/2005.
PRECEDENTES DESTA CORTE QUE CONFIRMAM A VALIDADE DA ASSEMBLEIA
GERAL DE CREDORES. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJPR.18.ª
CC. Rel. Des. Ivanise Maria Tratz Martins. AI n.º 801.275-7. Julg. 03/12/2014.
Pub. 12/12/2014).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE AMPLIAÇÃO DO PRAZO PARA REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL
DE CREDORES POR 120 DIAS OU OUTRO PRAZO QUE PORVENTURA SE MOSTRASSE MAIS ADEQUADO NO DECORRER DOS FATOS E DO FEITO. PRETENSÃO
DE QUE A SUPOSTA DESÍDIA DA EMPRESA RECUPERANDA EM NÃO PROPICIAR A REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL SEJA EQUIPARADA À REJEIÇÃO
DO PLANO, COM A CONSEQUENTE CONVOLAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
EM FALÊNCIA. DESPROPOSITADA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO
JUSTIFICARAM A PRORROGAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO §1º, DO ART. 56,
DA LEI Nº 11.101/05. ADEMAIS, NÃO HÁ ELEMENTOS CONCRETOS HÁBEIS A
EVIDENCIAR QUE A CONDUTA DA AGRAVADA TENHA CONTRIBUÍDO PARA A
MOROSIDADE DO PROCEDIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
(TJPR.18.ª CC. Rel. Des. Luis Espíndola. AI n.º 1.182.136-0. Julg. 24/09/2014.
Pub. 30/10/2014).

Art. 37. A assembleia será presidida pelo administrador judicial,
que designará 1 (um) secretário dentre os credores presentes.
§ 1o Nas deliberações sobre o afastamento do administrador judicial ou em outras em que haja incompatibilidade deste, a assembleia será
presidida pelo credor presente que seja titular do maior crédito.
§ 2o A assembleia instalar-se-á, em 1a (primeira) convocação, com a
presença de credores titulares de mais da metade dos créditos de cada clas74
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se, computados pelo valor, e, em 2a (segunda) convocação, com qualquer
número.
§ 3o Para participar da assembleia, cada credor deverá assinar a lista
de presença, que será encerrada no momento da instalação.

§ 4o O credor poderá ser representado na assembleia-geral por
mandatário ou representante legal, desde que entregue ao administrador
judicial, até 24 (vinte e quatro) horas antes da data prevista no aviso de
convocação, documento hábil que comprove seus poderes ou a indicação
das folhas dos autos do processo em que se encontre o documento.
§ 5o Os sindicatos de trabalhadores poderão representar seus associados titulares de créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidente de trabalho que não comparecerem, pessoalmente ou
por procurador, à assembleia.
§ 6o Para exercer a prerrogativa prevista no § 5o deste artigo, o sindicato deverá:

I – apresentar ao administrador judicial, até 10 (dez) dias antes da
assembleia, a relação dos associados que pretende representar, e o trabalhador que conste da relação de mais de um sindicato deverá esclarecer, até
24 (vinte e quatro) horas antes da assembleia, qual sindicato o representa,
sob pena de não ser representado em assembleia por nenhum deles; e
II – (VETADO)

§ 7o Do ocorrido na assembleia, lavrar-se-á ata que conterá o nome
dos presentes e as assinaturas do presidente, do devedor e de 2 (dois) membros de cada uma das classes votantes, e que será entregue ao juiz, juntamente com a lista de presença, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.
76. Exceto naqueles casos em que há um número diminuto de credores, ou então quando há uma grande concentração de valor para poucos
credores, normalmente as assembleias-gerais têm se instalado somente em
2.ª convocação.
Um problema que tem ocorrido com frequência nas assembleias-gerais, notadamente quando há desdobramento em dias diversos por força de
suspensões e reinício dos trabalhos, é o comparecimento extemporâneo de
credores e seu desejo de firmar a lista de presença para exercício do direito
de voto.

Considerando que, uma vez instalada a assembleia, a lei determina o
encerramento da lista de presença, ainda que haja suspensão da assembleia e
COMENTÁRIOS À LEI 11.101/05: Recuperação Empresarial e Falência
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sua retomada em outro dia, e, como se trata do mesmo ato formal, é defeso
permitir a assinatura da lista e, por via de consequência, o exercício do voto
por aquele credor que não esteve presente, tempestivamente, por ocasião da
instalação do conclave.
77. Normalmente, são os advogados dos credores que os representam
nas assembleias-gerais. Por tal razão, é fundamental a obediência ao comando legal de apresentar o competente instrumento de mandato (ou indicar as
folhas onde se encontra o documento) ao Administrador Judicial, no máximo
até 24 horas antes da assembleia. Não sendo atendida essa exigência legal,
não será permitido o exercício do direito de voto pelo credor.
Conforme a ordem do dia da Assembleia-Geral, deverão constar do
instrumento de mandato poderes específicos para o desiderato pretendido.

Há estrita necessidade de atender o comando do §4º em questão sempre que houver uma nova assembleia, seja no processo de recuperação ou
falimentar, desde que, evidentemente, não se trate de suspensão/adiamento
do mesmo conclave para o qual o representante do credor já tenha cumprido
com a obrigação legal acima.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INSURGÊNCIA CONTRA
A REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL FIXADA. PARTE NÃO CONHECIDA. AGRAVANTE QUE ENCONTROS SEGUINTES. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE
DE QUE TODAS AS IMPUGNAÇÕES ESTEJAM JULGADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DA AGC. ARTIGO 39 §2º QUE VEDA A INVALIDAÇÃO DA ASSEMBLEIA
GERAL DE CREDORES EM FACE DE ALTERAÇÃO NA QUANTIFICAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO NÃO OSTENTA CONDIÇÃO DE PARTE VENCIDA OU TERCEIRO PREJUDICADO.ILEGITIMIDADE RECURSAL. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO
DOS HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL DA RECUPERANDA. AGRAVANTE QUE NÃO OBSERVOU O PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 37, §4º DA LEI
11.101/2005. ADMINISTRADOR JUDICIAL QUE APENAS CUMPRIU O DISPOSTO
NA LEGISLAÇÃO AO NEGAR DIREITO DE VOTO AO AGRAVANTE. QUORUM DE
INSTALAÇÃO ATENDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE SE RECONHECER A FALSIDADE
DAS ASSINATURAS APOSTAS NAS PROCURAÇÕES NESTE MOMENTO. QUESTÃO
QUE DEVERIA TER SIDO ARGUIDA EM INCIDENTE PRÓPRIO. CONTAGEM DO QUORUM DE INSTALAÇÃO QUE NÃO DEPENDE DA PRESENÇA DE CREDORES COM
DIREITO A VOTO EM RAZÃO DA LEI NÃO ESTABELECER TAL RESTRIÇÃO. ASSEMBLEIA REGULARMENTE INSTALADA. 2ª E 3ª ASSEMBLEIAS REGULARMENTE INSTALADAS. EXISTÊNCIA DE UMA ASSEMBLEIA APENAS. NECESSIDADE DE
OBSERVÂNCIA DO QUORUM DE INSTALAÇÃO TÃO SOMENTE NO PRIMEIRO ENCONTRO, TENDO EM VISTA QUE A 2ª E 3 REUNIÕES SE TRATARAM MERAMENTE
DE DESDOBRAMENTOS DA ASSEMBLEIA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DOIS
CREDORES DA CLASSE COM GARANTIA REAL NA ATA DA 1ª REUNIÃO. VÍCIO
SANADO COM A ASSINATURA APOSTA NA ATA DOS OU EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. RESPEITO A ISONOMIA VERIFICADO. EXISTÊNCIA DE CRÉDITOS DISTINTOS
76
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QUE NÃO DEVEM RECEBER O MESMO TRATAMENTO DIANTE DE SUAS PECULIARIDADES. REGRA DO ARTIGO 58, §2º NÃO APLICÁVEL AO PRESENTE CASO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONCEDIDA EM RAZÃO DE TER SIDO PREENCHIDO O
QUORUM PREVISTO NO ARTIGO 45 DA LEI 11.101/2005. RECURSO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO. (TJPR.18.ª CC. Rel. Des. Ivanize Maria Tratz Martins. AI n.º
830.134-6. Julg. 11/09/2013. Pub. 03/10/2013)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVANTE QUE NÃO
OBSERVOU O PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 37, §4º DA LEI 11.101/2005. ADMINISTRADOR JUDICIAL QUE APENAS CUMPRIU O DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO AO
NEGAR DIREITO DE VOTO AO AGRAVANTE. QUORUM DE INSTALAÇÃO ATENDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE SE RECONHECER A FALSIDADE DAS ASSINATURAS
APOSTAS NAS PROCURAÇÕES NESTE MOMENTO. QUESTÃO QUE DEVERIA TER
SIDO ARGUIDA EM INCIDENTE PRÓPRIO. CONTAGEM DO QUORUM DE INSTALAÇÃO QUE NÃO DEPENDE DA PRESENÇA DE CREDORES COM DIREITO A VOTO
EM RAZÃO DA LEI NÃO ESTABELECER TAL RESTRIÇÃO. ASSEMBLEIA REGULARMENTE INSTALADA. 2ª E 3ª ASSEMBLEIAS REGULARMENTE INSTALADAS.
EXISTÊNCIA DE UMA ASSEMBLEIA APENAS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA
DO QUORUM DE INSTALAÇÃO TÃO SOMENTE NO PRIMEIRO ENCONTRO, TENDO
EM VISTA QUE A 2ª E 3ª REUNIÕES SE TRATARAM MERAMENTE DE DESDOBRAMENTOS DA PRIMEIRA E ÚNICA ASSEMBLEIA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE
DOIS CREDORES DA CLASSE COM GARANTIA REAL NA ATA DA 1ª REUNIÃO.
VÍCIO SANADO COM A ASSINATURA APOSTA NA ATA DOS ENCONTROS SEGUINTES. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE QUE TODAS AS IMPUGNAÇÕES ESTEJAM
JULGADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DA AGC. ARTIGO 39 §2º QUE VEDA A
INVALIDAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES EM FACE DE ALTERAÇÃO
NA QUANTIFICAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO OU EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. RESPEITO
A ISONOMIA VERIFICADO. EXISTÊNCIA DE CRÉDITOS DISTINTOS QUE NÃO DEVEM RECEBER O MESMO TRATAMENTO DIANTE DE SUAS PECULIARIDADES.
REGRA DO ARTIGO 58, §2º NÃO APLICÁVEL AO PRESENTE CASO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONCEDIDA EM RAZÃO DE TER SIDO PREENCHIDO O QUORUM
PREVISTO NO ARTIGO 45 DA LEI 11.101/2005. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJPR.18.ª CC. Rel. Des. Ivanise Maria Tratz Martins. AI n.º 830.618-0.
Julg. 11/09/2013. Pub. 03/10/2013).

78. Assemelhando-se à previsão contida no §4º, no caso de representação dos trabalhadores por sindicatos, até mesmo para evitar fraudes, é fundamental a obediência ao comando do §6º, sob pena de impossibilidade de
cômputo do voto daquele credor (ou grupo de credores), exceto se comparecerem pessoalmente ao conclave ou se fizerem representar por procurador,
nesta hipótese obedecendo à regra do §4º.
79. A fidedignidade da ata da Assembleia-Geral é fundamental para
conhecimento amplo e irrestrito de suas deliberações. Por essa razão, apesar
de não se tratar de uma exigência legal, é recomendável que se realize a filmagem na íntegra do ato, entregando-se cópia do filme em juízo juntamente
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com a ata, na qual se consigne expressamente que eventuais divergências de
seu texto poderão ser esclarecidas com as imagens e áudio da assembleia.
80. O inciso II do §6º do dispositivo foi vetado porque a Presidência
da República considerou “burocrática e desnecessária” a fixação, como condição
para a participação de sindicato no conclave, da exigência de prévia comunicação, por carta, a seus associados. Afinal, “o §5º do mesmo artigo determina
que o sindicato representará somente os trabalhadores que não comparecerem à assembleia, garantindo, pois, a participação direta daqueles que não desejarem ser
representados por sua entidade sindical”. Além disso, consigna-se, nas razões de
veto, que “o dispositivo abre perigosa possibilidade de impugnação da legitimidade
da representação dos sindicatos e, por consequência, da própria Assembleia-Geral, pois será difícil ter em mão milhares de comprovantes de recebimento ou de
postagem para provar que todos os milhares de trabalhadores foram devidamente
comunicados por carta de que o sindicato pretende cumprir seu dever de defender os
interesses da categoria”.
Art. 38. O voto do credor será proporcional ao valor de seu crédito,
ressalvado, nas deliberações sobre o plano de recuperação judicial, o disposto no § 2o do art. 45 desta Lei.
Parágrafo único. Na recuperação judicial, para fins exclusivos de votação em assembleia-geral, o crédito em moeda estrangeira será convertido para moeda nacional pelo câmbio da véspera da data de realização da
assembleia.

81. É preciso ter especial atenção quanto ao fato de que, de um modo
geral, o voto dos credores na Assembleia-Geral dá-se observando unicamente o valor dos créditos, independentemente das classes. A única exceção trazida pela lei é a de que, quando da deliberação sobre o plano de recuperação,
nas classes I (créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de
acidentes de trabalho) e IV (créditos de microempresas ou empresas de pequeno porte), os votos deverão ser computados exclusivamente por cabeça e,
nas demais classes, cumulativamente, os votos deverão ser computados por
cabeça e por valor (§1º do art. 45).

A alteração da classificação do crédito, ou a modificação de seu valor,
não implicam anulação da deliberação da Assembleia Geral que tenha computado o voto de acordo com o quadro-geral de credores até então vigente.
Nesse sentido:
78
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AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE
CRÉDITO. CLASSIFICAÇÃO. DECISÃO QUE ASSEGURA AO CREDOR (IMPUGNANTE) O DIREITO DE VOTO NA CLASSE DE QUIROGRAFÁRIO. DIREITO DE
PARTICIPAR E VOTAR NA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES ASSEGURADO.
RECURSO DESPROVIDO. 1. A divisão dos credores em classes se justifica
unicamente para a colheita dos votos, de modo que a inclusão em determinada classe, para deliberação na assembleia, não impede futura alteração da
classificação do crédito, resguardando o direito de recebê-lo na forma discriminada pelo plano de recuperação. 2. As deliberações da assembleia geral de
credores não serão invalidadas caso uma decisão judicial posterior venha a
desconstituir, reduzir o valor ou reclassificar qualquer dos créditos que serviram de base para o cálculo dos quóruns de instalação ou deliberação (art. 39,
§2, Lei n.º 11.101/2005). (TJPR.17.ª CC. Rel. Des. Lauri Caetano da Silva. AI
n.º 1.182.647-8. Julg. 17/09/2014. Pub. 17/09/2014).

82. Muito embora, via de regra, as obrigações em moeda estrangeira
permaneçam nessa condição não obstante a recuperação judicial, a lei buscou
estabelecer um critério para permitir o cômputo dos votos no âmbito da Assembleia-Geral, pois, evidentemente, há necessidade de que todos os valores
estejam na mesma moeda. Todavia, por ocasião do pagamento dos créditos,
devem continuar sendo observados os valores em moeda estrangeira.
83. A respeito da possibilidade de controle judicial dos atos da Assembleia-Geral de Credores no tocante à aprovação do plano de recuperação
judicial, eis o entendimento jurisprudencial:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INSURGÊNCIA EM VIRTUDE DA DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE CONTROLE
JUDICIAL DA LEGALIDADE DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS E DOUTRINÁRIOS. HIPÓTESE EM QUE O PLANO APRESENTA
VÍCIOS DE LEGALIDADE. INOBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS
NOS ARTS. 53, 59 E 61 DA LEI Nº 11.101/2005. DESTITUIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ANULAR O PLANO DE RECUPERAÇÃO
JUDICIAL E DETERMINAR A APRESENTAÇÃO DE NOVO PLANO, NO PRAZO DE 60
DIAS (ART. 53, CAPUT, LEI Nº 11.101/2005). EXAME DA LEGALIDADE DOS ATOS
PRATICADOS NA ASSEMBLÉIA EM RELAÇÃO AOS CRÉDITOS E RESPECTIVAS
CLASSES PREJUDICADO. 1. A Assembleia Geral de Credores só é reputada soberana para a aprovação do plano se este não violar os princípios gerais de direitos,
os princípios e regras da Constituição Federal e as regras de ordem pública da Lei
nº 11.101/2005, hipótese em que estará sujeito ao controle judicial (Agravo de
instrumento nº 984.390-7, 17ª C. Cível, Rel. Des. Mário Helton Jorge). 2. A Lei nº
11.101/2005 dispõe premissas básicas a serem cumpridas, de modo que o plano
de recuperação judicial deverá conter as informações e documentos elencados no
artigo 53, quais sejam: a discriminação pormenorizada dos meios de recuperação
a ser empregados e seu resumo; a demonstração de sua viabilidade econômica;
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e o laudo econômico-financeiro e de avaliação dos bens e ativos do devedor,
subscrito por profissional legalmente habilitado ou empresa especializada. 3. A
ausência específica dos valores líquidos de cada parcela, bem como as respectivas datas de pagamento, impedem o cumprimento do plano de recuperação e
sua execução, ante a falta de liquidez e certeza do quantum a ser pago. (TJPR.
17ª CC. Rel. Des. Lauri Caetano da Silva. AI n.º 1013744-3. Julg. 11/09/2013.
Pub. 03/10/2013).

Art. 39. Terão direito a voto na assembleia-geral as pessoas arroladas
no quadro-geral de credores ou, na sua falta, na relação de credores apresentada pelo administrador judicial na forma do art. 7o, § 2o, desta Lei, ou, ainda, na falta desta, na relação apresentada pelo próprio devedor nos termos
dos arts. 51, incisos III e IV do caput, 99, inciso III do caput, ou 105, inciso
II do caput, desta Lei, acrescidas, em qualquer caso, das que estejam habilitadas na data da realização da assembleia ou que tenham créditos admitidos
ou alterados por decisão judicial, inclusive as que tenham obtido reserva de
importâncias, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 10 desta Lei.

§ 1o Não terão direito a voto e não serão considerados para fins de
verificação do quórum de instalação e de deliberação os titulares de créditos excetuados na forma dos §§ 3o e 4o do art. 49 desta Lei.

§ 2o As deliberações da assembleia-geral não serão invalidadas em
razão de posterior decisão judicial acerca da existência, quantificação ou
classificação de créditos.

§ 3o No caso de posterior invalidação de deliberação da assembleia,
ficam resguardados os direitos de terceiros de boa-fé, respondendo os credores que aprovarem a deliberação pelos prejuízos comprovados causados
por dolo ou culpa.
84. Considerando que não se sujeitam à recuperação os credores que
detenham garantia fiduciária, os titulares de arrendamento mercantil, o proprietário ou promitente vendedor de imóvel com contrato de irrevogabilidade ou irretratabilidade, o proprietário em contrato com reserva de domínio,
e ainda o credor em contrato de adiantamento de câmbio em exportação
(ACC), fica evidente que tais credores (ou seus créditos) não poderão influenciar nos quóruns de instalação e deliberação, bem como não poderão
exercer direito de voto nas assembleias-gerais.
Apesar disso, é admissível a sujeição de créditos (com todos os seus
direitos e obrigações) que excedam o valor da garantia excepcionada na recuperação judicial, como, por exemplo, na hipótese de um contrato ser ga80
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rantido por alienação fiduciária, mas o saldo devedor ser superior ao valor da
própria garantia. O valor excedente da garantia deve sujeitar-se aos efeitos do
procedimento.
85.Ainda que um crédito possa ter influenciado na deliberação da assembleia e, posteriormente, venha a ser modificado por decisão judicial, aquela deliberação permanece hígida.
(...) Na verdade, somente a partir do reconhecimento judicial (em caráter liminar
ou definitivo) da existência e titularidade de crédito no incidente de impugnação é
que caberá ao Juiz determinar a inscrição ou modificação do seu valor ou classificação no quadro-geral de credores, para fins de exercício de direito de voto em
assembleia, conforme preceitua o artigo 17, ou determinar, para fins de rateio, a
reserva de valor para a satisfação do crédito impugnado, nos termos do artigo
16, ambos da Lei n. 11.101/2005. Assim, dos artigos que regem a matéria (artigos 8º, 13, 15, 16, 17 e 39 da Lei n. 11.101/2005,) extrai-se que a alteração
do valor ou classificação do crédito no quadro geral de credores, para efeito de
exercício de direito a voto, depende de decisão judicial nesse sentido no incidente
de impugnação. A pretensão da supracitada alteração veiculada no incidente de
impugnação, isoladamente considerada (é dizer, sem determinação judicial nesse
sentido), não autoriza o exercício do direito de voto, nos termos pretendidos. (STJ.
3.ª T. Rel. Min. Massami Uyeda. AgRg. na MC n.º 17.840/SP. Julg. 14/04/2011.
DJe 2704/2011).

A respeito dos poderes da assembleia:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXISTÊNCIA
DE VÍCIOS NO PLANO DE RECUPERAÇÃO. NULIDADE DA ASSEMBLEIA GERAL
DE CREDORES.CABIMENTO. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE OUTRO
PLANO.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.A Assembleia Geral de Credores só
é reputada soberana para a aprovação do plano se este não violar os princípios
gerais de direito, os princípios e regras da Constituição Federal e as regras de
ordem pública da Lei 11.101/2005. (TJPR.17.ª CC. Rel. Des. Mário Helton Jorge.
AI n.º 984.390-7. Julg. 14/08/2013. Pub. 02/09/2013).

Art. 40. Não será deferido provimento liminar, de caráter cautelar
ou antecipatório dos efeitos da tutela, para a suspensão ou adiamento da
assembleia-geral de credores em razão de pendência de discussão acerca da
existência, da quantificação ou da classificação de créditos.
86. Tendo em vista que a lei foi concebida para que seus atos sejam
praticados em determinado prazo, notadamente no âmbito da recuperação
COMENTÁRIOS À LEI 11.101/05: Recuperação Empresarial e Falência

Miolo - Livro Comentarios a Lei 11101.indd 81

81

01/08/2017 10:40:06

judicial, quando o norte legal é o plano de recuperação ser votado dentro
do prazo de 180 dias a contar do processamento (stay period), o art. 40 veda
qualquer provimento que determine a suspensão do conclave em decorrência
de discussão quanto ao valor, existência ou classificação dos créditos, até mesmo porque, conforme previsão do §2º do art. 39, a deliberação da assembleia
não será invalidada por posterior modificação ou até mesmo invalidação dos
créditos.
Art. 41. A assembleia-geral será composta pelas seguintes classes de
credores:

I – titulares de créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho;
II – titulares de créditos com garantia real;

III – titulares de créditos quirografários, com privilégio especial,
com privilégio geral ou subordinados.
IV - titulares de créditos enquadrados como microempresa ou empresa de pequeno porte.
§ 1o Os titulares de créditos derivados da legislação do trabalho votam com a classe prevista no inciso I do caput deste artigo com o total de
seu crédito, independentemente do valor.

§ 2o Os titulares de créditos com garantia real votam com a classe
prevista no inciso II do caput deste artigo até o limite do valor do bem
gravado e com a classe prevista no inciso III do caput deste artigo pelo
restante do valor de seu crédito.
87. Não são apenas os créditos decorrentes de relação direta de emprego para com a empresa que se enquadram nessa categoria. Com efeito,
o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido, como créditos incluídos na
classe I, os honorários advocatícios, in verbis:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NATUREZA ALIMENTAR. EQUIPARAÇÃO A CRÉDITOS TRABALHISTAS. SUJEIÇÃO À
RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
(…)
2- O tratamento dispensado aos honorários advocatícios - no que refere à sujeição
aos efeitos da recuperação judicial - deve ser o mesmo conferido aos créditos de
origem trabalhista, em virtude de ambos ostentarem natureza alimentar.
3- O Estatuto da Advocacia, diploma legal anterior à atual Lei de Falência e Re82

Miolo - Livro Comentarios a Lei 11101.indd 82

Comissão de Estudos de Recuperação Judicial e Falência

01/08/2017 10:40:06

cuperação de Empresas, em seu art. 24, prevê a necessidade de habilitação dos
créditos decorrentes de honorários advocatícios quando se tratar de processos
de execução concursal.
4- Recurso especial conhecido e provido. (STJ. 3ª T. Rel. Min. Nancy Andrighi.
REsp. n.º 1377764/MS. Julg. 20/08/2013. DJe 29/09/2013)

88. Conforme expressa previsão do §1º deste mesmo artigo 41, os credores da classe II votam nela até o limite do valor dado em garantia, sendo
que, no tocante ao saldo remanescente, votam com a classe III.
89. A classe IV foi criada (incluída) pela Lei Complementar n.º
147/2014, que, com a devida vênia, criou algumas incongruências que terão
de ser esclarecidas pela jurisprudência.

Um exemplo encontra-se na hipótese de cram down, nos termos
do §1º do art. 58, pois o inciso II pressupõe, como um dos requisitos,
que tenha havido aprovação em pelo menos duas classes (partindo da
premissa de que a redação original da lei continha apenas três classes)
ou, caso houvesse apenas duas classes, ter havido aprovação em pelo
menos uma delas.
No entanto, o legislador complementar olvidou-se de alterar este dispositivo. Se uma recuperação judicial contiver quatro classes, qual será o critério para concessão da recuperação judicial na forma do §1º?

90. A ressalva feita no §1º é oportuna, pois, no âmbito da falência, só
é assegurado o privilégio/preferência na ordem de pagamento dos créditos
derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidente de trabalho
até o limite de 150 salários-mínimos, conforme dicção do inciso I do art. 83,
sendo o saldo considerado crédito quirografário.
Art. 42. Considerar-se-á aprovada a proposta que obtiver votos favoráveis de credores que representem mais da metade do valor total dos
créditos presentes à assembleia-geral, exceto nas deliberações sobre o plano de recuperação judicial nos termos da alínea a do inciso I do caput do
art. 35 desta Lei, a composição do Comitê de Credores ou forma alternativa de realização do ativo nos termos do art. 145 desta Lei.
91. Via de regra, os temas deliberados em assembleia-geral são aprovados mediante obtenção de maioria simples dos créditos presentes ao conCOMENTÁRIOS À LEI 11.101/05: Recuperação Empresarial e Falência
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clave. Todavia, no que concerne à votação sobre o plano de recuperação, há
estrita necessidade de aprovação em cada uma das classes, nos exatos termos
do art. 45, caput e §§.
Quanto à escolha dos membros do Comitê de Credores, somente os
membros da respectiva classe votam.

Finalmente, quanto à deliberação sobre forma alternativa de venda do
ativo na falência, observa-se o comando do art. 145 da lei, somente sendo
aprovada se obtiver o voto favorável de 2/3 dos créditos presentes à assembleia, conforme reza o art. 46.
Art. 43. Os sócios do devedor, bem como as sociedades coligadas, controladoras, controladas ou as que tenham sócio ou acionista
com participação superior a 10% (dez por cento) do capital social do
devedor ou em que o devedor ou algum de seus sócios detenham participação superior a 10% (dez por cento) do capital social, poderão participar da assembleia-geral de credores, sem ter direito a voto e não
serão considerados para fins de verificação do quórum de instalação e
de deliberação.
Parágrafo único. O disposto neste artigo também se aplica ao
cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, colateral até o 2o (segundo)
grau, ascendente ou descendente do devedor, de administrador, do sócio
controlador, de membro dos conselhos consultivo, fiscal ou semelhantes
da sociedade devedora e à sociedade em que quaisquer dessas pessoas
exerçam essas funções.

92. As partes relacionadas ao devedor não poderão influenciar nas deliberações da assembleia, sem prejuízo, evidentemente, do recebimento de seus
créditos na forma da lei.
Art. 44. Na escolha dos representantes de cada classe no Comitê de
Credores, somente os respectivos membros poderão votar.
93. Deve haver uma votação individualizada, em cada classe, para escolha dos membros do Comitê de Credores da respectiva classe.

84
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Art. 45. Nas deliberações sobre o plano de recuperação judicial, todas as classes de credores referidas no art. 41 desta Lei deverão aprovar a
proposta.

§ 1o Em cada uma das classes referidas nos incisos II e III do art. 41
desta Lei, a proposta deverá ser aprovada por credores que representem
mais da metade do valor total dos créditos presentes à assembleia e, cumulativamente, pela maioria simples dos credores presentes.

§ 2o Nas classes previstas nos incisos I e IV do art. 41 desta Lei, a
proposta deverá ser aprovada pela maioria simples dos credores presentes,
independentemente do valor de seu crédito.
§ 3o O credor não terá direito a voto e não será considerado para fins
de verificação de quórum de deliberação se o plano de recuperação judicial
não alterar o valor ou as condições originais de pagamento de seu crédito.

94. Existe uma exceção à exigência de aprovação em todas as classes:
é a prevista no §1º do art. 58, que permite a concessão da recuperação judicial a despeito da rejeição em uma das classes, desde que preenchidos certos
requisitos legais.
95. No âmbito das classes II e III há um critério dúplice de aprovação,
ou seja, por valor e por cabeça.
96. Apesar de a exigência do §2º não interferir no recebimento dos
créditos, o legislador houve por bem adotar o critério de os credores das classes I e IV votarem somente por cabeça.
97. A respeito do §3º é importante consignar a relevância da prerrogativa da Assembleia-Geral de Credores, qual seja, aprovar, rejeitar ou modificar o
plano de recuperação judicial, diferentemente dos demais temas – que devem
ser aprovados tão somente pela maioria simples dos valores dos créditos presentes à Assembleia-Geral (art. 42). Nesse caso, é imperativo que o plano seja
aprovado em cada uma das classes de que tratam os incisos I a IV do art. 41.
Assim, nas classes I (créditos derivados da legislação do trabalho ou
decorrentes de acidentes de trabalho) e IV (créditos de microempresas ou
empresas de pequeno porte), a aprovação deve dar-se pela maioria simples
dos credores presentes (voto por cabeça) e, nas classes II e III, a aprovação
deverá ocorrer pela maioria simples dos credores presentes (voto por cabeça)
COMENTÁRIOS À LEI 11.101/05: Recuperação Empresarial e Falência
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e, cumulativamente, pela maioria simples do valor total dos créditos presentes
(art. 45 caput e §1º).
A respeito do tema, colacionamos o seguinte precedente:

(...) 5. A proposta de recuperação apresentada pelo devedor – por disposição expressa constante dos arts. 45, § 1º, e 58, caput, da Lei n. 11.101/2005 - deve ser
aprovada, na classe dos credores com garantia real, pela maioria simples daqueles
que comparecerem à assembleia. Não sendo aprovado o plano na forma estipulada
nos precitados artigos, a Lei n. 11.101/2005, em seu art. 58, § 1º, prevê a possibilidade de a recuperação ser concedida mediante a verificação de um quórum
alternativo. A viabilização dessa hipótese, todavia, exige que o plano não implique
concessão de tratamento diferenciado aos credores - integrantes de uma mesma
classe – que tenham rejeitado a proposta (art. 58, § 2º, da LFRE). (STJ. 3.ª T. Rel.
Min. Nancy Andrighi. REsp. n.º 1388051/GO. Julg. 10/09/213. DJe 23/09/2013).
(...) II - O Plano de Recuperação Judicial apresentado pela empresa-devedora deve
ser necessariamente submetido à apreciação da Assembleia Geral de Credores,
o qual, se aprovado, por deliberação que bem atenda ao quórum qualificado da
lei, será judicialmente homologado e, tornar-se-á, em princípio, imutável. Uma vez
aprovado o plano de recuperação judicial, todos os credores a ele se submetem,
independente de discordância ou, como in casu, de inércia do credor; III - Submetido o Plano de Recuperação à apreciação da Assembleia Geral de Credores, a Lei
n. 11.101/2005 (artigos 45 c.c 41), para efeito de aprovação do Plano, distingue
os credores por classes, a considerar a natureza de seus créditos. Portanto, é
justamente por meio do quórum qualificado da Lei que os credores, a considerar
a natureza de seus créditos, detêm maior ou menor influência na aprovação do
Plano. IV - A natureza do crédito, seja ele privilegiado ou não, não confere ao
seu titular a prerrogativa de obter um plano que contemple individualmente seus
créditos. Tal pretensão, aliás, se admitida, teria o condão de subverter o processo
de recuperação judicial, já que o plano de reorganização da empresa deve, para
seu êxito, contemplar, conjuntamente, todos os débitos da recuperanda; V - A
não implementação do que restou aprovado no Plano de Recuperação Judicial
pela empresa-beneficiada tem como consequência a legitimação do credor para
pedir a falência, e não, como pretende o ora recorrente, obrigar a recuperanda a
apresentar um plano específico para proceder ao pagamento de seus créditos;
VI - Recurso Ordinário improvido. (STJ. 3.ª T. Rel. Min. Massami Uyeda. RMS n.º
30.686/SP. Julg. 07/10/2010. DJe 20/10/2010).

Art. 46. A aprovação de forma alternativa de realização do ativo na
falência, prevista no art. 145 desta Lei, dependerá do voto favorável de credores que representem 2/3 (dois terços) dos créditos presentes à assembleia.
98. Conforme disciplina o art. 42, essa é uma das exceções à regra geral
de que as deliberações da Assembleia-Geral são aprovadas mediante maioria
simples dos créditos presentes ao ato.
86
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Capítulo III

GIOVANA TAVARNARO

Da Recuperação
Judicial
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SEÇÃO I

DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos
interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua
função social e o estímulo à atividade econômica.
99. A recuperação judicial representou um grande avanço em relação
à concordata, prevista no Decreto-Lei nº. 7.661/1945. Na concordata, o empresário devedor fazia uma proposta de dilação de vencimento ou remissão
dos débitos para quitação do seu passivo quirografário, no intuito de evitar a
quebra da empresa.

Tratava-se de um favor legal, concedido pelo juiz ao devedor de boa-fé,
independentemente da anuência dos credores, para obtenção da prorrogação
de prazos e redução das dívidas.
Com o advento da Lei nº. 11.101/2005, a concordata foi substituída
pela recuperação judicial, assumindo um caráter contratual, tendo em vista
que depende da anuência dos credores para a negociação do débito, o que se
dá mediante votação em assembleia da proposta do devedor, contida em um
plano de recuperação judicial.
O Estado-juiz deixou de interferir nas condições propostas pelo devedor, exceto com relação ao controle de legalidade, assunto que será tratado
mais adiante.

100. Essa mudança de paradigma deu-se visando a proteger não apenas
o direito dos credores, mas da própria sociedade civil, a partir do soerguimento empresarial, viabilizado pela flexibilização das dívidas, ante a possibilidade
de estabelecer condições de pagamento mais favoráveis ao devedor.

Não há mais a primazia do direito dos credores, há, pois, o direito da
preservação da empresa e da fonte produtora, conforme se infere do teor do
art. 47.
Consoante o disposto no art. 47, a recuperação judicial tem por obje-
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tivo viabilizar a superação de crise econômico-financeira do devedor, a fim
de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores
e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa,
sua função social e o estímulo à atividade econômica.
O instituto da recuperação judicial tem por escopo, em sua visão principiológica, a preservação da empresa, diante da premissa de que esta possui
uma função social, na medida em que a atividade empresarial implica em
geração de empregos, circulação de recursos e recolhimento de tributos.

101. O princípio da preservação da empresa, que orienta os processos
de recuperação judicial, está em consonância com os princípios da atividade
econômica, conforme disposto no art. 170 da Constituição Federal, fundados
na valorização do trabalho humano, na livre iniciativa e na geração de empregos.
Dessa forma, é notável a utilidade desse procedimento, considerando
que a atividade empresarial constitui fonte de geração de riqueza e crescimento econômico.
Conforme preceitua Fran Martins:

Muito se debateu ao longo dos anos sobre o papel fundamental a ser preenchido
pela empresa, cuja conotação disciplina uma função social constitucionalmente
prevista, a tal ponto de se delimitar a ação do Estado, dos agentes no momento da
eclosão de crise, visando assim sujeitar às leis concorrenciais, ou simplesmente
dispor de aparato suficiente à salvaguarda do negócio empresarial. Não se trata
de assunto simples e de solução preparada, mas da reforma de princípios e conceitos em torno da preservação da empresa em crise16.

E, por essa razão, o grande desafio do intérprete e aplicador do Direito
é buscar o equilíbrio entre valores igualmente importantes: a recuperação da
empresa economicamente viável e a satisfação do direito dos credores.
Nesse sentido, conforme Ministro Luís Felipe Salomão:

(...) Refiro-me à equação que pretende balançar os princípios em conflito, ora
resguardando o potencial para a recuperação da empresa em crise, ora mantendo
a igualdade de tratamento entre os credores, ou ainda fomentando e, com isso,
fornecendo segurança jurídica para o crédito, sobretudo o bancário17.

MARTINS, Fran. Curso de direito comercial. 37. ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 470.
SALOMÃO, Luis Felipe; SANTOS, Paulo Penalva. Recuperação Judicial, Extrajudicial e Falência: Teoria e Prática. Rio
de Janeiro: Forense, 2012, p. 186.
16
17
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Em síntese, a recuperação judicial é tida como solução para as empresas em situação de crise, uma vez que permite a reorganização do caixa
da empresa, favorecendo a que ela cumpra a sua função social, sem deixar de
observar os interesses dos credores.

Por essas razões, os credores devem contar com normas claras e precisas, que confiram segurança jurídica ao processo de recuperação judicial
e à observância dos preceitos legais aplicáveis à espécie, para que se possa
estabelecer o equilíbrio entre a recuperação judicial da empresa e o direito à
satisfação do crédito.
Saliente-se que, apesar de tratar-se de acordo entre o devedor empresário e seus credores, é necessário o preenchimento de determinados requisitos
para fazer jus ao procedimento, ou seja, nem toda empresa merece ser recuperada, pois o ônus da reorganização recai sobre a sociedade como um todo.
Dessa forma, o empresário devedor deve demonstrar a viabilidade econômica para ser merecedor desse benefício.
Art. 48. Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois)
anos e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente:

I – não ser falido e, se o foi, estejam declaradas extintas, por sentença
transitada em julgado, as responsabilidades daí decorrentes;
II – não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial;

III - não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial com base no plano especial de que trata a Seção V deste
Capítulo; (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)
IV – não ter sido condenado ou não ter, como administrador ou sócio controlador, pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos nesta
Lei.
§ 1o A recuperação judicial também poderá ser requerida pelo cônjuge sobrevivente, herdeiros do devedor, inventariante ou sócio remanescente. (Renumerado pela Lei nº 12.873, de 2013)

§ 2o Tratando-se de exercício de atividade rural por pessoa jurídica,
admite-se a comprovação do prazo estabelecido no caput deste artigo por
meio da Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica
- DIPJ que tenha sido entregue tempestivamente. (Incluído pela Lei nº
12.873, de 2013)
90

Miolo - Livro Comentarios a Lei 11101.indd 90

Comissão de Estudos de Recuperação Judicial e Falência

01/08/2017 10:40:07

102. Conforme constante no dispositivo acima transcrito, poderá requerer o benefício da recuperação judicial o empresário devedor que exerça
regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos, além de atender aos
seguintes requisitos: (i) não ser falido e, se o foi, estejam declaradas extintas,
por sentença transitada em julgado, as responsabilidades daí decorrentes; (ii)
não ter, há menos de cinco anos, obtido concessão de recuperação judicial;
(iii) não ter, há menos de cinco anos, obtido concessão de recuperação judicial
com base no plano especial, ou seja, tratar-se de microempresa ou empresa de
pequeno porte; (iv) não ter sido condenado ou não ter, como administrador
ou sócio controlador, pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos na
Lei nº 11.101/2005.
103. A exigência do exercício regular da atividade empresarial há mais
de 2 (dois) anos prevista no caput, reproduziu o disposto no art. 158, I, do
Decreto-Lei nº 7.661/1945.
Tal previsão tem por escopo a não obtenção do benefício por quem
ainda não tenha se estabelecido no mercado, considerando que, nos dois primeiros anos, o risco de encerramento das atividades por inexperiência ou
má-gestão dos negócios é grande.

Considera-se que, a partir de dois anos, o empresário é capaz de adquirir certa aptidão e habilidade para o exercício da atividade, sendo, portanto,
merecedor de uma oportunidade de reorganizar-se administrativa e economicamente.
104. O art. 48, §1º, trata das situações em que a recuperação judicial
poderá ser requerida pelo cônjuge, pelos herdeiros do devedor, pelo inventariante (no caso de falecimento do empresário individual) e ainda, em se
tratando de sociedade empresária, pelo sócio remanescente, quando o outro
não o possa fazer.
105. Já o art. 48, §2º, incluído pela Lei nº 12.873 de 2013, trata da
legitimidade do produtor rural para pleitear recuperação judicial, desde que
comprovado o período mínimo de 2 (dois) anos de atividade, por meio da
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ,
perante a Receita Federal.
Verifica-se que, em virtude da importância da produção rural como
setor que estimula fortemente a economia brasileira, a inclusão do produtor
rural visou a estimular e a garantir a sua viabilidade econômica, disponibiliCOMENTÁRIOS À LEI 11.101/05: Recuperação Empresarial e Falência
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zando mecanismos capazes de auxiliá-lo em períodos de crise no setor.

De acordo com o art. 971 do Código Civil, o produtor rural tem a
opção de ingressar no regime empresarial mediante inscrição no Registro
Público de Empresas Mercantis. Optando pelo registro como sociedade empresária, passa a ser equiparado ao empresário, tanto em relação aos direitos,
quanto às obrigações.
Sem o devido registro, entende-se que o produtor rural exerce apenas
uma atividade civil típica, não podendo ser beneficiado pela recuperação judicial.

No julgamento do REsp.nº 1.193.115/MT, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu pela necessidade de comprovação da
condição de empresário por mais de 2 anos, não sendo admitida a inscrição
posterior ao pedido de recuperação judicial para fazer jus ao referido procedimento. Veja-se:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE EMPRESÁRIO
POR MAIS DE 2 ANOS. NECESSIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE REGISTRO COMERCIAL. DOCUMENTO SUBSTANCIAL. INSUFICIÊNCIA DA INVOCAÇÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL. INSUFICIÊNCIA DE REGISTRO REALIZADO 55 DIAS APÓS O AJUIZAMENTO. POSSIBILIDADE OU NÃO DE
RECUPERAÇÃO DE EMPRESÁRIO RURAL NÃO ENFRENTADA NO JULGAMENTO.
1. O deferimento da recuperação judicial pressupõe a comprovação documental
da qualidade de empresário, mediante a juntada com a petição inicial, ou em prazo
concedido nos termos do CPC 284, de certidão de inscrição na Junta Comercial,
realizada antes do ingresso do pedido em Juízo, comprovando o exercício das atividades por mais de dois anos, inadmissível a inscrição posterior ao ajuizamento.
Não enfrentada, no julgamento, questão relativa às condições de admissibilidade
ou não de pedido de recuperação judicial rural.
2. Recurso Especial improvido quanto ao pleito de recuperação.
(STJ – Terceira Turma – REsp. nº 1.193.115-MT, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Julg. 20/08/2013, DJe 07/10/2013)

A matéria relativa às condições de admissibilidade ou não do pedido
de recuperação judicial ao produtor rural, comprovado o exercício da atividade, independentemente de registro, não foi enfrentada no julgamento do
recurso.
Havia a expectativa de análise da matéria pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial interposto por
um casal de produtores rurais do Mato Grosso, que pretendia ser incluído
na recuperação judicial, independentemente de registro na Junta Comercial
pelo período de dois anos, sob a alegação de que era inequívoco o exercício da
atividade rural por período superior ao exigido pela lei.
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Isso se deve ao fato de que 70% das dívidas da empresa foram contraídas em nome das pessoas físicas. Contudo, antes que a questão fosse
analisada pelo colendo STJ, em dezembro de 2016, os recorrentes desistiram do recurso interposto, deixando o julgamento acerca do tema para
outra ocasião.

Ressalte-se que a questão controvertida não é a aplicabilidade da Lei
nº 11.101/2005 ao produtor rural, mas apenas a exigência de inscrição na
Junta Comercial, pelo prazo de dois anos, para poder valer-se do instituto da
recuperação judicial.
Há quem defenda que, como o produtor rural tem a faculdade de registrar-se na Junta Comercial, sendo o registro uma mera formalidade, mesmo que não preenchido o requisito do art. 48, persistiria a legitimidade para
pedir recuperação judicial.

Contudo, a flexibilização pretendida pelos produtores rurais não pode
ser admitida. Tal situação acarretaria insegurança jurídica para os credores
que contrataram ou, no caso das instituições financeiras, concederam crédito
às pessoas físicas, às quais a recuperação judicial não pode abranger. Verificado o risco, aumenta o valor do crédito e, por isso, os riscos devem ser conhecidos quando da contratação.

Ademais, não é permitido que o produtor rural atue há anos como pessoa física, exercendo atividades civis, e providencie inscrição na Junta Comercial às vésperas de ingressar com o pedido de recuperação judicial, somente
para fazer jus ao benefício.
Nesse sentido, sobre a necessidade de registro prévio do empresário no
Registro Público de Empresas, ensina WALDO FAZZIO JUNIOR:

“Se para os credores, pouco importa se o devedor é empresário regular ou não,
porque o que lhes interessa é a recepção de seus créditos, para o direito não é
assim. Na medida em que se anuncia a recuperação judicial como uma espécie de privilégio da lei, é natural que seja reservada somente para os que se
conduzem na forma da lei. Por isso, só o ‘empresário de direito’ pode obter recuperação judicial. Esta é vedada ao profissional irregular. Só a sociedade empresária personificada faz jus ao benefício. É fato que para a definição do destinatário
da falência, a qualidade de agente econômico resulta da mera prática profissional.
Tal não ocorre com a recuperação judicial. A demonstração do exercício regular
é essencial. Só poderá desfrutar da recuperação judicial o agente econômico
personalizado, quer dizer, devidamente inscrito no registro oficial competente,
há mais de 2 (dois) anos”18.

18

FAZZIO JUNIOR, Waldo. Nova Lei de Falência e Recuperação de Empresas. Atlas, 2005, p. 156/157.
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Ainda, sobre o tema, importante citar a doutrina de FÁBIO ULHOA
COELHO:
“O segundo requisito para a legitimação da sociedade empresária ao pedido de
recuperação judicial diz respeito ao tempo mínimo de exploração de atividade
econômica exigido: mais de 2 anos. Não concede a lei o acesso à recuperação
judicial aos que exploram empresa há menos tempo, por presumir que a importância desta para a economia local, regional ou nacional ainda não pode ter se
consolidado. Não teria havido tempo suficiente para configurar-se a contribuição
daquela atividade como significativa a ponto de merecer o sacrifício derivado de
qualquer recuperação judicial ”19.

Dessa forma, em que pese sejam verificadas decisões proferidas pelos
Tribunais de Justiça dos Estados favoráveis aos produtores rurais atuantes
como pessoas físicas, sem a observância do que prevê o art. 48 da Lei nº
11.101/05, e, enquanto não haja posicionamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça a respeito, não se pode admitir o processamento das recuperações judicias por eles formuladas, sob pena de prevalecerem interpretações
extensivas em benefício de devedores em detrimento de credores, especialmente as instituições financeiras, que concedem crédito para impulsionar o
crescimento do agronegócio no país.
Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 1o Os credores do devedor em recuperação judicial conservam
seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de
regresso.
§ 2o As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as
condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que
diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no
plano de recuperação judicial.

§ 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário
ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham
cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva
de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judiCOELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à Lei de Falências e de recuperação de empresas. 8 ed. São Paulo: Saraiva,
2011, p. 181.
19
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cial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições
contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo,
durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei,
a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital
essenciais a sua atividade empresarial.
§ 4o Não se sujeitará aos efeitos da recuperação judicial a importância a que se refere o inciso II do art. 86 desta Lei.

§ 5o Tratando-se de crédito garantido por penhor sobre títulos de
crédito, direitos creditórios, aplicações financeiras ou valores mobiliários,
poderão ser substituídas ou renovadas as garantias liquidadas ou vencidas
durante a recuperação judicial e, enquanto não renovadas ou substituídas,
o valor eventualmente recebido em pagamento das garantias permanecerá
em conta vinculada durante o período de suspensão de que trata o § 4o do
art. 6o desta Lei.
106. A norma prevista no art. 49 disciplina os efeitos decorrentes do
deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial, afastando-se do previsto no Decreto-Lei nº 7.661/1945, o qual, uma vez deferido pedido de concordata, submetia aos seus efeitos apenas os créditos quirografários.
Para que fosse concedida a concordata, considerada um favor legal, era
preciso que o valor do passivo quirografário não superasse o valor da metade
do ativo. Não havia necessidade de se comprovar a viabilidade econômica da
empresa, tal como no regime da recuperação judicial.
107. O caput do art. 49 determina que estão sujeitos à recuperação
judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Restam, portanto, excluídos os créditos constituídos após o pedido de
recuperação judicial, os quais, por sua vez, serão extraconcursais.

FÁBIO ULHOA COELHO, ao comentar o artigo 49 da Lei de Falências e Recuperação Judicial, faz as seguintes considerações acerca do tema:
A recuperação atinge, como regra, todos os credores existentes ao tempo da
impetração do benefício.
Os credores cujos créditos se constituírem depois de o devedor ter ingressado
em juízo com o pedido de recuperação judicial estão absolutamente excluídos dos
efeitos deste. Quer dizer, não poderão ter seus créditos alterados ou novados pelo
Plano de Recuperação Judicial.
Aliás, esses credores, por terem contribuído com a tentativa de reerguimento
da empresa em crise terão seus créditos reclassificados para cima, em caso
COMENTÁRIOS À LEI 11.101/05: Recuperação Empresarial e Falência
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de falência (art. 67).
Assim, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial (tais como a suspensão
da execução, novação ou alteração pelo Plano aprovado em Assembleia, participação em Assembleia, etc.) aquele credor cuja obrigação constituiu-se após o dia
da distribuição do pedido de recuperação judicial20.

O objetivo do legislador ao excluir as obrigações constituídas após o
pedido de recuperação foi possibilitar à recuperanda o acesso a novos contratos trabalhistas, comerciais e bancários, a fim de viabilizar a recuperação da
empresa.
Neste sentido, importante citar a doutrina de HUMBERTO LUCENA PEREIRA DA FONSECA:

(...) são justamente os fornecedores e os oferecedores de crédito as peças mais
relevantes para a superação das dificuldades e, ao mesmo tempo, os mais propensos a abandonar o devedor nos momentos de crise. Sem o fornecimento de
matéria-prima ou de produtos para a revenda, ficaria inviabilizado o próprio exercício da empresa, pressuposto óbvio para sua recuperação. Outrossim, é razoável
supor que a maioria das empresas precise contar com a injeção de novos recursos, normalmente obtidos no mercado de crédito, para se reestruturar financeiramente e superar a crise21.

108. Quanto aos créditos oriundos de processos judiciais propostos
em face da recuperanda, como, por exemplo, aqueles decorrentes de ações
indenizatórias, cumpre ressaltar que a sua constituição se dá somente com o
trânsito em julgado da sentença. Havendo a pendência de recurso, o crédito
não está definitivamente constituído e, por isso, não estará sujeito aos efeitos
da recuperação judicial.
Neste sentido se posicionou a Terceira e a Quarta Turma do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL - NÃO SUBMISSÃO AO PLANO - RECURSO ESPECIAL
NÃO ADMITIDO NA ORIGEM – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA EXECUTADA.
1. De acordo com o art. 49 da Lei nº 11.101/2005, apenas os créditos existentes na data do pedido estão sujeitos à recuperação judicial.
COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à Lei de Falências e de recuperação de empresas. 8 ed. São Paulo: Saraiva,
2011, p. 191.
21
FONSECA, Humberto Lucena Pereira da. Arts. 64 a 69. In: CORRÊA-LIMA, Osmar Brina; CORRÊA-LIMA, Sérgio
Mourão (coordenadores). Comentários à nova lei de falência e recuperação de empresas. Rio de Janeiro: Forense,
2009, p. 453-454.
20

96

Miolo - Livro Comentarios a Lei 11101.indd 96

Comissão de Estudos de Recuperação Judicial e Falência

01/08/2017 10:40:07

Assim, créditos posteriores ao pleito recuperacional não se submetem aos
seus efeitos. Precedentes.
2. A agravante não impugnou, de forma específica e detalhada, os fundamentos
da decisão agravada, limitando-se a repetir o teor do seu apelo nobre. Incide ao
caso, pois, o enunciado nº 182 da Súmula do STJ: “é inviável o agravo de art.
545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada”.
3. Agravo regimental desprovido.
(STJ – Quarta Turma - AgRg no AREsp. nº 468.895-MG, Rel. Ministro Marco
Buzzi, Julg. 06/11/2014, DJe 14/11/2014).
PROCESSUAL CIVIL. HABILITAÇÃO DE CREDORES. REQUISITOS FORMAIS. MEMORIAL DE CÁLCULO. APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
NOVAÇÃO DAS DÍVIDAS ANTERIORES. CRÉDITOS TRABALHISTAS. DÍVIDAS
CONSOLIDADAS.
1.- A Lei de Falências exige que a habilitação de crédito se faça acompanhar da
prova da dívida (an e quantum debeatur), bem como da origem e classificação
dessa mesma dívida. Se as instâncias de origem, soberanas na apreciação da
prova, concluíram pelo atendimento dessas exigências legais não há como barrar
o processamento do pedido de recuperação judicial por ausência de memorial
descritivo da dívida.
2.- O crédito trabalhista só estará sujeito à novação imposta pelo Plano de Recuperação Judicial se se tratar de crédito já consolidado ao tempo da propositura do
pedido de Recuperação Judicial.
3.- Alegação de negativa de prestação jurisdicional preliminarmente rejeitada. Se
os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
4.- Recurso Especial a que se nega provimento
(STJ - Terceira Turma, REsp. 1321288-MT, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Julg.
27/11/2012, DJe 18/12/2012).

109. O crédito resultante de honorários advocatícios, constituído posteriormente ao pedido de recuperação judicial, conforme interpretação do
caput do art. 49, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial.

Contudo, decidiu a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça,
por maioria, no julgamento do Recurso Especial nº 1.443.750-RS, que os honorários sucumbenciais impostos à recuperanda (depois de ter sido ajuizado o
pedido de recuperação judicial), decorrentes da condenação numa reclamação
trabalhista proposta antes do pedido, também devem se sujeitar aos efeitos da
reorganização. Veja-se:
RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS CONSTITUÍDOS APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INTERPRETAÇÃO DO
ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005 À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE
E DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA.
1. Cinge-se a controvérsia a definir se o crédito oriundo de honorários advocatíCOMENTÁRIOS À LEI 11.101/05: Recuperação Empresarial e Falência
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cios sucumbenciais constituído após o pedido de recuperação judicial se sujeita
ou não ao plano de recuperação judicial e a seus efeitos, à luz do disposto no
art. 49, caput, da Lei nº 11.101/2005. No caso dos autos, o crédito em questão
decorre dos honorários advocatícios sucumbenciais reconhecidos na sentença
prolatada em reclamação trabalhista em favor do advogado do ex-empregado reclamante.
2. Apesar da inegável autonomia entre o crédito trabalhista e o crédito resultante
de honorários advocatícios sucumbenciais e da circunstância de terem sido constituídos em momentos distintos, configura-se verdadeira incongruência a submissão do principal aos efeitos da recuperação judicial - condenação ao pagamento
de verba trabalhista - e a exclusão da verba honorária.
3. Além de ambos ostentarem natureza alimentar, é possível afirmar, em virtude
do princípio da causalidade, que os honorários advocatícios estão intrinsecamente ligados à demanda que lhes deu origem, afigurando-se, portanto, como
inaceitável situação de desigualdade a integração do crédito trabalhista ao
plano de recuperação judicial e a não sujeição dos honorários advocatícios
aos efeitos da recuperação judicial, visto que empresta ao patrono da causa
garantia maior do que a conferida ao trabalhador/reclamante.
4. A exclusão dos créditos constituídos após o pedido de recuperação judicial tem
a finalidade de proporcionar o regular funcionamento da empresa, assegurando ao
devedor o acesso a contratos comerciais, bancários, trabalhistas e outros tantos
relacionados com a atividade fim do empreendimento, com o objetivo de viabilizar
a reabilitação da empresa. Nesse contesto, a exclusão do plano de recuperação
judicial de honorários advocatícios ligados à demanda relacionada com o crédito trabalhista constituído em momento anterior ao pedido de recuperação,
diga-se, crédito previsível, não atende ao princípio da preservação da empresa, pois, finalisticamente, não contribui para o soerguimento do negócio.
5. Recurso especial provido.
(STJ – Terceira Turma, REsp. nº 1.443.750-RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Rel. para o acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Julg. 20/10/2016,
DJe 06/12/2016).

Tal posicionamento é deveras temerário e poderá prejudicar diversos
credores, pois implica a inclusão de crédito constituído após o pedido de recuperação judicial, contrariando o contido no caput do art. 49.

No caso em apreço, o crédito trabalhista objeto da demanda dizia respeito ao período anterior ao pedido de recuperação judicial, e a decisão judicial que fixou os honorários transitou em julgado aproximadamente um ano
após o deferimento do pedido de recuperação.
O relator, ministro Marco Aurélio Bellizze, entendeu que o critério
previsto no artigo 49 é puramente objetivo, motivo pelo qual os honorários
não se sujeitam à recuperação. Segue trecho do voto vencido:
“(...) o crédito resultante de honorários advocatícios foi constituído posteriormente
ao pedido de recuperação judicial e, como tal, por expressa disposição legal (art.
49, caput, da Lei n. 11.101/2005), não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial.
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Tampouco se antevê ofensa ao princípio do ‘par conditio creditorium’, o qual impõe um tratamento igualitário os credores de mesma classe. Ressalta-se que
este princípio tem atuação no âmbito interno do procedimento de concurso de
credores. Não há como impor a sua observância em relação a um credor que
simplesmente não se submete a esse concurso, sob pena de subverter todo o
sistema recuperacional vertido na Lei n. 11.101/2005”.

Contudo, a maioria do colegiado seguiu o voto divergente do ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, que, embora tenha reconhecido a autonomia do crédito trabalhista em relação aos honorários advocatícios,
entendeu que seria incongruente submeter o principal (verba trabalhista)
aos efeitos da recuperação judicial e excluir a verba honorária. Segue trecho do voto vencedor:
Além de ambos ostentarem natureza alimentar, é possível afirmar que os honorários advocatícios estão intrinsecamente ligados à demanda que lhes deu origem,
afigurando-se, portanto, como inaceitável situação de desigualdade a integração
do crédito trabalhista ao plano de recuperação judicial e a não sujeição dos honorários advocatícios aos efeitos da recuperação, visto que empresta ao patrono da
causa garantia maior do que a conferida ao trabalhador/reclamante.

Entendeu o ministro que a exclusão dos honorários advocatícios
decorrentes de ação que envolve crédito trabalhista, constituído antes do
pedido de recuperação (crédito previsível), “... não atende ao princípio da
preservação da empresa, pois, f inalisticamente, não contribui para o soerguimento do negócio”.
Data maxima venia, trata-se de interpretação contra legem, pois, consoante o previsto na lei de regência, o que importa é o momento em que nasceu
o direito de crédito, e não o momento da ocorrência do fato que lhe deu origem, nem a causa ou a finalidade da relação jurídica ou do crédito.

Em outras palavras, se o crédito já existia na ocasião do pedido de
recuperação judicial, é concursal. Se somente passou a existir depois, é extraconcursal.

O entendimento adotado poderá gerar inúmeras controvérsias, já que
a inclusão de “crédito previsível” acarretará insegurança jurídica aos processos
de recuperação judicial, pois implica que a recuperanda indique, já na petição inicial, todas as hipóteses de crédito futuros, inexistentes na ocasião do
pedido. Isso porque o art. 51, III, determina que a inicial deva ser instruída
com a “... relação nominal completa dos credores”. Não se pode olvidar que tais
credores deverão ter direito a voto em assembleia, mesmo que o crédito ainda
não exista ou que nunca venha a se constituir.
COMENTÁRIOS À LEI 11.101/05: Recuperação Empresarial e Falência
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110. Cumpre ressaltar que, não sendo o crédito sujeito aos efeitos da
recuperação judicial, é facultado ao credor proceder à sua habilitação. Nesse
sentido:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO SUJEITO À
RECUPERAÇÃO. CRÉDITO LÍQUIDO. NÃO INCLUSÃO NO PLANO. HABILITAÇÃO.
FACULDADE. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL DURANTE O TRÂMITE DA RECUPERAÇÃO.
1. Nos termos do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação
judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.
2. Se o crédito é ilíquido, a ação deve prosseguir no Juízo trabalhista até a apuração do respectivo valor (art. 6º, § 2º, da Lei n. 11.101/2005). Porém, se o crédito
já foi apurado, pode ser habilitado na recuperação judicial.
3. Nos termos do art. 10 da Lei n. 11.101/2005, o crédito líquido não habilitado
no prazo de quinze dias após a publicação do edital será recebido na recuperação
na condição de habilitação retardatária, sendo da competência do Juízo da Recuperação estabelecer a forma como será satisfeito, sob pena de não ser adimplido
durante o trâmite da recuperação, mas somente após seu encerramento, já que as
execuções individuais permanecem suspensas.
4. A habilitação é providência que cabe ao credor, mas a este não se impõe. Caso
decida aguardar o término da recuperação para prosseguir na busca individual de
seu crédito, é direito que lhe assegura a lei. Porém, admitir que alguns credores
que não atenderam ou não puderam atender o prazo para habilitação de créditos
submetidos à recuperação (arts. 7º, § 1º, e 52, § 1º, III, da LF) prossigam com
suas execuções individuais ofende a própria lógica do sistema legal aplicável.
Importaria em conferir melhor tratamento aos credores não habilitados, além de
significar a inviabilidade do plano de reorganização na medida em que parte do patrimônio da sociedade recuperanda poderia ser alienado nas referidas execuções,
implicando, assim, a ruptura da indivisibilidade do juízo universal da recuperação
e o desatendimento do princípio da preservação da empresa (art. 47 da LF), reitor
da recuperação judicial.
5. Conflito conhecido, em face da impossibilidade de dois diferentes juízos decidirem acerca do destino de bens pertencentes à empresa sob recuperação, para
declarar a competência do Juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais
de São Paulo - SP.
(STJ - Segunda Seção, CC. nº 114.952-SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Julg.
14/09/2011, DJe 26/09/2011).

111. Acerca da possibilidade de controle sobre a constrição de bens,
mesmo em se tratando de crédito excluído da recuperação judicial, confira-se
o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. IMISSÃO DE POSSE NO JUÍZO CÍVEL. ARRESTO
DE IMÓVEL NO JUÍZO TRABALHISTA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM CURSO.
CREDOR TITULAR DA POSIÇÃO DE PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO. BEM NA POSSE
DO DEVEDOR. PRINCÍPIOS DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE E DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO.
100
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1. Em regra, o credor titular da posição de proprietário fiduciário de bem imóvel
(Lei federal n. 9.514/97) não se submete aos efeitos da recuperação judicial,
consoante disciplina o art. 49, § 3º, da Lei 11.101/05.
2. Na hipótese, porém, há peculiaridade que recomenda excepcionar a regra.
É que o imóvel alienado fiduciariamente, objeto da ação de imissão de posse
movida pelo credor ou proprietário fiduciário, é aquele em que situada a própria
planta industrial da sociedade empresária sob recuperação judicial, mostrando-se
indispensável à preservação da atividade econômica da devedora, sob pena de
inviabilização da empresa e dos empregos ali gerados.
3. Em casos que se pode ter como assemelhados, em ação de busca e apreensão
de bem móvel referente à alienação fiduciária, a jurisprudência desta Corte admite
flexibilização à regra, permitindo que permaneça com o devedor fiduciante “bem
necessário à atividade produtiva do réu” (v. REsp 250.190-SP, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, DJ 02/12/2002).
4. Esse tratamento especial, que leva em conta o fato de o bem estar sendo
empregado em benefício da coletividade, cumprindo sua função social (CF, arts.
5º, XXIV, e 170, III), não significa, porém, que o imóvel não possa ser entregue
oportunamente ao credor fiduciário, mas sim que, em atendimento ao princípio da
preservação da empresa (art. 47 da Lei 11.101/05), caberá ao Juízo da Recuperação Judicial processar e julgar a ação de imissão de posse, segundo prudente
avaliação própria dessa instância ordinária.
5. Em exame de conflito de competência pode este Superior Tribunal de Justiça
declarar a competência de outro Juízo ou Tribunal que não o suscitante e o suscitado. Precedentes.
6. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da 2ª Vara Cível de
Itaquaquecetuba - SP, onde é processada a recuperação judicial da sociedade
empresária.
(STJ - Segunda Seção, CC. nº 110.392/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Julg.
24/11/2010, DJe 22/03/2011).

Note-se que, conforme entendimento exarado no acórdão acima transcrito, no caso de crédito constituído após o pedido de recuperação judicial, ou
seja, não sujeito ao referido procedimento, as execuções poderão prosseguir.
Contudo, o juízo universal deve exercer o controle sobre atos de constrição
ou expropriação patrimonial, avaliando a essencialidade do bem à atividade
empresarial.
Dessa forma, o juízo universal possui competência para tomar todas
as medidas de constrição e venda de bens integrantes do patrimônio da recuperanda, decorrentes da execução de créditos sujeitos ou não ao plano de
recuperação judicial.

112. Acerca da possibilidade de se retificar o quadro geral de credores
após a homologação do plano de recuperação judicial, o Superior Tibunal de
Justiça firmou entendimento no sentido de admitir a retificação desde que
decorra do julgamento de impugnação.
COMENTÁRIOS À LEI 11.101/05: Recuperação Empresarial e Falência
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Consoante entendimento exarado no REsp nº 1.371.427-RJ, não seria
legítimo que a homologação do plano se tornasse um entrave à consolidação
do quadro geral de credores, permitindo-se, assim, a sua retificação ulterior.
Veja-se:
RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA
Nº 211/ STJ. IMPUGNAÇÃO JUDICIAL. VALOR DO CRÉDITO. PROCEDÊNCIA. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE.
1. Na origem, cuida-se de pedido de retificação do quadro geral de credores em
virtude de decisão que julgou procedente a impugnação judicial contra a relação
de credores no tocante ao valor do crédito.
2. Cinge-se a controvérsia a saber se é possível a retificação do quadro geral de
credores após a homologação do Plano de Recuperação Judicial.
3. As questões passíveis de serem objeto de impugnação judicial contra a relação
de credores, previstas no art. 8º da Lei nº 11.101/2005 (ausência, legitimidade,
importância ou classificação de crédito), somente se estabilizam ou, na expressão
da lei, consolidam-se após o julgamento do citado instrumento processual (art.
18 da Lei nº 11. 101/2005), de modo que se admite a retificação do quadro geral
de credores em tais hipóteses, mesmo após a aprovação do plano de recuperação
judicial.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.
(STJ – Terceira Turma – Resp. nº 1.371.427-RJ - Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva, Julg. 6/8/2015, DJe 24/08/2015).

113. O §1o estabelece que os direitos e privilégios dos credores contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso não são atingidos pelos
efeitos da recuperação judicial. Dessa forma, não há suspensão de ações e
execuções em face dos coobrigados e garantidores durante o período de que
trata o §4o do art. 6o.
No que concerne às garantias fidejussórias, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial repetitivo nº 1.333.349/
SP, fixou a seguinte tese:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO
CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS
POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6º, CAPUT, 49, § 1º, 52, INCISO
III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: ‘A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou
extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobri102
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gados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes
aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação
a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos
da Lei n. 11.101/2005’.
2. Recurso especial não provido.
(STJ – Segunda Turma, REsp. nº 1.333.349-SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão,
Julg. 26/11/2014, DJe 02/02/2015).

No mesmo sentido, verifica-se o Enunciado nº. 43, aprovado na
I Jornada de Direito Comercial, realizada pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal: “A suspensão das ações e execuções
previstas no art. 6º da Lei n. 11.101/2005 não se estende aos coobrigados
do devedor”.
Veja-se a posição do Tribunal de Justiça do Paraná, quanto à possibilidade de prosseguimento das execuções em face de terceiros devedores solidários ou coobrigados:

EMBARGOS DO DEVEDOR. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR PRINCIPAL.
GARANTIA PRESTADA POR TERCEIRO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO AJUIZADA CONTRA TERCEIROS DEVEDORES SOLIDÁRIOS OU COOBRIGADOS. ART.
49, § 1º, DA LEI 11.101/2005. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
“Para efeitos do art. 543-C do CPC: ‘A recuperação judicial do devedor principal
não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção
de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art.
59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005’.”
(STJ, REsp. 1333349/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015) Apelação não provida.
(TJ/PR - 15ª C.Cível, AC. 1465389-3, Rel. Des. Hamilton Mussi Correa – Unânime, Julg. 17.02.2016)

114. Já com relação às garantias reais, prevalecia o entendimento de
que elas só poderiam ser suprimidas com a anuência expressa do respectivo
credor, conforme previsto no art. 50, §1º, da lei em comento.

Nesse sentido, verifica-se a acertada decisão proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Paraná, em sede de Agravo de Instrumento
nº 1477563-0, da lavra do ilustre Desembargador Tito Campos de
Paula, julgado em 25/05/2016, que reconhece a ineficácia da cláusula
que trata da liberação dos garantidores e coobrigados, com relação
aos credores que votaram contra a aprovação do plano de recuperação
judicial. Veja-se:
COMENTÁRIOS À LEI 11.101/05: Recuperação Empresarial e Falência
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“(...) Da liberação das garantias:
Consta do Modificativo ao PRJ (fl. 211-TJ – mov. 342.2), que com a aprovação
do plano, após o pagamento das 14 parcelas da proposta será dada quitação
integral das obrigações, considerando saldadas todas as dívidas, para nada mais
reclamarem os credores contra elas ou seus coobrigados (fl. 28 – TJ).
Sustenta o recorrente que essa disposição do PRJ ofende o contido no artigo
49, § 1.º, da Lei n.º 11.101/2005, segundo o qual os credores do devedor em
recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados,
fiadores e obrigados de regresso.
Embora, conforme dito anteriormente, a assembleia tenha liberdade e autonomia para dispor sobre os termos do plano de recuperação judicial e sobre a
novação da dívida, não se pode ignorar que em relação aos credores que rejeitaram o plano e que, especialmente, se opuseram em relação a determinadas
cláusulas, com a que desonera os coobrigados, é preciso analisar a eficácia
dessa cláusula com certas ressalvas.
(...) Assim sendo, como no caso dos autos não há dúvidas quanto ao fato de
que o ora agravante exerceu seu direito de credor e rejeitou o plano no dia da
assembleia, notadamente no que diz respeito à liberação de garantias, como
se observa à fl. 227-TJ, nesta parte, é de se acolher as razões do recurso, a fim
de que, em relação ao Banco HSBC, não tenha eficácia a cláusula que trata da
liberação dos coobrigados.”

Conforme entendimento exarado no julgado acima transcrito, inexistindo anuência expressa do credor titular da garantia, basta a simples contrariedade ou abstenção de votação ao plano de recuperação judicial para tornar
ineficaz a cláusula que impõe a essa classe de credores a supressão/liberação
das garantias fidejussórias ou reais.

Não se pode admitir que o plano de recuperação judicial preveja a supressão das referidas garantias, desvinculada de qualquer meio de recuperação judicial, ou seja, sem que haja justificado interesse dos credores, mas tão
somente nos interesses próprios da empresa recuperanda, sob pena de ofensa
ao dispositivo da lei.

Contudo, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.532.943-MT, decidiu pelo provimento ao recurso, por maioria, julgando válida a cláusula do plano de recuperação judicial
que suprimiu todas as garantias reais e fidejussórias com relação aos credores
ausentes, aos que se abstiveram ou votaram contra a aprovação do plano.
Entendeu-se pela impossibilidade de restringir a supressão das garantias reais e fidejussórias, tal como previsto no plano de recuperação judicial
aprovado pela Assembleia Geral, somente aos credores que tenham votado
favoravelmente à aprovação do plano, sob o argumento de que isso implicaria
em tratamento diferenciado a credores da mesma classe, o que é vedado pela
lei. Veja-se:
104
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RECURSO ESPECIAL. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE DO PLANO DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. POSSIBILIDADE, EM TESE. PREVISÃO DE SUPRESSÃO DAS GARANTIAS
FIDEJUSSÓRIAS E REAIS NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE APROVADO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. VINCULAÇÃO, POR
CONSEGUINTE, DA DEVEDORA E DE TODOS OS CREDORES, INDISTINTAMENTE.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Afigura-se absolutamente possível que o Poder Judiciário, sem imiscuir-se na
análise da viabilidade econômica da empresa em crise, promova controle de legalidade do plano de recuperação judicial que, em si, em nada contemporiza a soberania da assembleia geral de credores. A atribuição de cada qual não se confunde.
À assembleia geral de credores compete analisar, a um só tempo, a viabilidade
econômica da empresa, assim como da consecução da proposta apresentada.
Ao Poder Judiciário, por sua vez, incumbe velar pela validade das manifestações
expendidas, e, naturalmente, preservar os efeitos legais das normas que se revelarem cogentes.
2. A extinção das obrigações, decorrente da homologação do plano de recuperação judicial encontra-se condicionada ao efetivo cumprimento de seus termos.
Não implementada a aludida condição resolutiva, por expressa disposição legal,
“os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originariamente contratadas” (art. 61, § 2º, da Lei n. 11.101/2005).
2.1 Em regra, a despeito da novação operada pela recuperação judicial, preservam-se as garantias, no que alude à possibilidade de seu titular exercer seus
direitos contra terceiros garantidores e impor a manutenção das ações e execuções promovidas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral, a exceção
do sócio com responsabilidade ilimitada e solidária (§ 1º, do art. 49 da Lei n.
11.101/2005). E, especificamente sobre as garantias reais, estas somente poderão ser supridas ou substituídas, por ocasião de sua alienação, mediante expressa
anuência do credor titular de tal garantia, nos termos do § 1º do art. 50 da referida
lei.
2.2 Conservadas, em princípio, as condições originariamente contratadas, no que
se insere as garantias ajustadas, a lei de regência prevê, expressamente, a possibilidade de o plano de recuperação judicial, sobre elas, dispor de modo diverso (§
2º, do art. 49 da Lei n. 11.101/2009).
3. Inadequado, pois, restringir a supressão das garantias reais e fidejussórias,
tal como previsto no plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia
geral, somente aos credores que tenham votado favoravelmente nesse sentido, conferindo tratamento diferenciado aos demais credores da mesma classe, em manifesta contrariedade à deliberação majoritária.
3.1 Por ocasião da deliberação do plano de recuperação apresentado, credores,
representados por sua respectiva classe, e devedora procedem às tratativas negociais destinadas a adequar os interesses contrapostos, bem avaliando em que
extensão de esforços e renúncias estariam dispostos a suportar, no intento de reduzir os prejuízos que se avizinham (sob a perspectiva dos credores), bem como
de permitir a reestruturação da empresa em crise (sob o enfoque da devedora). E,
de modo a permitir que os credores ostentem adequada representação, seja para
instauração da assembleia geral, seja para a aprovação do plano de recuperação
judicial, a lei de regência estabelece, nos arts. 37 e 45, o respectivo quórum
mínimo.
4. Na hipótese dos autos, a supressão das garantias real e fidejussórias restou estampada expressamente no plano de recuperação judicial, que contou
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com a aprovação dos credores devidamente representados pelas respectivas
classes (providência, portanto, que converge, numa ponderação de valores,
com os interesses destes majoritariamente), o que importa, reflexamente, na
observância do § 1º do art. 50 da Lei n. 11.101/2005, e, principalmente, na
vinculação de todos os credores, indistintamente.
5. Recurso especial provido.
(STJ – Terceira Turma, Rel. Ministro marco Aurélio Belizze, REsp. 1.532.943-MT,
Julg. 13/09/2016, DJe 10/10/2016)

Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha decidido, por maioria,
pela legalidade do plano de recuperação judicial, prevendo a supressão das
garantias fidejussórias e reais indistintamente a todos os credores, independentemente de terem votado contra ou a favor da aprovação do plano, consideramos mais adequada a posição do voto vencido.
Oportuno transcrever o trecho da fundamentação do voto vencido, da
lavra do ilustre Ministro João Otávio de Noronha:

“(...) Esse registro é importante para enfatizar que a assembleia geral de credores
tem poder para deliberar acerca da venda parcial de bens ou de outra medida que
possa afetar o interesse dos credores (art. 35, I, “a” e “f”, da Lei n. 11.101/2005),
mas não sobre eventuais garantias reais sobre eles incidentes, tanto que a legislação previu exceção no referido § 1º do art. 50 do mesmo diploma legal.
Admitir que a assembleia geral de credores possa deliberar sobre a supressão ou
substituição de garantias reais, desvinculada de qualquer meio de recuperação
judicial, ou seja, sem que isso tenha reflexo no interesse dos credores, mas tão
somente nos interesses próprios da empresa e de seus sócios, é atribuir-lhe um
poder que a própria legislação restringiu, o que entendo não ser possível.
(...)
Entendo, pois, que o § 1º do art. 50 da Lei n. 11.101/2005 faz referência à
necessidade de anuência expressa do credor para a supressão ou substituição
de garantia real no caso de alienação do bem com ela gravado, porquanto o
legislador previu como um dos meios eficazes para a recuperação de empresa
a venda de bens.
Contudo, é evidente que a única interpretação que se lhe pode atribuir é que essa
exigência se aplica a todos os casos em que haja a liberação total ou parcial ou
a substituição da garantia real. Admitir forma diversa ensejaria um desequilíbrio
entre as normas que regem a matéria, o que, no Direito, não se justifica sob nenhum enfoque.”
(...)
Assim, sendo certo que o aplicador do Direito deve estar atento à finalidade da
norma e assegurar a máxima efetividade da tutela do interesse por meio dela
regulada, entendo que outro não pode ser o entendimento senão o de que não há
amparo jurídico para admitir que um plano de recuperação de empresa preveja, de
forma simplista, a supressão de todas as garantias sem associar essa benesse
à adoção de algum medida concreta e eficaz para ajudá-la a soerguê-la, notadamente em relação aos credores que não concordaram com essa medida, seja
porque votaram contrariamente, seja porque a ela não anuíram, seja porque não
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participaram da assembleia geral de credores.
Acrescento que esse modo de proceder não criou distinção entre credores de
mesma classe, porquanto a regra instituída na legislação de que, para a supressão ou substituição de garantia real, é necessária a anuência expressa é
medida a ser tomada individualmente pelos credores titulares da garantia. No
caso, se alguns concordaram em abrir mão de suas garantias e, no caso das
reais, deixar o respectivo bem livre e desembaraçado para quaisquer fins, foi
por opção própria, não podendo obrigar os demais.”

Parece evidente que o voto do eminente Ministro João Otávio de Noronha buscou atender à finalidade da Lei n°. 11.101/05, que no art. 49, §3º,
excluiu dos efeitos da recuperação judicial os credores com garantia de alienação fiduciária e cessão fiduciária, e, no art. 50, §1º, vedou a supressão da
garantia sem que haja a expressa concordância do titular.
Tal entendimento coaduna-se com o exarado pela Quarta Turma
do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº
1.326.888/RS, que, por unanimidade, posicionou-se pela preservação das garantias reais ou fidejussórias. Veja-se:

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO
PLANO. NOVAÇÃO SUI GENERIS. EFEITOS SOBRE TERCEIROS COOBRIGADOS.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DAS GARANTIAS.
ARTS. 49, § 1º E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005.
1. A novação prevista na lei civil é bem diversa daquela disciplinada na Lei
n. 11.101/2005. Se a novação civil faz, como regra, extinguir as garantias
da dívida, inclusive as reais prestadas por terceiros estranhos ao pacto (art.
364 do Código Civil), a novação decorrente do plano de recuperação traz
como regra, ao reverso, a manutenção das garantias (art. 59, caput, da Lei n.
11.101/2005), sobretudo as reais, as quais só serão suprimidas ou substituídas “mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia”,
por ocasião da alienação do bem gravado (art. 50, § 1º). Assim, o plano de
recuperação judicial opera uma novação sui generis e sempre sujeita a uma
condição resolutiva, que é o eventual descumprimento do que ficou acertado
no plano (art. 61, § 2º, da Lei n. 11.101/2005).
2. Portanto, muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das
dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias, de regra, são
preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos
contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções
aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.
3. Deveras, não haveria lógica no sistema se a conservação dos direitos e privilégios dos credores contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso (art.
49, § 1º, da Lei n. 11.101/2005) dissesse respeito apenas ao interregno temporal
que medeia o deferimento da recuperação e a aprovação do plano, cessando tais
direitos após a concessão definitiva com a homologação judicial.
4. Recurso especial não provido.
(STJ – Quarta Turma – REsp. nº 1.326.888/RS, Rel. Ministro Luiz Felipe Salomão,
Julg. 08/04/2014, DJe 05/05/2014)
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Leia-se abaixo um trecho do voto do Ministro Luís Felipe Salomão:
(...) muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a
ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias, de regra, são preservadas,
circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de
fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.
Deveras, não haveria lógica no sistema se a conservação dos direitos e privilégios
dos credores contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso (art. 49, § 1º,
da Lei n. 11.101/2005) dissesse respeito apenas ao interregno temporal que medeia o deferimento da recuperação e a aprovação do plano, cessando tais direitos
após a concessão definitiva com a homologação judicial.

Dessa forma, inequívoca a necessidade de conservação dos direitos e
privilégios dos credores contra os coobrigados, os fiadores e os obrigados de
regresso, bem como a necessidade de consentimento expresso do credor, no
caso de liberação de garantia real.
115. Conforme o disposto no §2º, as obrigações anteriores ao pedido
de recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou
definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo
diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial.
Dessa forma, o plano de recuperação judicial pode estabelecer condições de pagamento distintas, mais favoráveis ao devedor, o que implicará a
novação das obrigações anteriormente estabelecidas.

Porém, a novação operada com o advento da aprovação do plano não
tem o mesmo efeito daquela operada na esfera do Direito Civil, visto que a
legislação especial, em razão de ser mais recente que o Código Civil, dá outro
tratamento ao tema. É o que prevê o art. 59, caput, da lei: “o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor
e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no
§ 1º do art. 50 desta Lei”.

Na hipótese de ulterior quebra da empresa, fica evidenciada a preservação das garantias, conforme os termos do art. 61, §2º, o qual estabelece que:
“decretada a falência, os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas
condições originalmente contratadas, deduzidos os valores eventualmente pagos e
ressalvados os atos validamente praticados no âmbito da recuperação judicial”.
116. O §3º exclui dos efeitos da recuperação judicial o credor titular da
posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador
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mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade,
inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de
venda com reserva de domínio.
Contudo, estabelece que não será permitida, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º, do art. 6º da lei, a venda (ou a retirada do estabelecimento do devedor) dos bens de capital essenciais à atividade empresarial.
A questão da essencialidade de bens é tema constantemente enfrentado pelos credores fiduciários nos tribunais pátrios, que buscam reaver os
bens dados em garantia, relativos aos contratos firmados com empresas em
recuperação judicial.

Da simples leitura do texto legal, é possível inferir-se que, além da
condição de bem de capital, deve o bem ostentar, ainda, o atributo da essencialidade, o qual deve ser demonstrado pelo devedor.
Via de regra, ao proferir o despacho que defere o processamento da
recuperação judicial, o magistrado determina a “suspensão de todas as ações ou
execuções em face da recuperanda, pelo prazo de 180 dias, na forma do art. 6º da
Lei n° 11.101/05, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1º, 2º e 7º, do referido dispositivo e as relativas a créditos excetuados na forma do § 3º, do art. 49”.
Em verdade, faz-se imprescindível uma verificação da essencialidade
caso a caso, não estando o julgador autorizado a concluir, indiscriminadamente, pela concessão irrestrita do benefício legal em detrimento da satisfação do crédito garantido por alienação fiduciária.

Exemplificando, trata-se de hipóteses já enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça, dentre elas a do bem imóvel que serve de sede à sociedade
empresária – situação em que a consolidação da propriedade fiduciária, com a
consequente alienação em hasta pública, poderia acarretar prejuízos à recuperação judicial, em vista de sua notória essencialidade (CC n° 110.392/SP) – e,
ainda, o estoque da empresa em recuperação judicial (CC n° 105.315/PE).
As hipóteses elencadas referem-se a situações excepcionais, nas quais a
utilidade do bem está diretamente ligada à preservação da atividade empresarial, o que justifica a exceção à regra esculpida no art. 49, § 3º, da Lei nº
11.101/2005.

Conforme entendimento pacificado da doutrina e jurisprudência, cabe
ao juízo da recuperação judicial verificar a essencialidade dos bens para a atividade empresarial da recuperanda.

Contudo, se o magistrado, ao deferir o processamento da recuperação
judicial, proíbe a retirada dos bens essenciais, não esclarecendo quais seriam
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tais bens, a decisão tende a prejudicar o credor fiduciário, que, na maioria das
vezes, tem o seu processo de busca e apreensão suspenso, apenas com a notificação do referido despacho pela recuperanda.

Porém, repita-se, a verificação da essencialidade deve ser feita caso a
caso. E isso só é possível a partir do momento em que a recuperanda traz aos
autos a relação de bens, indicando quais são essenciais à sua atividade, comprovando o local onde se encontram e de que forma vêm sendo utilizados na
atividade produtiva.

Após a apresentação de tal relação, deve o Administrador Judicial
apresentar parecer fundamentado sobre a essencialidade e, sendo necessário,
fazer visita in loco para averiguar a situação do bem.
Não são poucas as vezes em que nos deparamos com situações em que
a recuperanda alega a essencialidade de bem que na verdade está ocioso, não
tem relação direta com a atividade empresarial ou foi cedido à terceiro. Tal
situação não deve ser admitida.
Dessa forma, até o momento em que não tenha sido reconhecida a
essencialidade dos bens, não pode subsistir qualquer impedimento para sua
retomada.

Incumbe à empresa recuperanda comprovar detalhadamente a essencialidade dos bens, carreando aos autos as provas fidedignas de sua imprescindibilidade para o desenvolvimento de suas atividades. Do contrário, não é
lícito que permaneçam na posse dos bens alienados.
A jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que, inexistindo prova
da essencialidade dos bens objetos de garantia fiduciária, não há impedimento para o prosseguimento das ações de busca e apreensão.
Nesse sentido, verificam-se os seguintes julgados do Tribunal de Justiça do Paraná:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
LIMINAR INDEFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA DE JULGAMENTO. IRRESIGNAÇÃO DO BANCO CREDOR. PRELIMINAR EM CONTRAMINUTA. ALEGAÇÃO DE
INOVAÇÃO RECURSAL.QUESTÕES SUSCITADAS NO RECURSO APRECIADAS NA
DECISÃO AGRAVADA.AUSÊNCIA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA PRELIMINAR
REJEITADA. MÉRITO.DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO FIDUCIÁRIO QUE NÃO SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO. RESTRIÇÃO
ESPECÍFICA À VENDA OU À RETIRADA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL QUE
REFERE APENAS AOS BENS DE CAPITAL ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL DA DEVEDORA FIDUCIÁRIA (LEI 11.101/2005, ART. 49, §3º). PROVA DA
ESSENCIALIDADE DO BEM QUE INCUMBE À EMPRESA RECUPERANDA (CPC,
ART. 333, INC. II). INOCORRÊNCIA NA HIPÓTESE. POSSIBILIDADE DE CONCES110
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SÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO.
1. Em determinadas situações, quando se verificar que os bens garantidores do
crédito fiduciário, de fato, são essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial da empresa em recuperação, admite-se que tais bens permaneçam em
sua posse, ainda que após o transcurso do prazo de 180 (cento e oitenta) dias,
previsto no §3º do art. 49 da Lei 11.101 de 2005;
2. São considerados bens essenciais aqueles que, se apreendidos, acarretam
iminente risco ao cumprimento do plano de recuperação judicial, cabendo à devedora a prova de que os bens garantidores do crédito fiduciário são, de fato,
imprescindíveis para tal fim, por se tratar de fato impeditivo do direito do autor
(CPC, art. 333, inc. II);
3.Caso concreto: prova nos autos que demonstra a existência de outros veículos
que poderiam ser destinados à mesma função destes que são objeto da presente
busca e apreensão e que, desta feita, não podem ser considerados bens essenciais a justificar a aplicação da exceção contida na segunda parte do §3º do art.
49 da Lei 11.101/2005. Decisão reformada. Recurso conhecido e provido.
(TJ/PR - 8ª C.Cível, Agravo de Instrumento nº 1445142-4, Rel. Francisco Eduardo
Gonzaga de Oliveira – Unânime, Julg. 07.04.2016)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARRENDAMENTO MERCANTIL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INSURGÊNCIA EM VIRTUDE DA DECISÃO QUE REVOGOU A LIMINAR DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CREDOR TITULAR DA POSIÇÃO DE ARRENDADOR
MERCANTIL QUE NÃO SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
DECISÃO REVOGADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ESSENCIALIDADE
DO BEM PARA A ATIVIDADE PRODUTIVA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATIVIDADE COMERCIAL VOLTADA PARA O COMÉRCIO
DE VEÍCULOS USADOS. ART. 49, §3º, LEI Nº 11.101/2005. RECURSO PROVIDO.
1. O credor titular da posição de arrendador mercantil não está sujeito aos efeitos
da recuperação judicial (art. 49, §3º, Lei nº 11.101/2005).
2. Para viabilizar a recuperação com a manutenção da atividade do empresário,
a legislação falimentar impossibilita a retirada do estabelecimento do devedor dos
bens essenciais a sua atividade empresarial. Hipótese não demonstrada nos autos.
(TJ/PR - 17ª C.Cível - Agravo de Instrumento nº 1.239.963-2, Rel. Des. Lauri
Caetano da Silva, Julg. 04/02/2015)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BEM GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PÁS CARREGADEIRAS - DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ALEGAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DOS BENS PARA A
CONTINUIDADE DA ATIVIDADE ECONÔMICA NÃO COMPROVADA - ARGUIÇÃO
DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO AFASTADA - SUSPENSÃO DA
EXECUÇÃO DA LIMINAR. ARTIGO 6º, §4º, DA LEI 11.101/2005 - SUPERAÇÃO DO
PRAZO DE 180 DIAS - DÍVIDA COM GARANTIA FIDUCIÁRIA QUE NÃO SE SUBMETE À RECUPERAÇÃO JUDICIAL - RESTABELECIMENTO DA ORDEM DE BUSCA E
APREENSÃO - RECURSO PROVIDO.
(TJ/PR - 17ª C.Cível - Agravo de Instrumento nº 1491874-0, Rel. Fabian Schweitzer, Julg. 06/07/2016)
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ARRENDAMENTO MERCANTIL - INDEFERIDO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - SOCIEDADE
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EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DO BEM PARA A ATIVIDADE PRODUTIVA DA EMPRESA - RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJ/PR - 18ª C. CÍVEL - Agravo de Instrumento nº 1458092-4, Rel. Luciane Bortoleto, Julg. 13/07/2016)

Na prática, o abuso de direito pelo devedor pode ser obstado se o juízo
da recuperação determinar a vedação da retirada tão somente dos bens que
vierem a ser declarados essenciais, e mais, que o juízo da busca e apreensão
suspenda apenas as ações relativas aos bens declarados essenciais no processo
de recuperação judicial.
Não se pode olvidar que o principal objetivo da recuperação judicial é
viabilizar a superação da crise financeira da empresa, o que atende aos interesses da atividade econômica, dos empregados e do mercado consumidor.

Ademais, não se pode desconsiderar que a forte expectativa de retorno
do capital decorrente deste tipo de garantia permite a concessão de financiamentos com menor taxa de risco e, portanto, induz à diminuição do spread
bancário, o que beneficia a atividade empresarial e o sistema financeiro nacional como um todo.

Dessa forma, recomenda-se que o juízo da busca e apreensão proceda à
citação da recuperanda, a qual poderá alegar, em sua defesa, o processamento
da recuperação judicial e a existência de declaração da essencialidade dos bens
objeto de alienação fiduciária, uma vez apurada nos autos de recuperação
judicial.
117. Quanto à classificação do crédito cuja garantia recaia sobre bem
de terceiro, a jurisprudência diverge no sentido de ser o crédito extraconcursal
ou quirografário.

O Tribunal de Justiça do Paraná proferiu decisão no sentido de que,
no caso de o bem dado em garantia pertencer a terceiro, ou seja, não integrar
o patrimônio do devedor, não se pode admitir a classificação do crédito garantido como extraconcursal, nem mesmo como concursal com garantia real,
sendo, perante o devedor, crédito comum, quirografário. Veja-se:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE QUE O
CRÉDITO É GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL E, PORTANTO, NÃO ESTÁ SUJEITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49,
§3º, LEI Nº 11.101/2005. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. GARANTIA
PRESTADA POR TERCEIRO GARANTIDOR. NATUREZA QUIROGRAFÁRIA DO CRÉDITO EM QUESTÃO. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ/PR - 17ª C.Cível, Agravo de Instrumento nº 1535976-9, Rel. Lauri Caetano da
Silva – Unânime, Julg. 23.11.2016)
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Ressalte-se que o Tribunal de Justiça do Paraná adotou o entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça paulista, exarado nos acórdãos abaixo
transcritos:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Crédito garantido por propriedade fiduciária prestada
por terceiro. Privilégio existente apenas em relação ao prestador da garantia real.
Devedora recuperanda que não ofertou qualquer garantia real, razão pela qual, em
relação a ela, o crédito é de natureza quirografária. Crédito de natureza comum,
pois não ocorre a vinculação de um bem específico da devedora à satisfação do
crédito. Inaplicável a exceção constante do art. 49, §3°, da Lei n° 11.101/2005.
Recurso improvido.
(TJ/SP, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Agravo de Instrumento nº
0216714-71.2011.8.26.0000, Rel. Francisco Loureiro, Julg. 05/06/2012)
Recuperação judicial. Crédito com garantia real prestada por terceiro. Crédito que
deve ser classificado como quirografário em relação à devedora, que não destacou qualquer bem para a garantia daquele crédito. Precedentes desta Câmara
Especializada. Decisão mantida. Agravo improvido.
(TJ/SP, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Agravo de Instrumento nº
0211493-73.2012.8.26.0000, Rel. Pereira Calças, Julg. 30/10/2012)

Todavia, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso originário do referido tribunal, teve posicionamento contrário, uma vez
que a Lei nº. 11.101/05 não faz distinções quanto à origem da garantia, se da
própria recuperanda ou de terceiros. Veja-se:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CREDOR TITULAR DE PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. GARANTIA PRESTADA POR TERCEIRO. INCIDÊNCIA DO ART. 49, § 3º, DA LEI
11.101/05. EXTENSÃO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Debate-se nos autos a necessidade de o bem imóvel objeto de propriedade
fiduciária ser originariamente vinculado ao patrimônio da recuperanda para
fins de afastamento do crédito por ele garantido dos efeitos da recuperação judicial da empresa. 2. Na propriedade fiduciária, cria-se um patrimônio destacado e exclusivamente destinado à realização da finalidade de sua
constituição, deslocando-se o cerne do instituto dos interesses dos sujeitos
envolvidos para o escopo do contrato. 3. O afastamento dos créditos de
titulares de propriedade fiduciária dos efeitos da recuperação, orientado por
esse movimento que tutela a finalidade de sua constituição, independe da
identificação pessoal do fiduciante ou do fiduciário com o bem imóvel ou
com o próprio recuperando, simplifica o sistema de garantia e estabelece
prevalência concreta da propriedade fiduciária e das condições contratuais
originárias, nos termos expressos pelo ar t. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/05. 4.
Recurso especial conhecido e provido.
(STJ – Terceira Turma, REsp. nº 1.549.529-SP, Relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Julg.18/10/2016, DJe 28.10.2016)
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118. Cumpre ainda ressaltar que o §3º, do art. 49, exclui dos efeitos da
recuperação judicial os titulares de créditos cedidos fiduciariamente, compreendidos na definição de “proprietário fiduciário de bem móvel”.
Nesse sentido posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO GARANTIDA POR CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS. NATUREZA
JURÍDICA. PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. NÃO SUJEIÇÃO AO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. “TRAVA BANCÁRIA”. 1. A alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de
títulos de crédito, possuem a natureza jurídica de propriedade fiduciária, não se
sujeitando aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei
nº 11.101/2005. 2. Recurso especial não provido.” (STJ - Terceira Turma, REsp.
nº 1.202.918-SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Julg. 07/03/2013,
DJe 10/4/2013).
RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTRATO DE CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DUPLICATAS. INCIDÊNCIA DA EXCEÇÃO DO ART. 49, § 3º DA LEI
11.101/2005. ART. 66-B, § 3º DA LEI 4.728/1965. 1. Em face da regra do art. 49,
§ 3º da Lei nº 11.101/2005, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial
os créditos garantidos por cessão fiduciária. 2. Recurso especial provido.
(STJ - Quarta Turma, REsp. nº 1.263.500-ES, Relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Julg. 05/02/2013, DJe 12/4/2013).

A cessão fiduciária de títulos de crédito e/ou de direitos creditórios,
também conhecida como “trava bancária”, passou a ser largamente utilizada
pelas instituições financeiras como garantia nos contratos de mútuo, conforme previsão do art. 66-B, da Lei nº. 4.728/65, com a redação dada pela Lei
nº. 10.931/04.
Com a cessão fiduciária de créditos, opera-se a transmissão fiduciária
da titularidade dos créditos da recuperanda ao credor-fiduciário, até a quitação do débito.
Em julgamento unânime no Recurso Especial nº 1.263.500-ES, realizado em 05/02/2013, sob a relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, a
Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu que:
“se, por um lado, a disciplina legal da cessão fiduciária de título de crédito coloca
os bancos em situação extremamente privilegiada em relação aos demais credores, até mesmo aos titulares de garantia real (cujo bem pode ser considerado indispensável à atividade empresarial) e dificulta a recuperação da empresa, não se
pode desconsiderar que a forte expectativa de retorno do capital decorrente deste
tipo de garantia permite a concessão de financiamento com menor taxa de risco
e, portanto, induz à diminuição do spread bancário, o que beneficia a atividade
empresarial e o sistema financeiro nacional como um todo”.
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119. Quanto à suposta essencialidade do crédito cedido fiduciariamente, defendida pelas empresas em recuperação judicial, no intuito
de vedar a retenção pelo credor dos créditos recebíveis, o Tribunal de
Justiça do Paraná tem entendimento no sentido de que o crédito, porquanto se trata de bem incorpóreo, não pode ser compreendido no conceito de “bem de capital” e não está sujeito aos efeitos da recuperação
judicial. Veja-se:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
DECISÃO LIMINAR. RECEBÍVEIS. CESSÃO FIDUCIÁRIA. VEDAÇÃO DE RETENÇÃO PELO PRAZO DE 180 DIAS. IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITOS GARANTIDOS
POR CESSÃO FIDUCIÁRIA. NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 49, § 3º, DA LEI Nº 11.101/2005. TÍTULOS DE CRÉDITOS. BENS INCORPÓREOS QUE NÃO PODEM SER COMPREENDIDOS NO CONCEITO DE “BEM DE CAPITAL”. TÍTULOS SOB POSSE DO
CREDOR FIDUCIÁRIO. RECURSOPROVIDO. (TJ/PR - 18ª C.Cível, Agravo de
Instrumento nº 1132762-5, Rel. Espedito Reis do Amaral – Unânime, Julg.
28.05.2014)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO
QUE INDEFERIU PEDIDO DE SUSPENSÃO DAS FUTURAS RETENÇÕES DE VALORES REFERENTES AO CONTRATO (GARANTIDO POR CESSÃO FIDUCIÁRIA DE
DIREITOS CREDITÓRIOS) FIRMADO COM A AGRAVADA; ALEGAÇÃO DE QUE A
NÃO SUSPENSÃO RESULTARÁ NA FRUSTAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL IMPROCEDÊNCIA - CRÉDITO DA AGRAVADA NÃO SUJEITO AOS EFEITOS DA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LF, ART. 49, §3º) - AUSÊNCIA DE PECULIARIDADES
QUE JUSTIFIQUEM A APLICAÇÃO DE EXCEÇÃO A ESSA REGRA - VALORES QUE
NÃO PODEM SER IDENTIFICADOS COMO “BENS DE CAPITAL ESSENCIAIS” BEM FUNGÍVEL - LIMINAR REVOGADA - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ/PR - 17ª
C.Cível, Agravo de Instrumento nº 1526859-4, Rel. Rui Bacellar Filho - Unânime
- Julg. 10.08.2016)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. DÍVIDAS COMPREENDIDAS NO PLANO. NOVAÇÃO.
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PROTESTOS. BAIXA SOB
CONDIÇÃO RESOLUTIVA. POSSIBILIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDA POR CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS.
NATUREZA JURÍDICA. PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. NÃO SUJEIÇÃO AO
PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. “TRAVA BANCÁRIA”. CRÉDITOS
RECEBÍVEIS. VEDAÇÃO DE RETENÇÃO PELO CREDOR. VIOLAÇÃO FRONTAL À NORMA JURÍDICA (ART. 49, § 3º, DA LEI N. 11.101/2005). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A alienação fiduciária de coisa fungível e a
cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de
crédito, possuem a natureza jurídica de propriedade fiduciária, não se sujeitando aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do ar t. 49, § 3º, da
Lei nº 11.101/2005.
(TJ/PR - 18ª C.Cível, Agravo de Instrumento nº 1233298-6, Rel. Espedito Reis do
Amaral – Unânime, Julg. 24.08.2016)
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Assim, considerando que a cessão fiduciária, transfere ao credor fiduciário a posse dos títulos, não há que se cogitar que tais bens “não possam ser
retirados do estabelecimento do devedor”.
120. Para complementar a discussão em torno do crédito garantido por cessão fiduciária, cumpre trazer a conhecimento o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Paraná, no sentido de que a
ausência da juntada de cópia dos títulos cedidos, mais especificamente
das duplicatas emitidas eletronicamente, não desconstitui a garantia
fiduciária. Veja-se:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE
CRÉDITO. CRÉDITO NÃO SUJEITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, POIS GARANTIDO POR CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DUPLICATAS. ART.
49, §3º, LEI Nº 11.101/2005. PRECEDENTES DO STJ. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DAS DUPLICATAS CEDIDAS FIDUCIARIAMENTE.
INOCORRÊNCIA. DUPLICATAS ELETRÔNICAS IDENTIFICÁVEIS, CONFORME
CONSTA NO CONTRATO. FALTA DE JUNTADA DE CÓPIA DO TÍTULO DE CRÉDITO QUE NÃO DESCONSTITUI A GARANTIA FIDUCIÁRIA. IMPUGNAÇÃO
ACOLHIDA. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
“Encontra-se sedimentada no âmbito das Turmas que compõem a Segunda
Seção do Superior Tribunal de Justiça a compreensão de que a alienação
fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de direitos sobre coisas
móveis, bem como de títulos de créditos, justamente por possuírem a natureza jurídica de propriedade fiduciária, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do § 3º do ar t. 49 da Lei n. 11.101/2005”.
(STJ, REsp. 1412529/SP, DJe 02/03/2016)
(TJ/PR - 17ª C.Cível, Agravo de Instrumento nº 1451185-6, Rel. Rosana Amara
Girardi Fachin - Rel. Desig. p/ o Acórdão: Lauri Caetano da Silva, Julg. 06.07.2016)

121. Quanto à exigência de registro das garantias, o art. 42, da Lei nº
10.931/2004, que dispõe sobre cédula de crédito bancário, prevê que “a validade e eficácia da Cédula de Crédito Bancário não dependem de registro, mas as
garantias reais, por ela constituídas, ficam sujeitas, para valer contra terceiros, aos
registros ou averbações previstos na legislação aplicável, com as alterações introduzidas por esta Lei”.
Nesse sentido, posicionou-se o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO FIDUCIÁRIA
SOBRE DIREITOS SOBRE COISA MÓVEL E SOBRE TÍTULOS DE CRÉDITO. CREDOR TITULAR DE POSIÇÃO DE PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO
SO BRE DIREITOS CREDITÍCIOS. NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NOS TERMOS DO § 3º DO ART. 49 DA LEI N.
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11.101/2005. MATÉRIA PACÍFICA NO ÂMBITO DAS TURMAS DE DIREITO
PRIVADO DO STJ. PRETENSÃO DE SUBMETER AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, COM O CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO, OS CONTRATOS
DE CESSÃO FIDUCIÁRIA QUE, À ÉPOCA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, NÃO SE ENCONTRAVAM REGISTRADOS NO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR, COM ESTEIO NO
§ 1º DO ART. 1.361-A DO CÓDIGO CIVIL. INSUBSISTÊNCIA. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
(STJ, Terceira Turma, REsp. nº 1412529/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. p/ Acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Julg. 17/12/2015, DJe
02/03/2016)

Dessa forma, o registro do contrato afigura-se relevante para produzir
efeitos em relação a terceiros, dando-lhes a devida publicidade.
Art. 50. Constituem meios de recuperação judicial, observada a legislação pertinente a cada caso, dentre outros:

I – concessão de prazos e condições especiais para pagamento das
obrigações vencidas ou vincendas;
II – cisão, incorporação, fusão ou transformação de sociedade, constituição de subsidiária integral, ou cessão de cotas ou ações, respeitados os
direitos dos sócios, nos termos da legislação vigente;
III – alteração do controle societário;

IV – substituição total ou parcial dos administradores do devedor ou
modificação de seus órgãos administrativos;
V – concessão aos credores de direito de eleição em separado de administradores e de poder de veto em relação às matérias que o plano especificar;
VI – aumento de capital social;

VII – trespasse ou arrendamento de estabelecimento, inclusive à sociedade constituída pelos próprios empregados;
VIII – redução salarial, compensação de horários e redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva;
IX – dação em pagamento ou novação de dívidas do passivo, com ou
sem constituição de garantia própria ou de terceiro;
X – constituição de sociedade de credores;
XI – venda parcial dos bens;

XII – equalização de encargos financeiros relativos a débitos de qualquer natureza, tendo como termo inicial a data da distribuição do pedido
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de recuperação judicial, aplicando-se inclusive aos contratos de crédito rural, sem prejuízo do disposto em legislação específica;
XIII – usufruto da empresa;

XIV – administração compartilhada;
XV – emissão de valores mobiliários;

XVI – constituição de sociedade de propósito específico para adjudicar, em pagamento dos créditos, os ativos do devedor.
§ 1o Na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação
expressa do credor titular da respectiva garantia.
§ 2o Nos créditos em moeda estrangeira, a variação cambial será conservada como parâmetro de indexação da correspondente obrigação e só
poderá ser afastada se o credor titular do respectivo crédito aprovar expressamente previsão diversa no plano de recuperação judicial.
122. A norma acima transcrita preceitua, exemplificativamente, os
meios adotados para viabilizar a recuperação judicial da empresa. Trata-se inovação legislativa, pois o Decreto-Lei nº. 7.661/1945, com relação à
concordata, previa, em seu art. 156, a dilação do prazo de pagamento e a
remissão parcial do débito, limitando-se a solucionar as crises de liquidez
temporária.
No regime vigente, há possibilidade de implementar diversas medidas que afetem a organização da sociedade, no intuito de superar a situação de crise.
123. O art. 50 estabelece, em seus dezesseis incisos, os meios que
possam ser utilizados pelo devedor na elaboração do plano de recuperação
judicial.

É permitida a concessão de descontos e a dilação de pagamento, assim
como a fixação de condições especiais, as quais devem constar, pormenorizadamente, no plano de recuperação judicial.

É óbvio que o empresário recorre à recuperação judicial em razão de
crise a que foi acometido, e almeja a aprovação de um plano que facilite a
quitação de seus débitos, ansiando pela dilação dos prazos para pagamento,
pela concessão de período de carência e até mesmo pelo deságio sobre o valor
devido. Contudo, não se pode olvidar que a recuperanda deva apresentar um
plano que atenda aos seus interesses e aos interesses dos credores.
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Ressalte-se que a Lei nº. 11.101/2005 tem por objetivo propiciar condições para a recuperação da empresa ou, em não sendo possível, promover
sua retirada do mercado, com a decretação da falência, para evitar o agravamento da situação.

Sobre o tema, importante a lição dos doutrinadores LUÍS FELIPE
SALOMÃO e PAULO PENALVA SANTOS:
“O diagnóstico rápido das crises é fundamental para que a empresa possa se
reerguer. Em poucas palavras, as “leis de mercado” norteiam o funcionamento do
regime capitalista. Se uma empresa é economicamente viável, revela-se possível,
corrigindo-se os rumos da gerência, recuperar o fôlego quanto à retração das
atividades.
Um “negócio” interessante será absorvido, comprado ou fundido. Caso contrário,
o mercado recua e a empresa não consegue sobreviver.
Em muitas situações, descabe tentar a recuperação, não sendo conveniente
para o interesse social.
Não raras às vezes, um mau negócio, de grande porte, gerador de inúmeros
empregos, mantém-se com base em financiamento público, obtido para tirar a
atividade privada da crise. Outros interesses podem mantê-lo artificialmente em
funcionamento, ora para benefício econômico de terceiros, ora por puro apelo
populista.
Nesses casos, para logo se percebe que não há conveniência na manutenção
de atividade dessa natureza.
(...)
Por isso mesmo, em linhas gerais, esse é o grande desafio do direito falimentar
moderno: equilíbrio entre o interesse social, a satisfação dos credores e o
respeito aos direitos do devedor.”22

O devedor deve expor, em seu plano de recuperação judicial,
os meios que serão empregados para a recuperação da empresa, bem
como demonstrar a sua viabilidade econômica e apresentar laudo
econômico-financeiro e de avaliação dos bens e ativos, o qual deve
ser subscrito por profissional legalmente habilitado ou por empresa
especializada.
Acerca do tema, segue a doutrina de Fábio Ulhoa Coelho:

“A consistência do plano de recuperação judicial é essencial para o sucesso
da reorganização da empresa em crise. Só se justifica o sacrifício imediato de interesses dos credores e, em larga medida, da sociedade brasileira
como um todo, derivado da recuperação judicial, se o Plano aprovado pela
Assembleia dos Credores for consistente. (...) Um Plano consistente pode

SALOMÃO, Luis Felipe; SANTOS, Paulo Penalva. Recuperação Judicial, Extrajudicial e Falência: Teoria e Prática. Rio
de Janeiro: Forense, 2012, p. 10-11.
22
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não dar cer to, essa não é a questão. O fato é que um plano inconsistente
cer tamente não dará cer to.”23

124. Importante observar que, não obstante o plano de recuperação
judicial tenha sido aprovado em assembleia, estará sujeito ao controle judicial.
Compete ao Poder Judiciário tomar as medidas cabíveis no sentido de anular
o plano em todo ou em parte, pois este não é mero chancelador de deliberações da assembleia.
Assim, não se pode afirmar que a Assembleia Geral de Credores é
soberana, pois o plano de recuperação judicial está sujeito ao controle da
legalidade, que implicará o afastamento das cláusulas ofensivas à Constituição da República, a seus princípios e regras, e às leis infraconstitucionais.
O Poder Judiciário tem o poder-dever de refutar a homologação ao
plano constituído de vícios e ilegalidades. Por exemplo, na hipótese de o plano de recuperação aprovado não indicar quais serão os valores de cada parcela
e as datas de pagamento, restará inviabilizado o seu cumprimento, o que impõe a sua anulação.

Não raro, verificam-se planos de recuperação judicial contendo condições de pagamento abusivas (que implicam no tratamento diferenciado a
credores da mesma classe), liberação de garantias sem anuência dos credores,
suspensão de ações e execuções em face dos garantidores e coobrigados, dentre outras ilegalidades.

Consoante entendimento exarado no julgado da lavra da Ministra
Nancy Andrighi, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o juízo não pode,
em princípio, interferir na vontade dos credores alterando o plano, contudo
pode promover o controle quanto à licitude das condições aprovadas em assembleia de credores. Veja-se:
RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DE PLANO PELA
ASSEMBLEIA DE CREDORES. INGERÊNCIA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. CONTROLE DE LEGALIDADE DAS DISPOSIÇÕES DO PLANO. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. A assembleia de credores é soberana em suas decisões quanto aos planos de
recuperação judicial. Contudo, as deliberações desse plano estão sujeitas aos
requisitos de validade dos atos jurídicos em geral, requisitos esses que estão
sujeitos a controle judicial.
2. Recurso especial conhecido e não provido.
COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à Lei de Falências e de recuperação de empresas. 8 ed. São Paulo: Saraiva,
2011, p. 235.
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(STJ - Terceira Turma, REsp. nº 1.314.209-SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi,
Julg. 22/05/2012, DJe 01/06/2012)

No mesmo sentido, favorável ao controle judicial da legalidade do Plano de Recuperação Judicial, já se manifestou o Egrégio Tribunal de Justiça
do Paraná:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INSURGÊNCIA EM VIRTUDE DA DECISÃO QUE
HOMOLOGOU O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE
DE CONTROLE JUDICIAL DA LEGALIDADE DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS E DOUTRINÁRIOS. HIPÓTESE
EM QUE O PLANO APRESENTA VÍCIOS DE LEGALIDADE. INOBSERVÂNCIA
DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NOS ARTS. 53, 59 E 61 DA LEI Nº
11.101/2005. DESTITUIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO PARA ANULAR O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E DETERMINAR A APRESENTAÇÃO DE NOVO PLANO, NO PRAZO DE 60 DIAS (ART.
53, CAPUT, LEI Nº 11.101/2005). EXAME DA LEGALIDADE DOS ATOS PRATICADOS NA ASSEMBLÉIA EM RELAÇÃO AOS CRÉDITOS E RESPECTIVAS
CLASSES PREJUDICADO.
1. A Assembleia Geral de Credores só é reputada soberana para a aprovação do plano se este não violar os princípios gerais de direitos, os princípios e regras da Constituição Federal e as regras de ordem pública da
Lei nº 11.101/2005, hipótese em que estará sujeito ao controle judicial
(Agravo de instrumento nº 984.390-7, 17ª C. Cível, Rel. Des. Mário Helton
Jorge).
2. A Lei nº 11.101/2005 dispõe premissas básicas a serem cumpridas, de modo
que o plano de recuperação judicial deverá conter as informações e documentos
elencados no artigo 53, quais sejam: a discriminação pormenorizada dos meios
de recuperação a ser empregados e seu resumo; a demonstração de sua viabilidade econômica; e o laudo econômico-financeiro e de avaliação dos bens e
ativos do devedor, subscrito por profissional legalmente habilitado ou empresa
especializada.
3. A ausência específica dos valores líquidos de cada parcela, bem como as respectivas datas de pagamento, impedem o cumprimento do plano de recuperação
e sua execução, ante a falta de liquidez e certeza do quantum a ser pago.
(TJ/PR – 17ª C. Cível - Agravo de Instrumento nº 1.013.744-3, Rel. Des. Lauri
Caetano da Silva, Julg. 11/09/2013)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXISTÊNCIA
DE VÍCIOS NO PLANO DE RECUPERAÇÃO. NULIDADE DA ASSEMBLEIA GERAL
DE CREDORES. CABIMENTO. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE OUTRO
PLANO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A Assembleia Geral de Credores
só é reputada soberana para a aprovação do plano se este não violar os princípios
gerais de direito, os princípios e regras da Constituição Federal e as regras de
ordem pública da Lei 11.101/2005.
(TJ/PR - 17ª C. Cível - Agravo de Instrumento nº 984.390-7; Rel. Des. Mário
Helton Jorge, Julg. 14/08/2013)
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Assim, cumpre ao Judiciário a análise da legalidade das condições previstas no plano, afastando as cláusulas que violem os princípios da lealdade,
da confiança e da boa-fé objetiva, podendo anulá-lo, bem como intimar a
recuperanda para apresentar um novo.
Nos casos em que o plano de recuperação judicial, aprovado em Assembleia, não atenda ao disposto no art. 53, da Lei nº 11.101/2005, mister se
faz a decretação de sua nulidade, com a intimação da recuperanda para apresentar um novo plano de recuperação judicial, desta feita contendo condições
que respeitem os ditames da lei, submetendo-o, posteriormente, à Assembleia
Geral de Credores, nos termos do art. 56, caput, da referida lei.
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SEÇÃO II
ELTON BAIOCCO

DO PEDIDO E DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
Art. 51. A petição inicial de recuperação judicial será instruída com:

I – a exposição das causas concretas da situação patrimonial do devedor e das razões da crise econômico-financeira;
II – as demonstrações contábeis relativas aos 3 (três) últimos exercícios sociais e as levantadas especialmente para instruir o pedido, confeccionadas com estrita observância da legislação societária aplicável e compostas obrigatoriamente de:
a) balanço patrimonial;

b) demonstração de resultados acumulados;

c) demonstração do resultado desde o último exercício social;
d) relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção;

III – a relação nominal completa dos credores, inclusive aqueles por
obrigação de fazer ou de dar, com a indicação do endereço de cada um, a
natureza, a classificação e o valor atualizado do crédito, discriminando sua
origem, o regime dos respectivos vencimentos e a indicação dos registros
contábeis de cada transação pendente;

IV – a relação integral dos empregados, em que constem as respectivas funções, salários, indenizações e outras parcelas a que têm direito,
com o correspondente mês de competência, e a discriminação dos valores
pendentes de pagamento;
V – certidão de regularidade do devedor no Registro Público de
Empresas, o ato constitutivo atualizado e as atas de nomeação dos atuais
administradores;
VI – a relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos
administradores do devedor;

VII – os extratos atualizados das contas bancárias do devedor e de
suas eventuais aplicações financeiras de qualquer modalidade, inclusive
em fundos de investimento ou em bolsas de valores, emitidos pelas respecCOMENTÁRIOS À LEI 11.101/05: Recuperação Empresarial e Falência
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tivas instituições financeiras;

VIII – certidões dos cartórios de protestos situados na comarca do
domicílio ou sede do devedor e naquelas onde possui filial;

IX – a relação, subscrita pelo devedor, de todas as ações judiciais em
que este figure como parte, inclusive as de natureza trabalhista, com a estimativa dos respectivos valores demandados.

§ 1º Os documentos de escrituração contábil e demais relatórios
auxiliares, na forma e no suporte previstos em lei, permanecerão à disposição do juízo, do administrador judicial e, mediante autorização judicial,
de qualquer interessado.
§ 2º Com relação à exigência prevista no inciso II do caput deste
artigo, as microempresas e empresas de pequeno porte poderão apresentar
livros e escrituração contábil simplificados nos termos da legislação específica.
§ 3º O juiz poderá determinar o depósito em cartório dos documentos a que se referem os §§ 1º e 2º deste artigo ou de cópia destes.

125. O pedido de recuperação judicial deverá atender aos requisitos genéricos do Código de Processo Civil, art. 319, e aos específicos do dispositivo
em comento. A demonstração da causa de pedir, além de observar as regras
processuais, deverá descrever, pormenorizadamente, o histórico empresarial,
o ramo de atividade explorado, a situação patrimonial da recuperanda e as
razões que ensejaram sua crise financeira (inciso I). Imprescindível também,
embora não expressamente mencionado na Lei, demonstrar que a empresa é
viável e que a recuperação judicial é instrumento adequado para evitar a quebra, conforme princípios que norteiam o instituto da recuperação (art. 47).
Inaplicável, no nosso modo de entender, à petição inicial de recuperação judicial, o requisito do inciso VII do art. 319 do NCPC, porquanto o
rito especial da Lei nº. 11.101/2005 derroga, neste particular, a regra geral do
Código de Processo Civil de 2015 (aplicação da lex specialis em detrimento
da lex generalis).

126. Na esteira da previsão do art. 320 do Código de Processo Civil, o
dispositivo em comento elenca, nos incisos II a IX, os documentos mínimos
que a recuperanda deverá submeter ao juiz para subsidiar o deferimento ou
não do pedido de recuperação. O rol é exaustivo e autoexplicativo, o que, por
questão de brevidade, dispensa reprodução.
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Exigência que poderia suscitar discussões quanto à constitucionalidade
é aquela do inciso VI: relação dos bens particulares dos sócios controladores e
dos administradores do devedor. Entretanto, em que pese a autonomia patrimonial, hão de ser considerados os institutos da fiança, da desconsideração da
personalidade jurídica e de alguns crimes falimentares (como, por exemplo, o
tipo penal do art. 168 desta Lei).
127. Importante não perder de vista que a exigência documental presta-se também para viabilizar a apreciação das regras do art. 48, a cujos comentários remetemos o leitor.
128. Não atendidos os requisitos formais da petição inicial, e/ou não
apresentada integralmente a documentação necessária, o juiz determinará a
emenda e/ou a complementação. Além do prazo assinado ao autor, que passa
a ser de 15 (quinze) dias, o Código de Processo Civil de 2015 inova ao impor
ao juiz o ônus de indicar, especificadamente, quais pontos precisam ser corrigidos e quais documentos deverão ser complementados (art. 321).

Nesse sentido, aliás, é a Súmula 56 da Câmara de Direito Empresarial
do TJ/SP: “Na recuperação judicial, ao determinar a complementação da inicial, o
juiz deve individualizar os elementos faltantes.”. A doutrina processual é firme
em não admitir o indeferimento da petição inicial que não seja precedido de
oportunidade para emenda. Ademais, conforme já decidiu o TJ/PR, o exame
formal deve ater-se à aptidão da petição inicial, permitindo a análise do mérito do pedido de recuperação (TJ/PR - 18ª Câmara Cível - Apelação Cível n.
1.065.270-1 - Região Metropolitana de Maringá - Foro Central de Maringá
- Rel.: Luis Espíndola - Unânime - DJ: 1375 - J. 02.07.2014). Indeferida
a petição inicial, a decisão terá natureza de sentença e desafiará recurso de
apelação (NCPC, art. 1.009).
Art. 52. Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta
Lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo
ato:

I – nomeará o administrador judicial, observado o disposto no art.
21 desta Lei;
II – determinará a dispensa da apresentação de certidões negativas
para que o devedor exerça suas atividades, exceto para contratação com o
Poder Público ou para recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou
creditícios, observando o disposto no art. 69 desta Lei;
COMENTÁRIOS À LEI 11.101/05: Recuperação Empresarial e Falência
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III – ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o
devedor, na forma do art. 6º desta Lei, permanecendo os respectivos autos
no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1º, 2º e
7º do art. 6º desta Lei e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§
3º e 4º do art. 49 desta Lei;
IV – determinará ao devedor a apresentação de contas demonstrativas mensais enquanto perdurar a recuperação judicial, sob pena de destituição de seus administradores;

V – ordenará a intimação do Ministério Público e a comunicação
por carta às Fazendas Públicas Federal e de todos os Estados e Municípios
em que o devedor tiver estabelecimento.
§ 1º O juiz ordenará a expedição de edital, para publicação no órgão
oficial, que conterá:

I – o resumo do pedido do devedor e da decisão que defere o processamento da recuperação judicial;
II – a relação nominal de credores, em que se discrimine o valor atualizado e a classificação de cada crédito;

III – a advertência acerca dos prazos para habilitação dos créditos,
na forma do art. 7º, § 1º, desta Lei, e para que os credores apresentem objeção ao plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor nos termos
do art. 55 desta Lei.
§ 2º Deferido o processamento da recuperação judicial, os credores poderão, a qualquer tempo, requerer a convocação de assembleia-geral
para a constituição do Comitê de Credores ou substituição de seus membros, observado o disposto no § 2º do art. 36 desta Lei.
§ 3º No caso do inciso III do caput deste artigo, caberá ao devedor
comunicar a suspensão aos juízos competentes.

§ 4º O devedor não poderá desistir do pedido de recuperação judicial após o deferimento de seu processamento, salvo se obtiver aprovação
da desistência na assembleia-geral de credores.
129. Superadas as questões concernentes à emenda e ao indeferimento
da petição inicial, bem como atendidos, no mérito, os requisitos do art. 48
desta Lei, o juiz deferirá a recuperação judicial por meio de decisão interlocutória (NCPC, art. 203, §§ 1º e 2º). O NCPC (art. 1.015) abandonou o
escorreito critério de cabimento do Agravo de Instrumento, pautado no risco
de lesão grave e de difícil reparação, para adotar 11 (onze) hipóteses taxativas
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nas quais não consta a situação em comento. Com o intuito de se evitar o
inadequado uso do Mandado de Segurança como sucedâneo recursal, parece-nos que não haverá alternativa senão a alteração da presente Lei, para incluir
expressamente o cabimento do Agravo de Instrumento, sobretudo para o terceiro prejudicado (NCPC, art. 996).

A decisão que indefere o processamento do pedido de recuperação
judicial, por seu turno, implicará extinção do procedimento em primeiro
grau de jurisdição, sendo cabível na espécie o recurso de apelação (NCPC,
art. 1.009).
130. “A decisão que defere o processamento da recuperação judicial possui
efeitos “ex nunc”, não retroagindo para atingir os atos que a antecederam”
(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no CC 105.345/DF, Rel. Ministro
RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/11/2011, DJe
25/11/2011).
131. O Superior Tribunal de Justiça já assegurou à empresa em recuperação judicial o direito de participar de licitação (Medida Cautelar
Nº 23.499-RS, Ministro HUMBERTO MARTINS, 11/11/2014), malgrado a ulterior reforma da decisão monocrática, no sentido de revogar a
liminar.
132. O deferimento da recuperação implica suspensão do curso das
ações e execuções em face da empresa recuperanda, excetuadas aquelas que
demandem quantias ilíquidas, as de natureza trabalhistas, as execuções fiscais
e os créditos não sujeitos à recuperação na forma do art. 49, §§ 3º e 4º. O
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não obstante, é no sentido
de impedir a expropriação de bens essenciais à continuidade das atividades
e, por conseguinte, ao sucesso do plano de recuperação (REsp 1166600/RJ,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
04/12/2012, DJe 12/12/2012).
Na forma do §3º do artigo em comento, o juiz determinará, à
recuperanda, que informe aos juízos onde tramitam as demandas sobre
o processamento da recuperação e da necessidade de suspensão, visto
que a competência para tal determinação é exclusiva do juízo da recuperação (AgRg no CC 137.301/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2015, DJe
19/05/2015).
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133. Em que pese a especificação do meio de intimação (por carta),
nada impede a prática do ato por outro meio, desde que atendida a finalidade, mormente se mais expedito e menos custoso, como é o eletrônico.
134. A norma processual faculta ao autor a desistência da ação em
momento anterior à citação do réu. No caso em apreço, entretanto, há
disposição específica impedindo a desistência a partir do deferimento do
processamento da recuperação, ressalvada a hipótese de anuência da assembleia de credores.
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SEÇÃO III
LUCAS JOSÉ NOVAES VERDE DOS SANTOS

DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Art. 53. O plano de recuperação será apresentado pelo devedor em
juízo no prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias da publicação da decisão que deferir o processamento da recuperação judicial, sob pena de convolação em falência, e deverá conter:

I – discriminação pormenorizada dos meios de recuperação a ser
empregados, conforme o art. 50 desta Lei, e seu resumo;
II – demonstração de sua viabilidade econômica; e

III – laudo econômico-financeiro e de avaliação dos bens e ativos
do devedor, subscrito por profissional legalmente habilitado ou empresa
especializada.

Parágrafo único. O juiz ordenará a publicação de edital contendo
aviso aos credores sobre o recebimento do plano de recuperação e fixando o
prazo para a manifestação de eventuais objeções, observado o art. 55 desta
Lei.
135. Publicado o despacho de deferimento do processamento da recuperação judicial, iniciar-se-á o prazo de 60 (sessenta) dias para a apresentação
do plano de recuperação judicial.

Sem adentrar ao mérito de ser, ou não, adequado ou suficiente o prazo
de 60 (sessenta) dias para elaboração de um plano, o fato é que o dispositivo
trata referido prazo como improrrogável.

Vale observar que este seria o único prazo próprio da LRE efetivamente improrrogável. Ou seja: a não apresentação do plano no referido prazo,
dará ensejo à convolação da recuperação judicial em falência (vide o disposto
no inciso II do art. 73).
136. Além da necessária observância do prazo para elaboração e apresentação do plano de recuperação judicial, este ainda deverá observar os requisitos trazidos nos incisos do artigo ora em comento.
COMENTÁRIOS À LEI 11.101/05: Recuperação Empresarial e Falência
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137. Conforme já apontado, o art. 50 contempla um rol exemplificativo de meios de recuperação judicial a serem eleitos pelo devedor. É obrigatório, portanto, que o plano contemple uma exposição detalhada do meio de
recuperação judicial eleito, a fim de trazer ao conhecimento dos credores o
modus com que o devedor pretende superar a sua crise econômico-financeira
e como a aplicação deste meio o colocará no caminho do soerguimento de
sua atividade.

Na hipótese de o devedor, ainda que apresente tempestivamente o plano, deixar de expor de forma pormenorizada os meios de recuperação eleitos,
o plano restará prejudicado e, com ele, a necessária clareza e transparência
para boa análise pelos credores.
138. É de suma importância que o plano de recuperação judicial demonstre (e comprove), aos credores, a viabilidade econômica da atividade
desenvolvida pelo devedor, afinal, como já sedimentado, o instituto da recuperação judicial destina-se àquelas empresas economicamente viáveis.

Inobstante as razões que deram origem à crise econômico-financeira
e, portanto, motivaram o pedido de recuperação judicial, é necessário que o
plano, com base nas medidas (ou meios) de recuperação adotados, deixem
evidentes aos credores a viabilidade do negócio e a concreta possibilidade de
sua recuperação.

Ressalte-se que a não demonstração da viabilidade econômica poderá
dar ensejo à decretação da falência do devedor, haja vista que (i) poderá ser
interpretado como descumprimento do art. 53 – a exemplo do precedente
colacionado junto aos comentários do inciso III do presente dispositivo –,
e (ii) pela não aprovação, pelos credores, do plano de recuperação judicial,
acaso não convencidos acerca da viabilidade do negócio e sua capacidade de
recuperação.
139. Não obstante a discriminação pormenorizada dos meios de recuperação que o devedor pretende utilizar-se para soerguer sua atividade e
a demonstração de sua viabilidade econômica, o plano de recuperação deverá, ainda, vir acompanhado de outros 02 (dois) laudos, sendo o primeiro,
econômico-financeiro (que referendará as condições propostas pelo plano,
bem como a demonstração da viabilidade econômica) e, o outro, de avaliação
de todos os bens e ativos do devedor.
Observe-se que ambos os laudos devem ser assinados por profissionais
legalmente habilitados para tanto ou por empresa especializada. Ou seja, tais
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laudos não podem ser assinados pelo devedor ou por seus advogados.
140. Acerca do laudo econômico-financeiro, este tem o condão (ao
menos in tese) de referendar a viabilidade já demonstrada pelo devedor no
bojo de seu plano de recuperação judicial. É recomendável que tal laudo seja
assinado por economista, administrador, ou por consultoria econômico-financeira.
Cumpre salientar que a apresentação do plano de recuperação judicial
desacompanhado de referido laudo implicará em descumprimento do disposto no art. 53, cuja decorrência lógica é a decretação da falência.

Ao menos, este foi o entendimento da Quinta Câmara Cível do E.
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, em sede de julgamento
do Agravo de Instrumento n° 7006204037324:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DO LAUDO
ECONÔMICO-FINANCEIRO NO PRAZO LEGAL. APRESENTAÇÃO TARDIA. CONSTATAÇÃO DE INVIABILIDADE DA EMPRESA. CONVOLAÇÃO DA RECUPERAÇÃO
EM FALÊNCIA.RECURSO DESPROVIDO.

No referido caso, a empresa recuperanda, apesar de haver apresentado seu
plano de recuperação judicial tempestivamente, deixou de apresentá-lo acompanhado do laudo econômico-financeiro, tendo-o aportado aos autos após findo o
prazo de 60 (sessenta) dias. Nesta senda, restou consignado no acórdão:
A apresentação do laudo econômico-financeiro no processo de recuperação
judicial decorre da exigência legal, porquanto visa demonstrar a viabilidade da
empresa, apesar das dificuldades apresentadas. Deve ser apresentado de forma
tempestiva a fim de que os credores possam avaliar as possibilidades da empresa
cumprir o plano de recuperação proposto. (...)
Assim, esgotado o prazo para apresentação do plano de recuperação e ausente
o laudo econômico-financeiro, requisito essencial para verificar a viabilidade da
empresa, é impositiva a manutenção da decisão recorrida, que convolou a recuperação judicial em falência.

141. Tão relevante quanto a tempestiva apresentação do laudo de viabilidade econômico-financeira, é a apresentação do laudo de avaliação dos
bens e ativos do devedor. Este, por sua vez, tem por escopo demonstrar aos
credores a capacidade patrimonial da empresa, seja para os casos em que a
Agravo de Instrumento nº 70062040373, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Relator:
Des. Isabel Dias Almeida, j. 10/12/2014, p. 15/12/2014.
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empresa pretenda alienar parte dos seus ativos para pagar aos seus credores
(como meio de recuperação), seja para demonstrar, na eventualidade de uma
decretação de falência, o alcance de sua capacidade para saldar o passivo.
142. Da mesma forma que ocorre com o laudo econômico-financeiro,
o laudo de bens e ativos do devedor não deve ser assinado pela empresa, ou
por seus advogados.

O profissional indicado para firmar o laudo em questão dependerá de
qual bem e/ou ativo está sendo tratado, por exemplo: acaso o bem seja uma
máquina, o profissional indicado será um engenheiro mecânico; acaso tratar-se de uma edificação ou incorporação imobiliária, o profissional será um
engenheiro civil; ou ainda, acaso referir-se a uma Unidade Produtiva Isolada,
o ideal seria que uma empresa especializada em valluation firmasse o documento, e assim por diante.
143. Juntado aos autos o plano de recuperação judicial, o juiz determinará
a publicação do edital de aviso de recebimento do plano aos credores, fazendo
constar o prazo de 30 (trinta) dias para que estes apresentem suas objeções ao
plano de recuperação. No entanto, imperioso destacar que o prazo de 30 (trinta)
dias para apresentação de objeções ao plano não se inicia, necessariamente, da
publicação do aviso de recebimento de que trata o presente dispositivo.
Observe-se que, na parte final, o legislador faz expressa menção ao que
prevê o art. 55. Pois bem.
O art. 55 trata, justamente, do prazo para apresentação de objeções
ao plano, mas, no caput, dispõe que o início do prazo se dará não da data de
publicação do aviso de recebimento do plano, mas da data de publicação da
relação de credores de que trata o §2º do art. 7º, o que provocaria uma aparente confusão.

No entanto, o parágrafo único do mesmo art. 55 apresenta a solução:
acaso não tenha sido publicado o aviso de recebimento do plano, o prazo para
apresentação de objeções contar-se-á da publicação deste; agora, na hipótese
de o aviso de recebimento já haver sido publicado, o prazo iniciará com a publicação da relação de credores do art. 7º, §2º. Ou seja: a contagem do prazo
para apresentação de objeções se iniciará da publicação, dentre as duas, da que
ocorrer por último.25
BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Lei de Recuperação de Empresas e Falência: Lei 11.101/2005 comentada artigo
por artigo. 7. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 162.
25
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144. Importante apenas ressaltar que a necessidade de se aguardar a
publicação do edital de credores do §2º do art. 7º decorre de uma questão
muito simples: a legitimidade ativa para oposição de objeções do plano de
recuperação.

Isto porque somente estarão legitimados a opor-se ao plano, nos autos,
aqueles que forem credores da empresa em recuperação. E, no âmbito da
recuperação judicial, credores legitimados são aqueles efetivamente arrolados
à relação de credores. De sorte que, acaso um credor não tenha o seu crédito
arrolado à lista de credores de que trata o §1º do art. 52 c/c §1º do art. 7º, este,
em requerendo sua habilitação de crédito junto ao Administrador Judicial
(art. 9º), apenas poderá manifestar-se acerca do plano de recuperação judicial
acaso a habilitação de seu crédito seja julgada procedente e seu crédito conste,
regularmente, ao edital do §2º do art. 7º.
Art. 54. O plano de recuperação judicial não poderá prever prazo
superior a 1 (um) ano para pagamento dos créditos derivados da legislação
do trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho vencidos até a data do
pedido de recuperação judicial.
Parágrafo único. O plano não poderá, ainda, prever prazo superior
a 30 (trinta) dias para o pagamento, até o limite de 5 (cinco) salários-mínimos por trabalhador, dos créditos de natureza estritamente salarial vencidos nos 3 (três) meses anteriores ao pedido de recuperação judicial.

145. Dada a natureza alimentar dos créditos derivados da legislação
do trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho, anteriores ao pedido de
recuperação judicial, acautelou-se o legislador em consignar que estes deverão
ser pagos no prazo de 12 (doze) meses, contados da decisão que conceder a
recuperação judicial, sob pena de falência.
Nestes termos, não poderá o plano de recuperação judicial prever condição diversa da prevista no caput, tampouco a concessão de prazo e condições especiais para pagamento do passivo trabalhista.

146. Não obstante a obrigação trazida pelo caput de pagamento do
passivo trabalhista (oriundo da legislação do trabalho ou de acidentes de
trabalho) no prazo de 12 (doze) meses contados da concessão do plano de
recuperação judicial, o legislador ainda acautelou-se em garantir que aqueles
créditos estritamente oriundos de salários vencidos 03 (três) meses antes da
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distribuição do pedido de recuperação judicial fossem pagos com prioridade
ainda maior.
Estes deverão ser pagos, limitando-se ao valor equivalente a 05 (cinco)
salários mínimos, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da
concessão da recuperação judicial.

O saldo remanescente – na hipótese de o valor dos créditos estritamente salariais ser superior ao limite – será pago dentro dos 12 (doze) meses,
conforme previsto no caput.
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SEÇÃO IV
ARTHUR MENDES LOBO E DANIEL ANTONIO RIBEIRO DE SOUZA

DO PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Art. 55. Qualquer credor poderá manifestar ao juiz sua objeção ao
plano de recuperação judicial no prazo de 30 (trinta) dias contado da publicação da relação de credores de que trata o § 2o do art. 7o desta Lei.

Parágrafo único. Caso, na data da publicação da relação de que trata
o caput deste artigo, não tenha sido publicado o aviso previsto no art. 53,
parágrafo único, desta Lei, contar-se-á da publicação deste o prazo para as
objeções.
147. Em relação ao termo a quo do prazo para objeção ao plano, a
disposição do caput do art. 55 se mostra contraditória com o parágrafo único
do mesmo artigo. Em outras palavras, essa contradição dá ensejo a interpretações equivocadas sobre qual seria o marco inicial para a contagem do prazo
processual para os credores objetarem o Plano de Recuperação.
Enquanto o caput fixa como termo inicial a relação de credores publicada pelo Administrador Judicial, o parágrafo único prevê como marco inicial
o edital de aviso de juntada aos autos do Plano de Recuperação Judicial.
Manoel Justino BEZERRA FILHO26 comenta que:

(...) ao determinar a contagem de prazo diferentes, para providências diferentes, a
partir de momentos diferentes, bem como mais de um prazo para a mesma providência, tudo ao mesmo tempo, a lei criou uma fonte certa de tumulto processual.

O referido Jurista, à mingua de uma solução via interpretação literal,
faz leitura teleológica do referido dispositivo e sugere a seguinte exegese, com
a qual concordamos: “o prazo de 30 dias para a apresentação de objeções conta-se
a partir da publicação da segunda lista ou da juntada do Plano, o que ocorrer por
último”.27
BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Lei de Recuperação de Empresas e Falência: Lei 11.101/05 comentada artigo por
artigo. Rev., atual. e ampl. São Paulo: 2011, Revista dos Tribunais, pág. 177.
27
Idem.
26
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Entendemos que o marco inicial do prazo para apresentação de objeções ao Plano de Recuperação Judicial deve ser o de maior abrangência
temporal, já que a coletividade de credores não pode ser prejudicada pela
confusão interpretativa emanada da presente norma. Além disso, tal conclusão conferirá maior publicidade ao marco inicial do prazo, na medida em que
dois atos processuais deverão anteceder a abertura do prazo: o edital contendo a relação de credores e o edital de aviso de recebimento do plano.
Art. 56. Havendo objeção de qualquer credor ao plano de recuperação judicial, o juiz convocará a assembleia-geral de credores para deliberar
sobre o plano de recuperação.

§ 1° A data designada para a realização da assembleia-geral não
excederá 150 (cento e cinquenta) dias contados do deferimento do processamento da recuperação judicial.

§ 2° A assembleia-geral que aprovar o plano de recuperação judicial
poderá indicar os membros do Comitê de Credores, na forma do art. 26
desta Lei, se já não estiver constituído.
§ 3° O plano de recuperação judicial poderá sofrer alterações na
assembleia-geral, desde que haja expressa concordância do devedor e em
termos que não impliquem diminuição dos direitos exclusivamente dos
credores ausentes.
§ 4o Rejeitado o plano de recuperação pela assembleia-geral de credores, o juiz decretará a falência do devedor.

148. A objeção apresentada por qualquer credor exterioriza a resistência dele contra a aprovação tácita. Significa dizer que a objeção equivale a não
aceitação integral e silente da proposta do negócio jurídico coletivo apresentado pelo devedor (art. 111 do Código Civil). Por certo, havendo dissidência
de pelo menos um dos credores, a aprovação do plano estará sujeita a regra da
deliberação por maioria, conforme disposto pelo art. 58 da LRE.
Contudo, a petição de objeção é dirigida ao magistrado, conforme preconiza o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição e até mesmo pelo direito de petição.

Se houver, nessa objeção, alguma alegação de ilegalidade nos clausulados do plano de recuperação judicial ou, ainda, de abuso de direito, ou até
mesmo violação a qualquer norma de ordem pública, deverá o juiz examinar
tais alegações, desde já, e sobre elas decidir de modo a sanear o processo e
136

Miolo - Livro Comentarios a Lei 11101.indd 136

Comissão de Estudos de Recuperação Judicial e Falência

01/08/2017 10:40:08

evitar que um plano ilegal seja submetido à Assembleia Geral de Credores.
Não há utilidade e eficiência em submeter à votação, pela assembleia, de um
plano ilegal, abusivo, contrário à ordem pública ou que apresente vício de
ordem processual. Esse controle prévio é salutar, na medida em que privilegia
o princípio da economia processual.
De nada adiantaria designar uma assembleia, gerando custos à devedora com a publicação de editais e despesas do ato (por exemplo, locação de
ambiente para realização da Assembleia, custo com pessoal, equipamentos
áudio visuais etc.), para votação de um plano de recuperação judicial nulo ou
anulável.
Por tal razão, o momento adequado para o juiz examinar nulidades e
evitar despesas desnecessárias para a empresa em crise é quando do exame da
objeção apresentada.

Portanto, embora em uma primeira leitura a convocação possa parecer
despacho de mero expediente, leia-se “decisão automática que se dá ante a
mera constatação da objeção”, não é essa a melhor interpretação. Corrobora
desse entendimento, Manoel Justino BEZERRA FILHO28, quando assevera
que: “cabe ao juiz examinar inicialmente essas objeções, quanto aos pressupostos e
condições, podendo indeferir liminarmente aquelas que se apresentem sem condições
de regular processamento”.
De mais a mais, deve ser sopesado que o enunciado 44 da I Jornada de
Direito Comercial preconiza que: “A homologação de plano de recuperação judicial aprovado pelos credores está sujeita ao controle judicial de legalidade”.

Ora, se no ato da homologação pode haver o controle judicial de legalidade, nada impede que, constatada uma ilegalidade antes da votação, por
economia processual, o magistrado faça esse controle, para evitar gastos e atos
processuais inócuos.
149. Além disso, pelo princípio da boa-fé objetiva e da transparência,
é importante evitar vício de consentimento por parte dos credores quando
da aprovação de um plano ilegal. Não raro, credores se apresentam na assembleia sem o assessoramento de advogado, o que poderia dar ensejo a erro
essencial quanto à legalidade do plano. A título de exemplo, um credor leigo
em questões jurídicas poderia votar um plano ilegal partindo do pressuposto
que o controle de legalidade já fora feito pelo judiciário e que, portanto, a tese
de legalidade já teria sido superada. Nesta hipótese, o credor acredita estar
28

Idem.

COMENTÁRIOS À LEI 11.101/05: Recuperação Empresarial e Falência

Miolo - Livro Comentarios a Lei 11101.indd 137

137

01/08/2017 10:40:08

votando em um plano que não contraria a lei, quando na verdade, contraria.
150. Finalmente, é importante considerar que, segundo o art. 489 do
novo CPC, em qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória ou de mérito,
o juiz deverá analisar todos os argumentos suscitados pela parte que poderiam infirmar as conclusões ou obstaculizar atos processuais posteriores. Desse modo, parece ser mais eficiente proceder ao controle de legalidade nesta
fase processual do que postergá-lo para a fase de homologação da aprovação
do plano pela Assembleia Geral de Credores.
151. Como cediço, os 150 dias equivalem ao somatório dos prazos
para habilitação dos credores, publicação do edital do Administrador Judicial,
e apresentação e objeções ao plano. Contudo, esses prazos podem sofrer alterações, já que não necessariamente decorrem de atos praticados pela parte autora. Pode acontecer, por exemplo, atraso na publicação de editais, bem como
atraso nos atos da Secretaria do Juízo, pois não se trata de prazo próprio.
Assim, a interpretação mais razoável e consentânea ao princípio processual da causalidade é a seguinte: se a parte devedora der causa ao atraso na
prática de determinado ato, ela não poderá se beneficiar da própria torpeza.
Assim, por exemplo, se a parte retardar a publicação de um dos editais por
dois meses, sem justificativa, não poderá realizar a assembleia em prazo superior ao estabelecido no parágrafo primeiro (150 dias).

152. Há de ser observado o princípio do venire contra factum proprium,
conjugado com os efeitos da preclusão temporal dos atos processuais, se a
parte agir com culpa ou dolo. Se a demora ou retardo de determinado ato
ocorrer por conduta de terceiros, não imputáveis à devedora, essa poderá exigir a dilação do prazo de 150 dias, cabendo a ela o ônus da prova.
153. O dispositivo em tela (§2º), em complemento ao art. 26, estabelece a possibilidade de a Assembleia Geral de Credores indicar os membros
do Comitê de Credores. No entanto, há na presente disposição uma obscuridade, principalmente em sua parte final, quando prevê: “se já não estiver
constituído”. Há obscuridade porque o art. 26 da mesma lei estabelece que a
constituição do comitê se dará justamente na Assembleia-Geral.

À interpretação conjunta dos dois dispositivos (§2º do art. 56 c/c art.
26 da LRE), o exegeta deve fazer uma integração ampliativa de direito, de
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modo a concluir que o §2º supramencionado autoriza os credores e interessados a constituir Comitê de Credores, de forma prévia e provisória. Essa constituição se dará por meio de decisão judicial até a realização da Assembleia
Geral de Credores, a qual poderá ratificar, modificar ou extinguir o Comitê
prévio.
154. Por exigir expressa concordância do devedor, o parágrafo terceiro
deve ser interpretado partindo da premissa de que a proposta de alteração
do plano foi apresentada no ato da Assembleia-Geral ou pelo credor ou pelo
Administrador Judicial ou, ainda, pelo terceiro juridicamente interessado.

Em outras palavras, os credores, o Administrador Judicial ou qualquer
interessado, exceto o devedor, poderão propor alterações ao plano de recuperação judicial durante a Assembleia Geral.

Excepciona-se o devedor, nesta hipótese, porque o momento processual para ele apresentar o plano e/ou modificações perdura até 60 dias contados
da publicação da decisão que deferir o processamento da recuperação judicial,
de modo improrrogável.
155. O caráter irrevogável do prazo processual vem expresso na norma.
Como a lei não contém palavras inúteis, caso pudesse o plano ser alterado na
assembleia pelo devedor, não haveria razão para se fixar prazo para sua apresentação, nem tampouco ser ele improrrogável.
Além disso, os credores têm o direito à informação inequívoca quanto
ao teor do plano que será submetido à assembleia. Trata-se do princípio da
não-surpresa dos atos negociais, que deriva da boa-fé objetiva. Caso fosse
permitido alteração da proposta durante a assembleia, unilateralmente pelo
proponente, poderia haver prejuízo aos credores, já que a regra excepciona somente termos que não impliquem na diminuição dos direitos exclusivamente
dos credores ausentes.
Cite-se, como exemplo, um plano para pagar os credores em cinco
anos, sem carência. Se, na assembleia, todos os credores comparecerem e o
devedor apresentar proposta de alteração, passando o prazo de pagamento
para 20 anos em algumas classes e privilegiando outras, de forma a, até mesmo, privilegiar subclasses, ele poderá surpreender credores prejudicados com
essa alteração, orquestrando inusitadamente a aprovação.

O princípio da não-surpresa seria violado neste exemplo porque os
credores não teriam tempo hábil para analisar a fundo a proposta de alteração.
Alguns credores que dependem de análise prévia de departamento jurídico
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ou de diretoria financeira ou, ainda, de setor de análise de crédito, não teriam
tempo hábil para formar uma vontade livre e consciente sobre a nova proposta, repentinamente apresentada.

O mais razoável, segundo o princípio da proporcionalidade, tendo em
vista o conflito de interesses, é, uma vez apresentada proposta de alteração do
plano com justificativa plausível, determinar-se a suspensão da assembleia e
a designação de sua continuidade em prazo não inferior a 30 dias, com a publicação de novo edital contendo aviso de modificação das cláusulas do plano,
para que todos tenham ciência inequívoca da alteração da proposta e possam
compreender seus termos, de forma livre e consciente, antes da votação.
156. O §4° prevê a consequência lógica da não aprovação do Plano
de Recuperação Judicial, qual seja, a convolação da recuperação judicial em
falência.
Todavia, a norma em questão deverá ser analisada pelo magistrado de
maneira a identificar se, de fato, seria o caso de declaração de falência. Há exceções previstas no §1° do art. 58 da Lei 11.101/05, em que mesmo havendo
rejeição do Plano de Recuperação Judicial, o magistrado pode homologar a
proposta de pagamento aos credores. Significa dizer que, se o plano for aprovado por maioria em duas classes e rejeitado pelas classes dissidentes, mas
com aprovação de pelo menos 1/3 (um terço) dos credores dessas classes, poderá o juiz proferir voto de minerva, e, dessa forma, conceder a recuperação.
Art. 57. Após a juntada aos autos do plano aprovado pela assembleia-geral de credores ou decorrido o prazo previsto no art. 55 desta Lei
sem objeção de credores, o devedor apresentará certidões negativas de débitos tributários nos termos dos arts. 151, 205, 206 da Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional.
157. O dispositivo em comento possui norma objetiva, o qual determina ao devedor, após a juntada da ata da Assembleia Geral de Credores (onde
houve aprovação da proposta de pagamento), a apresentação das certidões
negativas de débitos tributários.
No entanto, a jurisprudência vem se posicionando de maneira a mitigar a norma em análise, em razão de concluir que a apresentação de certidões
negativas não é condição imposta ao deferimento do seu pedido de recuperação judicial. Vide entendimento fixado no REsp n. 1187404/MT, de relatoria
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do Ministro Luís Felipe Salomão. Decisão proferida pela Corte Especial do
aludido tribunal em 19.06.2013.
158. A Lei 13.043/2014 trouxe novos requisitos para liberação da Certidão Negativa de Débitos (CND) Tributários Federais, prevendo o parcelamento em apenas 84 meses.

Essa lei tem sido alvo de inúmeras críticas, já que o chamado “Refis da
Crise” previa o prazo de parcelamento em até 180 meses para empresas que
sequer estavam em recuperação. Não há lógica em se exigir prazo menor para
empresas em recuperação judicial.

Considerando que, em situação de crise, o empresário normalmente
atrasa o pagamento de tributos, seria desarrazoado exigir o pagamento do
débito tributário em 84 meses, principalmente se considerarmos que a lei não
estipula prazo mínimo para pagamento dos credores com garantia real e dos
quirografários, por exemplo.
159. Além disso, outra crítica que se faz à Lei 13.043/2014 é que a
referida norma estabelece que, para fazer jus à CND, o devedor deve renunciar às ações ajuizadas contra a Fazenda Pública Federal e aos recursos
administrativos que discutem a exigibilidade do crédito tributário. Em outras
palavras, a renúncia pretendida pela nova lei viola o princípio constitucional
da inafastabilidade do controle jurisdicional quanto ao crédito tributário.

Ademais, a regra contraria o devido processo legal, na medida em que,
para aceitar o parcelamento, impede o direito de defesa contra a cobrança
ilegal ou abusiva de tributos. Assim, diante da inconstitucionalidade da Lei
13.043/2014, a exigência de CND prevista no art. 57 da LRE deve ser declarada ineficaz, pelo menos até que sobrevenha lei federal, sem vício de constitucionalidade, a regulamentar a matéria.
Art. 58. Cumpridas as exigências desta Lei, o juiz concederá a recuperação judicial do devedor cujo plano não tenha sofrido objeção de credor
nos termos do art. 55 desta Lei ou tenha sido aprovado pela assembleia-geral de credores na forma do art. 45 desta Lei.

§ 1o O juiz poderá conceder a recuperação judicial com base em plano que não obteve aprovação na forma do art. 45 desta Lei, desde que, na
mesma assembleia, tenha obtido, de forma cumulativa:
I – o voto favorável de credores que representem mais da metade do
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valor de todos os créditos presentes à assembleia, independentemente de
classes;

II – a aprovação de 2 (duas) das classes de credores nos termos do
art. 45 desta Lei ou, caso haja somente 2 (duas) classes
com credores
votantes, a aprovação de pelo menos 1 (uma) delas;

III – na classe que o houver rejeitado, o voto favorável de mais de
1/3 (um terço) dos credores, computados na forma dos §§ 1o e 2o do art.
45 desta Lei.
§ 2o A recuperação judicial somente poderá ser concedida com base
no § 1o deste artigo se o plano não implicar tratamento diferenciado entre
os credores da classe que o houver rejeitado.

160. Se o plano não for objetado por nenhum credor, estará automaticamente aprovado. Porém, essa aprovação depende da homologação do juiz. Por
isso, compete ao magistrado verificar se: i) o plano de recuperação apresenta
alguma ilegalidade ou ofensa à ordem pública; ii) houve regular publicação do
edital de aviso de recebimento do plano, bem como do edital da relação de
credores apresentada pelo Administrador Judicial; e iii) houve publicação em
jornal de grande circulação (art. 191 da LRE), principalmente quando o devedor opera sua atividade ou tem negócios em outros Estados da Federação.
161. Além disso, conforme preconiza o enunciado 45 da I Jornada de
Direito Comercial, “O magistrado pode desconsiderar o voto de credores ou a manifestação de vontade do devedor, em razão de abuso de direito”.

Portanto, se for verificado que algum credor votou incorrendo em abuso de direito, como ocorre, por exemplo, nas hipóteses previstas na Lei das
S/A’s ou nas hipóteses previstas no art. 187 do Código Civil, o magistrado
poderá invalidar esse voto, o que exigirá novo cômputo proporcional do quórum de aprovação, ante a exclusão desse credor.
A regra prevista no dispositivo em tela versa sobre mais um trecho do
procedimento recuperacional no sentido de que, superadas as etapas analisadas até aqui, o Magistrado homologará o Plano de Recuperação Judicial
aprovado pelos credores. Contra essa decisão, cabe recurso de Agravo de Instrumento, conforme disposto no art. 59 §2°.
162. O § 1° do art. 58 da LRE apresenta exceções em que o magistrado
poderá homologar o Plano de Recuperação Judicial, caso se depare com as
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situações previstas em seus incisos.

Em todas as hipóteses, inclusive a prevista no caput do art. 58, a deliberação da assembleia será submetida ao Magistrado que, analisados os requisitos de validade dos atos jurídicos em geral - “requisitos esses que estão sujeitos a controle judicial”-, poderá homologar a proposta coletiva de pagamento
aos credores (REsp 1314209 / SP. Rel. Min. Nancy Andrighi, publicado em
01.06.2012, REsp 1359311/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, publicado em
30.09.2014, ambos precedentes do E. STJ). Além disso, o juiz deve observar
os enunciados n. 44 e 46 da I Jornada de Direito Comercial, in verbis:
44. A homologação de plano de recuperação judicial aprovado pelos credores
está sujeita ao controle judicial de legalidade.
45. O magistrado pode desconsiderar o voto de credores ou a manifestação de
vontade do devedor, em razão de abuso de direito.
46. Não compete ao juiz deixar de conceder a recuperação judicial ou de homologar a extrajudicial com fundamento na análise econômico-financeira do plano de
recuperação aprovado pelos credores.

163.
O §2° do art. 58 da LRE estabelece que a classe dissidente,
ou seja, que não aprovou o plano, não poderá ter credores com tratamento diferenciado. Aqui vigora o princípio par conditio creditorum, segundo o qual, os
credores devem ser tratados de forma igualitária. O objetivo da norma, neste
ponto, é evitar arranjos e conluios entre o devedor e os credores que aprovam
o plano.
Fosse permitido o tratamento diferenciado, o credor mais beneficiado
dentro de uma classe, com crédito maior, aprovaria o plano, sendo a minoria
massacrada com condições de pagamento menos favoráveis. Portanto, a norma preza o equilíbrio e a equivalência material entre as condições oferecidas
aos credores de uma mesma classe.
Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele
sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art.
50 desta Lei.
§ 1° A decisão judicial que conceder a recuperação judicial constituirá título executivo judicial, nos termos do art. 584, inciso III, do caput da
Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

§ 2° Contra a decisão que conceder a recuperação judicial caberá agravo, que poderá ser interposto por qualquer credor e pelo Ministério Público.
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164. A consequência da homologação do Plano de Recuperação Judicial implica na novação (art. 360 do CC/02) de todos os créditos participantes do concurso de credores (vide art. 49, caput). Ou seja, serão novados os
créditos que estão sujeitos à recuperação judicial desde que existentes na data
do ajuizamento do pedido, ainda que não vencidos.
165. Importante observar que a lei preserva as garantias reais e fidejussórias estabelecidas contratualmente, mesmo em relação aos créditos que
se sujeitarão aos efeitos do Plano de Recuperação Judicial. A sua liberação só
poderá ocorrer na hipótese de expressa anuência do credor titular da garantia
(§1° do art. 50). Portanto, é nulo o plano que tenta, pela regra da maioria,
impor ao credor titular da garantia real ou fidejussória a liberação ou modificação destas, já que a novação, por disposição legal expressa, não prejudica
as garantias.
166. Assim, homologado o Plano de Recuperação Judicial, nos termos
do art. 58 da LRE, as ações previstas no §4° do art. 6° da LRE irão permanecer suspensas em relação à Recuperanda. Importante registrar que as
ações movidas contra os coobrigados não irão sofrer quaisquer interferências,
conforme estabelecido pelo art. §1° do art. 49 da LRE. Esse entendimento
foi pacificado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, que no
julgamento do Recurso Especial representativo da controvérsia, nº 1333349/
SP, de Relatoria do Ministro Luís Felipe SALOMÃO, em acórdão publicado
no dia 02.02.2015, decidiu que:
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das
execuções nem induz suspensão ou extinção de ações contra terceiros devedores
solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois
não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a
novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º,
todos da Lei n. 11.101/2005.

167. Embora a decisão homologatória do Plano de Recuperação
Judicial não possa ser vista como terminativa, ou seja, no sentido de
finalizar o processo, terão os credores um título executivo judicial, do
qual poderão se valer, transcorrido o prazo judicial estabelecido pelo art.
61 da LRE.
Significa dizer que, uma vez extinta a recuperação judicial, por
decisão proferida dois anos após a homologação do plano, os credores
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não mais poderão pedir a convolação da recuperação judicial em falência.
Terão que executar o plano, via execução de título judicial, em processo
autônomo, para se valer do poder coercitivo próprio do Judiciário na persecução de seu crédito.
168. Entretanto, caso não haja o pagamento, nada impede que o credor
insatisfeito requeira a falência da empresa devedora por execução frustrada
(art. 94, inciso II, da LRE).
169. A decisão que homologar o plano de recuperação deve analisar,
como preliminar, as objeções apresentadas pelos credores para verificar se há
ilegalidade, abusividade ou ofensa à ordem pública. Diante de qualquer alegação nesse sentido, o juiz deverá decidir fundamentadamente, acolhendo ou
rejeitando o pedido, nos termos do art. 489 do Novo CPC.
170. A homologação do Plano de Recuperação Judicial não põe fim ao
processo recuperacional, sendo essa, nitidamente, uma decisão interlocutória
(art. 162, §2° do CPC),

Caberá recurso de embargos de declaração se houver erro material,
omissão, contradição ou obscuridade na decisão que conceder a recuperação
judicial.
Para reparar eventual error in judicando ou error in procedendo, caberá
o recurso de Agravo de Instrumento. Ambos os recursos supramencionados
podem ser interpostos por qualquer credor, por terceiro interessado e/ou pelo
Ministério Público.
Art. 60. Se o plano de recuperação judicial aprovado envolver
alienação judicial de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor, o juiz ordenará a sua realização, observado o disposto no art. 142
desta Lei.

Parágrafo único. O objeto da alienação estará livre de qualquer ônus
e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive
as de natureza tributária, observado o disposto no § 1º do art. 141 desta
Lei.
171. A leitura do dispositivo em tela deverá ser feita em conjunto ao disposto pelo art. 66, o qual veda a possibilidade de alienação ou
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oneração de bens e direitos do ativo permanente do devedor, ressalvada
a hipótese de sua evidente utilidade, o que ocorrerá após a apreciação da
questão pelo Magistrado, inclusive, com a oitiva dos envolvidos ou, ainda,
nos casos em que o Plano de Recuperação Judicial propor alienação de
filiais ou unidades produtivas.
172. Há ainda, expressa menção ao procedimento previsto pelo art.
142, o qual se estabelece a forma em que tal alienação ou oneração deverá
ocorrer: leilão por lances orais; propostas fechadas ou pregão.
Não há previsão de venda fora das modalidades de concorrência previstas na lei. O art. 142 da LRE não admite a venda particular, justamente
para prestigiar o princípio da ampla publicidade, com a máxima participação
de interessados e fiscalização dos credores, do MP e do Administrador Judicial. O objetivo da norma é a venda pelo maior valor oferecido, obedecendo
aos ditames da moralidade.

173. As três linhas do parágrafo único têm o condão de conferir
segurança jurídica aos adquirentes de bens originários da ação de Recuperação Judicial. Ou seja, a norma é clara ao afastar a sub-rogação
de eventuais ônus que possam vir com a aquisição de bens e direitos da
Recuperanda.
Portanto, o dispositivo em tela busca segurança jurídica apta a incentivar a aquisição de bens e direitos no bojo do procedimento recuperacional.

Além disso, a ausência de sucessão das obrigações, pelo comprador,
aumenta consideravelmente o preço dos ativos alienados pela recuperanda.
Isso maximiza o valor oferecido pelos arrematantes e injeta novos recursos na
empresa em crise.
174. Importante registrar a exceção prevista pelo art. 141, §1º, da LRE,
já que não podem figurar como arrematantes as seguintes pessoas: I – sócio
da sociedade falida, ou sociedade controlada pelo falido; II – parente, em
linha reta ou colateral até o 4º (quarto) grau, consanguíneo ou afim, do falido
ou de sócio da sociedade falida; ou III – identificado como agente do falido,
com o objetivo de fraudar a sucessão. Esse comando normativo tem por objetivo conferir transparência e moralidade à venda, de modo a evitar possíveis
fraudes ou simulações.
146

Miolo - Livro Comentarios a Lei 11101.indd 146

Comissão de Estudos de Recuperação Judicial e Falência

01/08/2017 10:40:09

Art. 61. Proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei, o devedor
permanecerá em recuperação judicial até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial.

§ 1° Durante o período estabelecido no caput deste artigo, o
descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano acarretará
a convolação da recuperação em falência, nos termos do art. 73 desta
Lei.
§ 2º Decretada a falência, os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originalmente contratadas, deduzidos os
valores eventualmente pagos e ressalvados os atos validamente praticados
no âmbito da recuperação judicial.

175. O dispositivo prevê que o processo de recuperação judicial durará
até os dois anos que se seguirem à publicação da decisão que homologar o
plano de recuperação judicial.
176. Contudo, é importante observar que, se durante esses dois anos,
o plano precisar ser alterado, o que se dará por nova deliberação de outra Assembleia Geral de Credores, o marco inicial do prazo bienal será contado da
nova decisão que homologar essa deliberação.
177. A implementação do plano de recuperação ocorrerá no curso do
processo judicial, tendo o acompanhamento do juízo por dois anos. Se nesses
dois anos a empresa recuperanda descumprir qualquer obrigação ou meta
estabelecida no plano, qualquer credor poderá pedir a convolação da recuperação judicial em falência.
178. Ao final de dois anos, contados da decisão que homologar a aprovação da assembleia, se a empresa recuperanda estiver em dia com as obrigações e metas previstas no plano de recuperação, o processo será extinto.
179. É por isso que o prazo de carência para pagamentos dos credores
não pode ser de dois anos ou mais. Acaso se admita uma carência de dois
anos ou mais, estar-se-á admitindo que o devedor fique isento da obrigação de pagar durante o prazo de fiscalização judicial. Nessa hipótese, os dois
anos previstos no §1º e no caput do art. 61 se tornariam letra morta, já que
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nenhuma obrigação se vencerá em até 2 (dois) anos depois da concessão da
recuperação judicial.
180. Em se tratando de prazo de carência superior a dois anos, o mais
razoável será interpretar, para evitar fraude à lei e ofensa à boa-fé, que o prazo
do art. 61 tenha como marco inicial o fim do prazo de carência.

A partir da extinção do processo de recuperação judicial, qualquer
descumprimento do plano será invocado em execução a ser ajuizada individualmente por cada credor interessado. Portanto, a partir do prazo bienal,
não haverá convolação em falência. Mas, poderá haver, sim, novo pedido de
falência por execução frustrada, a ser feito pelo credor prejudicado.
181. Com a aprovação do Plano de Recuperação Judicial, se inicia a
etapa de seu cumprimento, conforme disposto pelo §2º em análise. Havendo
descumprimento das obrigações nele previstas, ter-se-á a consequente convolação da Recuperação Judicial em falência.
182. Vale lembrar que as garantias reais e fidejussórias, via de regra,
são mantidas durante a recuperação judicial. Somente serão liberadas se, e
somente se, o credor titular das mesmas houver consentido expressamente
com essa liberação. E mesmo assim, se a recuperanda vier a falir, as garantias
outrora liberadas (apenas para fins de recuperação) serão reconstituídas e exigidas contra a massa falida.
Assim, decretada a falência, os credores poderão exigir os direitos e
garantias originalmente contratados, deduzindo-se apenas os valores eventualmente pagos no curso da Recuperação Judicial.
Art. 62. Após o período previsto no art. 61 desta Lei, no caso de
descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano de recuperação
judicial, qualquer credor poderá requerer a execução específica ou a falência com base no art. 94 desta Lei.
183. Conforme dito linhas acima, a partir da extinção do processo de
recuperação judicial, qualquer descumprimento do plano será invocado em
execução a ser ajuizada, individualmente, por cada credor interessado.

Destarte, a partir do prazo bienal, não haverá convolação em falência.
Mas, poderá haver, sim, novo pedido de falência por execução frustrada, a ser
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feito pelo credor prejudicado.

Em outras palavras, transcorrido o prazo previsto pelo art. 61, havendo
descumprimento do Plano de Recuperação Judicial, caberá ao credor tomar
as providências necessárias para persecução de seu crédito com base no título
executivo judicial formado pela decisão prevista no art. 59, §1°, da LRE.
Importante registrar que tal ato executório não terá qualquer vinculação como procedimento recuperacional em razão da extinção de tal procedimento, tal como previsto no dispositivo a seguir (art. 63).
Art. 63. Cumpridas as obrigações vencidas no prazo previsto no caput do art. 61 desta Lei, o juiz decretará por sentença o encerramento da
recuperação judicial e determinará:

I – o pagamento do saldo de honorários ao administrador judicial,
somente podendo efetuar a quitação dessas obrigações mediante prestação
de contas, no prazo de 30 (trinta) dias, e aprovação do relatório previsto no
inciso III do caput deste artigo;
II – a apuração do saldo das custas judiciais a serem recolhidas;

III – a apresentação de relatório circunstanciado do administrador
judicial, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, versando sobre a execução
do plano de recuperação pelo devedor;

IV – a dissolução do Comitê de Credores e a exoneração do administrador judicial;

V – a comunicação ao Registro Público de Empresas para as providências cabíveis.
184. O dispositivo supracitado trata do encerramento do processo de
Recuperação Judicial, que nos seus termos, se dará através da prolação de
sentença.
Como consequência de tal ato, caberá ao devedor o pagamento dos
honorários do Administrador Judicial, o qual estará condicionado à apresentação da respectiva prestação de contas devidamente aprovada.

Ainda caberá o pagamento das custas processuais, as quais serão arcadas pela devedora. Como derradeira consequência, se dissolverá o Comitê de Credores, caso este tenha sido constituído, dispensando também os
serviços do então nomeado Administrador Judicial. Ao final, será expedida
comunicação ao respectivo registro público de empresas, mais precisamente
à Junta Comercial, para dar baixa da anotação no nome empresarial da deCOMENTÁRIOS À LEI 11.101/05: Recuperação Empresarial e Falência
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vedora, de modo a retirar deste a expressão “em recuperação judicial” (nos
termos do art. 69 da LRE). Essa baixa no registro permitirá que a empresa
realize negócios jurídicos com terceiros como se não estivesse em recuperação judicial, embora o seu plano de recuperação ainda não tenha sido
integralmente cumprido.
Art. 64. Durante o procedimento de recuperação judicial, o devedor
ou seus administradores serão mantidos na condução da atividade empresarial, sob fiscalização do Comitê, se houver, e do administrador judicial,
salvo se qualquer deles:
I – houver sido condenado em sentença penal transitada em julgado por crime cometido em recuperação judicial ou falência anteriores ou
por crime contra o patrimônio, a economia popular ou a ordem econômica
previstos na legislação vigente;
Lei;

II – houver indícios veementes de ter cometido crime previsto nesta

III – houver agido com dolo, simulação ou fraude contra os interesses de seus credores;
IV – houver praticado qualquer das seguintes condutas:

a) efetuar gastos pessoais manifestamente excessivos em relação a
sua situação patrimonial;
b) efetuar despesas injustificáveis por sua natureza ou vulto, em relação ao capital ou gênero do negócio, ao movimento das operações e a
outras circunstâncias análogas;

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

d) simular ou omitir créditos ao apresentar a relação de que trata o
inciso III do caput do art. 51 desta Lei, sem relevante razão de direito ou
amparo de decisão judicial;
V – negar-se a prestar informações solicitadas pelo administrador
judicial ou pelos demais membros do Comitê;

VI – tiver seu afastamento previsto no plano de recuperação judicial.

Parágrafo único. Verificada qualquer das hipóteses do caput deste artigo, o juiz destituirá o administrador, que será substituído na forma
prevista nos atos constitutivos do devedor ou do plano de recuperação judicial.
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185. Através do dispositivo em tela, foram estabelecidas as hipóteses
de substituição da gestão da empresa em recuperação judicial, de modo a
manter a moralidade na tomada de decisões empresariais. Não pode o gestor
da empresa em recuperação continuar a gerir as atividades se houver agido
com fraude, simulação ou desídia.
186. A má administração está presumida nas hipóteses do inciso
IV. As hipóteses, entretanto, são meramente exemplificativas. O objetivo
maior da lei é proteger a atividade, e não o empresário. Se o empresário
agrava o risco de quebra, ou prejudica os credores ou, ainda, se furta à fiscalização do Administrador Judicial, ele pode, e deve, ser imediatamente
substituído, para que a empresa tome um novo rumo, pautado na ética e
na cooperação.
187. O Administrador Judicial pode e deve exigir, por força do art. 22,
inc. II, da LRE, as informações e documentos aptos a revelar tais transgressões, pois tem a atribuição legal de fiscalizar as atividades da recuperanda.
188. A substituição do administrador da empresa por outro deve
ser realizada com razoabilidade, observada a participação dos credores.
Não basta seguir o rito previsto no contrato social. O juiz deve convocar
uma Assembleia Geral de Credores, com fulcro no art. 35, inciso I, alínea
“e” e “f ” da LRE, in verbis: “Art. 35. A assembleia-geral de credores terá por
atribuições deliberar sobre: I – na recuperação judicial: e) o nome do gestor judicial, quando do afastamento do devedor; f ) qualquer outra matéria que possa
afetar os interesses dos credores;”.
Sendo assim, é importante ouvir os credores, para que eles indiquem
alguém que irá exercer os atos de gestão com idoneidade e imparcialidade.
O novo administrador da empresa deve estar focado nos objetivos previstos
no plano aprovado pelos credores. Aqui deve ser aplicado o princípio da instrumentalidade e da eficiência, pois o juiz deve escolher alguém que tenha
condições técnicas para melhor gerir a empresa em recuperação, sem perder
de vista os interesses em disputa.
Portanto, o juiz não necessariamente irá apontar, como substituto, uma
pessoa prevista no contrato social, haja vista que essa previsão, muito provavelmente, foi entabulada de forma unilateral e anteriormente ao pedido de
recuperação judicial.
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Art. 65. Quando do afastamento do devedor, nas hipóteses
previstas no art. 64 desta Lei, o juiz convocará a assembleia-geral de
credores para deliberar sobre o nome do gestor judicial que assumirá
a administração das atividades do devedor, aplicando-se-lhe, no que
couber, todas as normas sobre deveres, impedimentos e remuneração
do administrador judicial.
§ 1o O administrador judicial exercerá as funções de gestor enquanto a assembleia-geral não deliberar sobre a escolha deste.

§ 2o Na hipótese de o gestor indicado pela assembleia-geral de credores recusar ou estar impedido de aceitar o encargo para gerir os negócios
do devedor, o juiz convocará, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, contado da recusa ou da declaração do impedimento nos autos, nova assembleia-geral, aplicado o disposto no § 1o deste artigo.
189. Após a destituição do administrador da empresa devedora em
razão dos ilícitos mencionados no art. 64, caberá ao Magistrado a convocação
de Assembleia Geral de Credores para deliberação sobre o gestor judicial a
ser nomeado, com o escopo de gerir o negócio em crise.

Vale registrar que, na hipótese de os credores não terem interesse na
nomeação de gestor judicial, consequentemente, estará trilhado o caminho da
decretação da falência.
Art. 66. Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o
devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo permanente, salvo evidente utilidade reconhecida pelo juiz, depois de ouvido o
Comitê, com exceção daqueles previamente relacionados no plano de recuperação judicial.
190. A norma tem por objetivo impedir a dilapidação de patrimônio
por parte do devedor. Além disso, se o plano de recuperação parte da premissa
de existirem ativos permanentes, a venda desses ativos, sem a autorização dos
credores, coloca em risco a própria viabilidade econômica do plano.
191. É possível, no entanto, a alienação de unidades produtivas isoladas, ou seja, estabelecimento comercial ou maquinário que possa ser
retirado da atividade da devedora sem paralisar a sua própria atividade
produtiva. O conceito de unidade produtiva isolada deve ser analisado
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com muito critério para não permitir que a empresa devedora venda seus
melhores ativos, reservando para a sua atividade apenas bens obsoletos e
sem utilidade. Uma situação como essa configuraria fraude à lei, já que,
via de regra, os ativos devem ser utilizados para soerguer a atividade e não
apenas para pagar os credores.
Conforme já abordado nos comentários ao art. 60, distribuído o pedido de Recuperação Judicial, não poderá o devedor alienar ou onerar bens ou
direitos de seu ativo permanente. A consequência pelo descumprimento de
tal regra importará na responsabilização da devedora (vide arts. 64, inc. II e
III, 168, 172, 173, 174).
Art. 67. Os créditos decorrentes de obrigações contraídas pelo devedor durante a recuperação judicial, inclusive aqueles relativos a despesas
com fornecedores de bens ou serviços e contratos de mútuo, serão considerados extraconcursais, em caso de decretação de falência, respeitada, no
que couber, a ordem estabelecida no art. 83 desta Lei.

Parágrafo único. Os créditos quirografários sujeitos à recuperação judicial pertencentes a fornecedores de bens ou serviços que continuarem a provê-los normalmente após o pedido de recuperação judicial
terão privilégio geral de recebimento em caso de decretação de falência,
no limite do valor dos bens ou serviços fornecidos durante o período da
recuperação.
192. Trata-se de mais um dispositivo que buscou incentivar a continuidade das relações comerciais estabelecida entre terceiros e a empresa em
crise. Ou seja, a lei objetivou estimular a continuidade da prestação de bens e
serviços por terceiros, atribuindo a esses credores condições diferenciadas de
recebimento de seus créditos na hipótese de decretação de falência.

O caput do art. 67 prevê os chamados créditos extraconcursais. Isto é,
créditos que não estarão sujeitos, na hipótese de decretação de falência, ao
concurso do art. 83 da LRE.
Ou seja, havendo fornecimento de bem ou serviço no curso da Recuperação Judicial e, caso tal crédito tenha sido concedido a prazo ou não tenha
ocorrido o pagamento, quando da decretação da falência, tal crédito será considerado extraconcursal e, consequentemente, terá privilégio sobre os demais
créditos (art. 84, inc. V, da LRE).

Essa previsão atrai investidores em empresas em recuperação judicial
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(Investimento DIP), pois terão a segurança jurídica de que o dinheiro emprestado à recuperanda pode ser reavido, com juros e encargos contratualmente estabelecidos, na hipótese de falência, sem ter que se subjugar à preferência dos créditos do art. 83 da LRE.

Além disso, consoante prevê o parágrafo único do art. 67, eventuais
créditos quirografários de fornecedores de bens e serviços que continuarem a
provê-los normalmente após o pedido de recuperação judicial, na hipótese de
decretação de falência, serão reclassificados como crédito com privilégio geral
até o limite do valor fornecido durante a recuperação judicial (art. 83, inc. V,
alínea ‘b da LRE’).
Art. 68. As Fazendas Públicas e o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS poderão deferir, nos termos da legislação específica, parcelamento de seus créditos, em sede de recuperação judicial, de acordo com
os parâmetros estabelecidos na Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
- Código Tributário Nacional.

Parágrafo único. As microempresas e empresas de pequeno porte
farão jus a prazos 20% (vinte por cento) superiores àqueles regularmente
concedidos às demais empresas.
193. O parcelamento de créditos tributários e de contribuições previdenciárias em atraso é garantido pela LRE, porém, nos termos previstos em
legislação específica. Na ausência de lei específica, em quaisquer dos âmbitos
(federal, estadual ou municipal) o direito ao parcelamento deve ser invocado
pela devedora, para que o magistrado a isente da obrigação de apresentar
Certidão Negativa de Débito (CND). Além disso, os parcelamentos a serem
concedidos às empresas em recuperação devem ser mais benéficos que os parcelamentos oferecidos às empresas que não estão em recuperação, por força
do princípio da isonomia material.
194. O verbo “poderão”, previsto no dispositivo, deve ser entendido
como “deverão”, haja vista que o objetivo maior da lei é garantir a função social da atividade empresarial. Assim, preenchido o requisito legal, não pode o
Estado optar por não deferir o parcelamento. Trata-se de ato administrativo
vinculado, e não discricionário.
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Art. 69. Em todos os atos, contratos e documentos firmados pelo
devedor sujeito ao procedimento de recuperação judicial deverá ser acrescida, após o nome empresarial, a expressão “em Recuperação Judicial”.
Parágrafo único. O juiz determinará ao Registro Público de Empresas a anotação da recuperação judicial no registro correspondente.

195. O disposto pelo art. 69 foi inserido de forma desorganizada pelo
legislador, em razão de sua disposição tratar de questão inerente ao processamento da Recuperação Judicial, qual seja: a busca pela ampla publicidade
sobre a existência do processo de recuperação judicial.

Ou seja, busca-se, por diversos meios, inclusive pela forma prevista
no art. 191 da Lei 11.101/05 (publicação em jornal de grande circulação), a
maximização da transparência, para que terceiros tenham conhecimento da
existência do processo de Recuperação Judicial, possam nele se habilitar ou
para que, pelo menos, saibam da crise pela qual passa a empresa recuperanda.
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SEÇÃO V
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS

Art. 70. As pessoas de que trata o art. 1o desta Lei e que se incluam
nos conceitos de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos
da legislação vigente, sujeitam-se às normas deste Capítulo.

§1o As microempresas e as empresas de pequeno porte, conforme
definidas em lei, poderão apresentar plano especial de recuperação judicial,
desde que afirmem sua intenção de fazê-lo na petição inicial de que trata
o art. 51 desta Lei.
§2o Os credores não atingidos pelo plano especial não terão seus
créditos habilitados na recuperação judicial.

196. A Lei 11.101/2005 inseriu, dentre as disposições que compõem o
capítulo dedicado à Recuperação Judicial (Capítulo III), seção específica que
disciplina o plano especial de recuperação judicial destinados às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Seção V).

Conforme define a Lei Complementar 123/2006, art. 3º, consideram-se Microempresas e Empresas de Pequeno Porte a sociedade empresária, a
sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI), e o empresário individual, devidamente registrados no Registro de
Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o
caso, desde que: “no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita
bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais)” e “no
caso da empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta
superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$
3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais)”.
Embora no conceito de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
estejam incluídas também pessoas jurídicas que não exercem atividade empresarial (v.g. sociedade simples, EIRELI simples), certo é que a recuperação
judicial – seja pelo plano especial definido nos arts. 70 a 72 ou pelo plano
comum previsto nos arts. 51 a 69 da Lei 11.101/2005 – somente pode ser
pleiteada por pessoas que exerçam empresa (art. 966, caput, Código Civil) e
estejam regularmente registradas perante o Registro Público de Empresas
Mercantis.
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Isso porque o art. 1º restringe o alcance da Lei 11.101/2005 à disciplina da recuperação judicial, recuperação extrajudicial e falência “do empresário
e da sociedade empresária”. Logo, o plano especial de recuperação judicial dos
arts. 70 a 72 é destinado apenas aos empresários, empresas individuais de
responsabilidade limitada e sociedades empresárias que se enquadrem nos
limites do faturamento anual previstos nos incisos I e II, do art. 3º, da Lei
Complementar 123/2006.
197. A previsão de um plano de recuperação judicial de natureza especial para as microempresas e empresas de pequeno porte, diferente da recuperação judicial denominada “comum” ou “ordinária”, encontra fundamento
em norma de natureza constitucional. A Constituição Federal de 1988, no
Capítulo da Ordem Econômica, determina expressamente que “A União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão às microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado,
visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por
meio de lei” (Art. 179).
Isso se dá em razão da importância das microempresas e empresas de
pequeno porte para a economia nacional, tanto no tocante à contribuição
para o Produto Interno Bruto (PIB), quanto à geração de empregos, renda e
tributos.

O tratamento diferenciado ocorre no plano infraconstitucional, sob
diversos aspectos, tais como: regime tributário simplificado (Simples Nacional), regras mais favoráveis em procedimentos licitatórios (art. 5º-A da Lei
8666/93), facilitações em termos de registro empresarial, dentre outros. No
plano da recuperação judicial, o legislador ordinário pretendeu criar um procedimento mais favorecido e simplificado para socorrer as microempresas e
empresas de pequeno porte em dificuldades econômico-financeiras.

No entanto, o fato de o plano especial delineado na Seção V estar amparado em norma constitucional expressa não afasta a possibilidade da microempresa ou da empresa de pequeno porte optar por pleitear recuperação
judicial com base nas normas comuns aplicáveis a qualquer empresário (arts.
51 a 69). O plano especial é facultativo. A facultatividade é extraída inclusive
da redação do art. 72, caput: “Caso o devedor de que trata o art. 70 desta Lei opte
pelo pedido de recuperação judicial com base no plano especial disciplinado nesta
Seção...”.
Cabe ao empresário enquadrado como microempresa ou empresa de
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pequeno porte decidir qual modalidade pretende seguir, escolha esta que –
recomenda-se – deverá ser precedida de criteriosa análise das causas da dificuldade da empresa.

Sendo uma opção o plano especial, a lei determina que, na petição inicial, a microempresa ou empresa de pequeno porte que pretendam utilizá-lo
devem indicar sua intenção de se valer do plano especial, o que definirá se o
procedimento seguirá conforme normas previstas nos art. 51 a 69 ou se será
o especial delineado nos arts. 70 a 72.
198. São aplicáveis ao plano especial das microempresas e empresas de
pequeno porte todas as disposições que regulam a recuperação judicial ordinária, com exceção daquelas que conflitem com os dispositivos que definem
o regime especial. Assim, exemplificativamente, a respeito da legitimidade,
já decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo que, para requerer recuperação
pelo plano especial das microempresas e empresas de pequeno porte, deve
o empresário estar exercendo regularmente suas atividades há pelo menos
2 (dois) anos, tendo em vista que inexiste nas disposições do plano especial
alusão à dispensa desta exigência estabelecida nas disposições gerais29.
O mesmo ocorre com relação a requisitos da petição inicial (peculiaridades de escrituração), com o prazo para apresentação do plano, com o procedimento de habilitação de crédito, dentre outros. Na mesma esteira, tal como
ocorre na recuperação judicial comum, não se sujeitam ao plano especial os
créditos que a lei define não pertencerem ao plano especial de recuperação.
No caso do plano especial, os créditos não sujeitos ao procedimento estão
definidos no art. 71, inciso I, adiante comentado.

199. Antes de avançar, é importante destacar que, muito embora a
intenção do legislador seja a de imprimir um procedimento mais adequado
para a recuperação judicial das microempresas e empresas de pequeno porte,
o plano especial quase não tem sido aplicado na prática, em razão de uma série de inconvenientes que, por vezes, o torna desvantajoso quando comparado
com a recuperação judicial comum.
Em consulta aos repositórios de jurisprudência do Tribunal de Justiça do Paraná, não se encontram julgados em segunda instância relacionados
ao plano especial de recuperação das microempresas e empresas de pequeno
TJ/SP - Relator(a): Boris Kauffmann; Comarca: São Paulo; Data do julgamento: 12/04/2011; Data de registro:
25/04/2011.
29
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porte. Alguns poucos julgados são encontrados nos registros de jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo.

Em estudo realizado no ano de 2010, pela Fundação Getúlio Vargas, a
pedido do Ministério da Justiça, chegou-se à conclusão de que os efeitos práticos do plano especial de recuperação são praticamente nulos. Posteriormente a este estudo, foram realizadas algumas alterações nas normas aplicáveis
ao plano especial das microempresas e empresas de pequeno porte pela Lei
Complementar 147/2014 (comentada a seguir), visando tornar mais vantajoso e efetivo o plano especial. No entanto, ainda não foi possível identificar
efeitos práticos que indiquem que esse objetivo tenha sido atingido, na medida em que, conforme explanado na sequência, subsistem pontos cruciais que
levam as microempresas e empresas de pequeno porte a optarem pelo regime
da recuperação judicial ordinária.
Art. 71. O plano especial de recuperação judicial será apresentado
no prazo previsto no art. 53 desta Lei e limitar-se á às seguintes condições:
I - abrangerá todos os créditos existentes na data do pedido, ainda
que não vencidos, excetuados os decorrentes de repasse de recursos oficiais, os fiscais e os previstos nos §§ 3o e 4o do art. 49;

II - preverá parcelamento em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais,
iguais e sucessivas, acrescidas de juros equivalentes à taxa Sistema Especial
de Liquidação e de Custódia - SELIC, podendo conter ainda a proposta
de abatimento do valor das dívidas;
III – preverá o pagamento da 1a (primeira) parcela no prazo máximo
de 180 (cento e oitenta) dias, contado da distribuição do pedido de
recuperação judicial;
IV – estabelecerá a necessidade de autorização do juiz, após ouvido
o administrador judicial e o Comitê de Credores, para o devedor aumentar
despesas ou contratar empregados.

Parágrafo único. O pedido de recuperação judicial com base em plano especial não acarreta a suspensão do curso da prescrição nem das ações
e execuções por créditos não abrangidos pelo plano.
200. No tocante ao prazo para apresentação do plano de recuperação, o plano especial segue a mesma regra aplicável à recuperação comum,
ou seja, ele deve ser apresentado no “prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias
da publicação da decisão que deferir o processamento da recuperação judicial”, sob
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pena de decretação de falência. O prazo se abre a partir do deferimento do
processamento da recuperação, o que pressupõe atendimento aos requisitos
previstos no art. 48.
201. O art. 53 menciona que o prazo de apresentação seria improrrogável. Extrai-se da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Paraná julgados
confirmando a convolação da recuperação (ordinária) em falência, no caso
de não apresentação do plano de recuperação dentro dos 60 (sessenta) dias:
“O prazo de 60 (sessenta) dias para apresentação do plano de recuperação judicial (art. 53, caput, da Lei 11.101/2005) é improrrogável e conta-se da decisão
que deferiu seu processamento. 2. Recurso conhecido e não provido” (TJPR - 18ª
C.Cível - AI - 496231-4 - Curitiba - Rel.: Ruy Muggiati - Unânime - - J.
20.08.2008).

De outro lado, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça já
entendeu pela flexibilização do prazo, quando a demora na apresentação do
plano de recuperação se deu em virtude de suspensão do processo de recuperação em razão de dúvida sobre competência, ou seja, fato não imputável à
empresa em recuperação (AgRg no CC 119.337/MG, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2012, DJe 23/02/2012).
202. Quanto ao conteúdo do plano de recuperação especial, será bem
mais simples do que o exigido para a recuperação ordinária, devendo conter
obrigatoriamente apenas informações que satisfaçam os requisitos mínimos
previstos nos incisos do art. 71. Enquanto o plano de recuperação comum
pode envolver diversos meios de recuperação – rol exemplificativo previsto no
art. 50 –, o plano especial aplicável às microempresas e empresas de pequeno
porte consiste, basicamente, na possibilidade de dilatar prazos de pagamento
relativos a créditos constituídos até a data do pedido de recuperação, efetuar
parcelamento dos débitos e propor abatimento no valor das dívidas, o que
torna o plano muito mais simples de ser elaborado e, por consequência, menos dispendioso.
203. Na versão original da Lei 11.101/2005, o plano especial de recuperação das microempresas e empresas de pequeno porte abrangia somente
os créditos quirografários, não sujeitando créditos de natureza trabalhista,
com garantia real ou de qualquer outra natureza. A vinculação apenas dos
quirografários ao plano especial o aproximava muito do sistema da concordata preventiva – justamente o modelo previsto no revogado Decreto-Lei
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7.661/45 e que foi substituído pelo instituto da recuperação judicial na nova
lei falimentar.

Isso porque a concordata preventiva também abrangia somente os quirografários (art. 149 da antiga lei) e tinha como único meio de recuperação da
empresa a dilação de prazo para pagamento e o parcelamento da dívida (art.
175, Decreto-Lei 7.661/45), aproximando muito o plano especial do regime
anterior que o legislador havia intentado superar.
Com o advento da Lei Complementar n. 147/2014, esse quadro veio
a se alterar, ao menos no que se refere ao alcance do plano especial. Referida
lei conferiu nova redação ao inciso I, para estabelecer a submissão de todos
os créditos existentes na data do pedido, mesmo que vincendos ao plano de
recuperação especial. Assim, os créditos de natureza trabalhista, com garantia
real, quirografário, com privilégio especial, com privilégio geral, subordinados, de titularidade de outras microempresas e empresas de pequeno porte,
estão todos sujeitos ao plano especial.
204. Não estão sujeitos ao plano, conforme redação do dispositivo
em comento, os (i) créditos fiscais, (ii) créditos oriundos de repasse de recursos oficiais, (iii) créditos do proprietário fiduciário de móveis ou imóveis;
(iv) crédito do arrendador mercantil; (v) crédito do proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula
de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias; (vi) crédito de proprietário em contrato de venda com reserva de
domínio; (vii) crédito fundado em adiantamento a contrato de câmbio para
exportação.

Assim, a possibilidade de parcelamento, dilação de pagamento e abatimento estará restrito ao rol de créditos que a lei estabelecer vinculação com
o plano especial de recuperação das microempresas e empresas de pequeno
porte. Quanto aos demais, permanecem com sua exigibilidade inalterada,
mesmo que haja ingresso com o pedido de recuperação em juízo.
205. Importante registrar, acerca do crédito tributário, que, não obstante o crédito fiscal não estar sujeito à recuperação, o art. 68, parágrafo único, da
Lei 11.101/2005 estabelece tratamento mais favorável no tocante ao parcelamento de valores devidos às Fazendas Públicas e ao INSS. O caput do referido art. 68 determina a elaboração de lei específica, tratando do parcelamento
de créditos tributários em sede de recuperação judicial comum, estabelecendo
o parágrafo único que as microempresas e empresas de pequeno porte farão
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jus a prazos 20% superiores aos regularmente concedidos às demais empresas.
Esta vantagem, em termos de parcelamento, também foi introduzida pela Lei
Complementar 147/2014.
206. Consoante destacado, os únicos meios de recuperação contemplados no plano especial de recuperação das microempresas e empresas de
pequeno porte foram a dilação de prazo para pagamento, o parcelamento do
débito e o abatimento do valor das dívidas. Comparando com a recuperação
judicial ordinária, constata-se que esta envolve diversos meios de recuperação
previstos em rol exemplificativo no art. 50, os quais podem ser utilizados de
maneira isolada ou concomitante, e não se limitam à mera carência ou desconto no valor da dívida.

No caso do plano especial, além de possibilitar a utilização de meios
reduzidos, a lei determina um parcelamento máximo de 36 (trinta) e seis parcelas mensais, iguais e sucessivas. É possível que o plano preveja o pagamento
em menos parcelas, mas sempre deverá observar o teto previsto no art. 71,
inciso II. A limitação do número de parcelas inexiste na recuperação judicial
ordinária, sendo este mais um ponto de desvantagem do plano especial perante o plano de recuperação judicial regulado pelos arts. 51 a 69 da Lei de
Recuperação e Falências.
Na recuperação judicial comum, além de não haver vedação a que o
parcelamento proposto seja superior a 36 (trinta e seis) parcelas, ainda é possível combinar esta estratégia com outros meios de recuperação, tais como
alteração do controle societário; cisão, incorporação, fusão ou transformação
de sociedade; administração compartilhada; dentre outros.

207. No que se refere aos encargos incidentes sobre as prestações que
compõe o parcelamento, a lei, originariamente, ordenava a incidência de atualização monetária e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Estes
eram exatamente os encargos que incidiam no modelo da concordata preventiva. A Lei Complementar 147/2014 alterou este panorama, determinando
que as parcelas sejam corrigidas pela Taxa do Sistema Especial de Liquidação
e de Custódia (SELIC). Destaca-se que, segundo entendimento jurisprudencial pacífico, tendo sido objeto inclusive de julgamentos no Sistema de
Recursos Repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça (art. 543-C), a Taxa
SELIC engloba juros e correção monetária, razão pela qual não é possível
cumulá-la com outro índice de atualização. A Taxa SELIC é o encargo moratório incidente em casos de débitos tributários.
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208. Outra limitação que a lei impõe sobre o pagamento diferido no
tempo ao plano especial das microempresas e empresas de pequeno porte é
que o pagamento da primeira parcela do parcelamento deve ser quitado no
prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias – 6 (seis) meses –, contados da
data da distribuição do pedido de recuperação judicial.

Igual limitação não existe no plano de recuperação ordinário, no qual,
desde que haja aprovação da assembleia de credores, é possível estabelecer
prazo de carência para pagamento de eventual parcelamento por período que
ultrapasse os 180 (cento e oitenta) dias mencionados no referido dispositivo.
Identifica-se aqui mais uma desvantagem do plano especial de recuperação das microempresas e empresas de pequeno porte, quando comparado
com o plano de recuperação judicial ordinário, tendo em vista que este prazo
máximo de carência inicial pode constituir um entrave para a efetivação do
salvamento da microempresa ou da empresa de pequeno porte, a depender
do contexto.

209. Tanto na recuperação judicial comum, como na recuperação especial das microempresas e empresas de pequeno porte, a empresa recuperanda e seus administradores permanecem conduzindo a atividade empresarial
normalmente, nos termos do que determina o art. 64. Ao contrário do que
ocorre no processo de falência, no qual a administração da falida dá lugar ao
Administrador Judicial, que passa a realizar a gestão da massa falida para fins
de arrecadação, liquidação e pagamento dos credores, na recuperação judicial,
o Administrador Judicial exerce papel apenas de fiscalização, ficando a recuperanda e seus órgãos de administração na gestão do negócio.
210. No entanto, esta condução da atividade pela recuperanda não é
irrestrita.

Na recuperação ordinária, o art. 66 estabelece que “após a distribuição
do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou
direitos de seu ativo permanente, salvo evidente utilidade reconhecida pelo juiz,
depois de ouvido o Comitê, com exceção daqueles previamente relacionados no plano
de recuperação judicial”.
O plano especial das microempresas e empresas de pequeno porte
envolve ainda mais limitação. A lei prevê que a necessidade de autorização
judicial se dá não somente para alienar ou onerar bens do seu ativo permanente (ativo imobilizado), mas para qualquer ato que implique aumento das
despesas da recuperanda ou contratação de empregados.
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Significa dizer que, neste ponto, ao invés do plano especial envolver
tratamento normativo mais simplificado e informal, o legislador ordinário
optou por estabelecer sistema mais formal para gestão da microempresa ou
da empresa de pequeno porte que opta pelo plano especial previsto nos arts.
70 a 72. Há quem aponte, inclusive, inconstitucionalidade nesta restrição
normativa, por ofensa ao art. 176 da Constituição Federal.
211. Outra questão polêmica envolve a exigência de oitiva do Comitê de Credores. Conforme estabelece o art. 26, o Comitê de Credores é
órgão que, para ser criado, depende de deliberação em Assembleia-Geral.
Ocorre que, de acordo com o iter processual do plano especial de recuperação, não há convocação da Assembleia-Geral de Credores, pois quem
delibera sobre a aprovação ou não do plano é o juiz (art. 72). Sendo assim,
não é factível que haja Comitê de Credores no plano especial, tendo em
vista a não convocação de Assembleia-Geral. Desta feita, o mais razoável
para extrair normatividade da disposição é que seja dada publicidade ao
requerimento de autorização judicial, para que, se for o caso, os credores
possam tomar conhecimento e eventualmente apresentarem oposição ao
aumento de despesas ou contratação de empregado que a recuperanda está
pretendendo.
212. Um primeiro ponto a destacar é que, interpretando o dispositivo
a contrario sensu, depreende-se que existe suspensão do curso da prescrição e
das ações e execuções por créditos abrangidos no plano especial. Essa interpretação se coaduna com a necessidade de sobrestamento, enquanto se decide
pela aprovação ou rejeição do plano especial apresentado pela microempresa
ou pela empresa de pequeno porte.

Por outro lado, o legislador acabou retirando do regime especial de
recuperação das microempresas e empresas de pequeno porte a suspensão de
todas as ações e execuções em face do devedor durante 180 (cento e oitenta)
dias, com relação aos créditos não alcançados pelo plano especial.
213.
O art. 6º de Lei de Recuperação e Falências, aplicado ao
plano de recuperação comum, prevê que “o deferimento do processamento da
recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em
face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário”.

O §4º do mesmo artigo limita este período de suspensão ao prazo
máximo de 180 (cento e oitenta) dias, prazo que tem sido flexibilizado pela
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jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cabendo ao juiz postergá-lo, a
depender da análise do caso concreto30.

O plano de recuperação comum prevê, ainda, no art. 49, parágrafo 3º, a
impossibilidade de “venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de
capital essenciais a sua atividade empresarial”, durante o período de suspensão
das ações e execuções, mesmo em face de credores não alcançados pela recuperação (v.g. proprietários fiduciários, arrendador mercantil, etc.).
Estes mecanismos, por vezes essenciais para viabilizar o salvamento
da empresa, foram afastados do regime especial aplicável às microempresas e
empresas de pequeno porte. Esse é mais um dos motivos que explica o motivo
pelo qual o plano especial quase não vem sendo utilizado na prática. Ao escolher por uma das modalidades disponíveis, a microempresa ou a empresa de
pequeno porte, buscando otimizar seus resultados e sua chance de salvamento, tende a optar pelo regime mais vantajoso, evitando aquele que apresente
condições mais desfavoráveis.
Art. 72. Caso o devedor de que trata o art. 70 desta Lei opte pelo
pedido de recuperação judicial com base no plano especial disciplinado
nesta Seção, não será convocada assembleia-geral de credores para deliberar sobre o plano, e o juiz concederá a recuperação judicial se atendidas as
demais exigências desta Lei.

Parágrafo único. O juiz também julgará improcedente o pedido de
recuperação judicial e decretará a falência do devedor se houver objeções,
nos termos do art. 55, de credores titulares de mais da metade de qualquer
uma das classes de créditos previstos no art. 83, computados na forma do
art. 45, todos desta Lei.
214. Na recuperação judicial disciplinada nos arts. 51 a 69, a Assembleia-Geral de Credores é considerada órgão soberano para decidir sobre a
aprovação ou não aprovação do plano de recuperação. Em regra, ao juiz somente cabe a análise dos requisitos formais, cabendo o exame de mérito aos
credores.
O sistema é pensado para evitar que o magistrado decida sobre o mérito do plano de recuperação, ficando limitado à competência para o controle
da legalidade. Pressupõe-se que os credores são os grandes interessados no
tema, tendo mais condições de decidir do que o magistrado, e, uma vez que
30

REsp 1116328/RN, Rel. Ministro Luis Felipe SALOMÃO, Quarta turma, julgado em 10/09/2013, DJe 24/09/2013

COMENTÁRIOS À LEI 11.101/05: Recuperação Empresarial e Falência

Miolo - Livro Comentarios a Lei 11101.indd 165

165

01/08/2017 10:40:10

não haja aprovação mínima prevista em lei, a empresa que pleiteou recuperação deve ter sua falência decretada.
215. Vale destacar que a soberania tem sido mitigada pela jurisprudência mais recente, possibilitando a anulação de planos de recuperação que
não apresentem descrição mínima das condições e obrigações assumidas no
plano aprovado. A propósito, cita-se trecho de julgado do Tribunal de Justiça
do Paraná:
A Assembleia Geral de Credores só é reputada soberana para a aprovação do
plano se este não violar os princípios gerais de direitos, os princípios e regras
da Constituição Federal e as regras de ordem pública da Lei nº 11.101/2005,
hipótese em que estará sujeito ao controle judicial (Agravo de instrumento nº
984.390-7, 17ª C. Cível, Rel. Des. Mário Helton Jorge). 2. A Lei nº 11.101/2005
dispõe premissas básicas a serem cumpridas, de modo que o plano de recuperação judicial deverá conter as informações e documentos elencados no artigo 53,
quais sejam: a discriminação pormenorizada dos meios de recuperação a ser empregados e seu resumo; a demonstração de sua viabilidade econômica; e o laudo
econômico-financeiro e de avaliação dos bens e ativos do devedor, subscrito por
profissional legalmente habilitado ou empresa especializada. 3. A ausência específica dos valores líquidos de cada parcela, bem como as respectivas datas de
pagamento, impedem o cumprimento do plano de recuperação e sua execução,
ante a falta de liquidez e certeza do quantum a ser pago.31

Ainda assim, a Assembleia-Geral de Credores é o órgão que, em última
análise, decide sobre a aprovação ou não do plano na recuperação ordinária.
216. No plano especial, quem analisa e aprova o plano de recuperação é
o Poder Judiciário. Visando reduzir os custos atrelados ao plano de recuperação das microempresas e empresas de pequeno porte, o legislador estabeleceu
que será o juiz o responsável pela análise da satisfação dos requisitos para
aprovação do plano.
Caberá ao magistrado analisar se o plano atende aos requisitos previstos no art. 71. Uma vez presentes os requisitos, caberá ao magistrado analisar
se houve ou não objeção de mais da metade de qualquer das classes de credores, pois, se houver, não poderá haver aprovação do plano de recuperação.

217. A lei se refere às classes previstas no art. 83 – onde consta a ordem
de classificação dos créditos. Não parece adequada a menção ao art. 83, pois
31

TJPR - 17ª C. Cível – AI n. 1013744-3 - Colombo - Rel.: Lauri Caetano DA SILVA - Unânime - J. 11.09.2013.
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dentre as “classes” ali contidas, existem várias que sequer estão sujeitas ao
plano especial das microempresas e empresas de pequeno porte. Logo, jamais
poderiam, validamente, apresentar objeções e, se o fizessem, não haveria impacto em termos de aprovação ou rejeição do plano.

O mais adequado se mostra utilizar as classes previstas no art. 41: i)
titulares de créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de
acidentes de trabalho; ii) titulares de créditos com garantia real; iii) titulares
de créditos quirografários, com privilégio especial, com privilégio geral ou
subordinados; iv) titulares de créditos enquadrados como microempresa ou
empresa de pequeno porte. Os trabalhistas e as microempresas e empresas de
pequeno porte têm seus votos computados por pessoa (um voto por pessoa,
independentemente do valor do crédito), enquanto os demais têm seu número proporcional ao valor de seu crédito.
218. A redação do parágrafo único do art. 72 não exige que a objeção
seja fundamentada. Uma interpretação literal levaria à conclusão de que bastaria a manifestação de oposição, sem fundamentação, para a não aprovação
do plano, desde que as objeções somassem mais da metade em algumas das
classes de credores. Também é questionável a possibilidade de aplicação analógica do art. 58, §1º da Lei, para fins de conceder a recuperação pelo plano
especial, mesmo que haja objeção de mais da metade de uma das classes.
219. Por fim, cumpre tratar da consequência jurídica do descumprimento do plano. Não existe disposição expressa no sentido de que o descumprimento do plano especial, pela microempresa ou empresa de pequeno porte, implicará convolação da recuperação em falência. Por este motivo, parte
da doutrina vem entendendo que a convolação em falência não pode ocorrer
mediante aplicação analógica da disposição correlata referente à recuperação
judicial comum. Para esta corrente, o procedimento para buscar a decretação
da falência da recuperanda, em caso de descumprimento do plano, seria requerer falência com base no art. 94, §5º, distribuindo a ação, por dependência,
ao juízo da recuperação.
No entanto, esta não parece ser a interpretação mais coerente do ponto
de vista sistêmico. É de se observar que o parágrafo único de art. 72 estabelece
que a objeção de mais da metade dos credores de determinada classe enseja a
decretação da falência da recuperanda. Logo, seria ilógico que o mesmo não
acontecesse em caso de aprovação do plano e posterior descumprimento das
obrigações previstas no plano especial aprovado.
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No mais, a necessidade de ajuizamento de outra demanda para decretação da falência, ao invés da convolação imediata no processo de recuperação, não se mostra em conformidade com os princípios da celeridade e
racionalidade da tutela jurisdicional. Além disso, a convolação em falência
é consequência do descumprimento do plano em todas as modalidades de
recuperação judicial, não sendo possível encontrar justificativa para não ser
dessa forma no tocante ao plano especial, aplicável às microempresas e empresas de pequeno porte.
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Capítulo IV

ARTHUR MENDES LOBO

Da Convolação da
Recuperação Judicial
em Falência
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Art. 73. O juiz decretará a falência durante o processo de recuperação judicial:

I – por deliberação da assembleia-geral de credores, na forma do art.
42 desta Lei;
II – pela não apresentação, pelo devedor, do plano de recuperação
no prazo do art. 53 desta Lei;

IV – por descumprimento de qualquer obrigação assumida no plano
de recuperação, na forma do § 1o do art. 61 desta Lei.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não impede a decretação
da falência por inadimplemento de obrigação não sujeita à recuperação judicial, nos termos dos incisos I ou II do caput do art. 94 desta Lei, ou por
prática de ato previsto no inciso III do caput do art. 94 desta Lei.
220. Apenas rememorando, o art. 42 estabelece a possibilidade de
aprovação ou reprovação do Plano de Recuperação Judicial pelos credores
que representem mais da metade do valor total dos créditos presentes na Assembleia-Geral de Credores. O quórum de votação se dá per capita e por valor
de cada crédito, devendo ser apurado em cada uma das 04 (quatro) classes.
221. Tal norma, cumulada com o disposto no art. 53, fixou prazo de
60 dias para o devedor, a contar da decisão que deferiu o processamento da
recuperação judicial, apresentar o Plano de Recuperação Judicial, sob pena
de, não o fazendo, convolar a Recuperação Judicial em falência. Vale lembrar que, se o devedor não tiver dado causa ao atraso, é possível provar que
não lhe possa ser imputada a demora, com a consequente dilação do prazo
do art. 53 da LRE.
222. Muito embora tal dispositivo legal remeta à hipótese de convolação da Recuperação Judicial em falência prevista pelo §4º do art. 56, deverá
o Magistrado considerar sua leitura em conjunto com o disposto pelo §1° do
art. 58, o qual possibilita a homologação do Plano de Recuperação Judicial,
mesmo que tenha ocorrido sua rejeição. É a hipótese do chamado “Cram
Down”, quando preenchidos os requisitos objetivos mínimos previstos no retromencionado art. 58 da LRE.
223. O dispositivo em exame remete o interprete à norma do art. 61,
na qual vincula ao juízo falimentar a fiscalização de todas as obrigações (vide
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plano de rec. judicial) que se vencerem até 2 (dois) anos depois da concessão
da recuperação judicial, as quais, se descumpridas, terão como consequência
a decretação de falência.
224. O dispositivo em tela, em raciocínio lógico, vincula a falta de sucesso da Recuperação Judicial à consequente decretação de falência. Entretanto, a previsão supracitada parece-nos propiciar o uso indevido do instituto
da Recuperação Judicial, no sentido de proporcionar aos devedores que não
se encontram em situação de crise econômica, por exemplo, a se locupletarem
de tal situação à custa dos credores.
O entendimento de Fábio ULHOA COELHO a respeito de tal disposição é oportuno quando diz que:

O ideal, segundo meu ponto de vista, seria a lei abrir ao juízo a possibilidade
de negar a recuperação judicial sem necessariamente decretar a falência. Se o
devedor estiver mesmo em estado pré-falimentar, a quebra virá logo, por força
da tramitação dos pedidos que certamente já terão sido ajuizados contra ele. E
se não estiver nesse estado, a tendência é o devedor procurar satisfazer os seus
credores com o objetivo de manter a empresa ativa.32

A norma emanada pelo parágrafo único do art. 73 é clara e objetiva no sentido de estabelecer que o inadimplemento das obrigações não
sujeitas à recuperação judicial (vide §§ 3° e 4° do art. 49) não impedirão
pedidos de decretação da falência, em razão de inadimplemento daquelas
obrigações.

Ou seja, tal dispositivo estabelece a clara posição do legislador em relação às empresas que não têm capacidade de pagamento dos créditos não
sujeitos aos efeitos da Recuperação Judicial, sendo medida que se impõe a
convolação em falência.

Ora, o devedor que deixou de ter capacidade de adimplir contratos não
sujeitos ao procedimento de Recuperação Judicial procurou, de forma tardia,
a recuperação (late turnaround), sendo medida consequente a sua decretação de falência. Obviamente que a norma deverá ser observada de acordo
com o caso concreto. É necessário investigar a questão como um todo, pois,
acredita-se, pelo menos em princípio, que nenhum credor tenha interesse na
quebra do negócio.
COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários a nova lei de falências e de recuperação de empresas: Lei n. 11.101 de 9-22005. 2 ed. rev. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 188.
32
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Art. 74. Na convolação da recuperação em falência, os atos de administração, endividamento, oneração ou alienação praticados durante a
recuperação judicial presumem-se válidos, desde que realizados na forma
desta Lei.
225. O dispositivo em análise possui texto objetivo em relação à legalidade dos atos de gestão ocorridos no período em que perdurar a Recuperação
Judicial.
Embora a intenção do legislador tenha sido clara, nos parece que
tal previsão seria desnecessária, em razão da obviedade de que qualquer
ato realizado na forma da lei levará, ao interprete, a respectiva presunção
de validade.

Acredita-se que a norma em questão tenha o objetivo de esclarecer e
incentivar terceiros a continuarem contratando, prestando serviços ou vendendo bens à empresa em recuperação judicial, muito embora o disposto pelo
art. 129 traga um rol de situação em que tais atos poderão ser declarados
ineficazes.
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Capítulo V

RAFAEL BORDINHÃO

Da Falência
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SEÇÃO I

DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 75. A falência, ao promover o afastamento do devedor de suas
atividades, visa a preservar e otimizar a utilização produtiva dos bens, ativos e recursos produtivos, inclusive os intangíveis, da empresa.

Parágrafo único. O processo de falência atenderá aos princípios da
celeridade e da economia processual.
226. A Lei 11.101/2005 divide, em capítulos distintos, duas situações
afetas ao empresário e à sociedade empresária em crise financeira, os quais são
denominados, na forma de seu art. 1º, de “devedor”.

A primeira situação é referente ao devedor em situação de crise financeira, mas que não se encontra em situação de crise econômica insolúvel33.
A este devedor a lei oferece a possibilidade da recuperação extrajudicial ou
judicial, visto que se trata de devedor que, embora momentaneamente endividado, demonstra viabilidade na atividade que desenvolve.
A situação de crise financeira pode se abater sobre o empresário ou sociedade empresária que desenvolvem um modelo de negócios passível de recuperação por variados motivos, como crises de mercado, alto endividamento
visando investimentos, perda de contratos etc., e, portanto, a Lei 11.101/2005
traz diversos mecanismos que visam garantir a continuidade das atividades
produtivas e geradoras de riquezas de tais devedores.
A segunda situação afeta ao empresário e à sociedade empresária em
crise financeira refere-se àqueles devedores que se encontram em situação de
crise econômica insolúvel, não restando alternativas senão a decretação da
falência, tratada na Lei 11.101/2005, com especificidade no Capítulo V.

Assim, a Lei 11.101/2005 traz como base principiológica a extirpação,
do mercado, do empresário e da sociedade empresária em crise financeira que
não se mostrem viáveis, e objetivam, desse modo, resguardar os interesses do
próprio mercado, bem como dos credores do devedor.
Já no artigo que abre o capítulo referente à falência, a lei declara que o
empresário sem êxito na condução do negócio é afastado de seu comando, o
33

BEZERRA FILHO, M. J. Nova lei de recuperação e falências comentada. 5. ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2008.
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que é feito para que o estabelecimento (ou fundo de comércio)34 não pereça,
mas ao contrário, seja absorvido pelo mercado e a ele retorne, continuando a
gerar riqueza, ao mesmo tempo em que se maximize o valor na alienação dos
ativos, buscando o melhor resultado para os credores.
227. A Lei 11.101/2005 veio regular o instituto da falência, em substituição a uma norma cuja vigência teve início sessenta anos antes. Assim,
pretendeu adequar o processo falimentar à rapidez com que as relações de
mercado se desenvolvem nos dias atuais, buscando um processo falimentar
que, com mais rapidez, retire do mercado o empresário ou sociedades empresárias insolventes e inviáveis (até porque sua manutenção passa a ser danosa,
gerando passivos fiscais, trabalhistas, ambientais etc.), mas, ao mesmo tempo,
garanta a célere liquidação dos ativos, com o menor custo possível, e a satisfação do maior número de credores35. Ainda, adequou a atual normatização
do processo falimentar à previsão contida na Constituição Federal, art. 5º,
LXXVIII36.
228. A efetivação dos princípios da celeridade e da economia processual, contudo, não depende apenas dos instrumentos que a Lei 11.101/2005
oferece, mas necessita de elementos externos, como o fornecimento, pelo Estado, de condições adequadas ao Poder Judiciário, para conduzir de forma
eficaz um processo que não se enquadra nas características típicas do processo
civil, sendo a falência iniciada, em verdade, com a sentença que a decreta, ao
contrário do processo civil ordinário, onde a sentença põe termo à demanda.
229. Ademais, o processo de falência possui complexidade ímpar, na
Conforme a conceituação do art. 1.142 do Código Civil brasileiro, “considera-se estabelecimento todo complexo
de bens organizado, para exercício da empresa, por empresário, ou por sociedade empresária”. Veja-se que “estabelecimento” refere-se também a “fundo de comércio” e “azienda”, sendo sinônimos. Neste sentido, ensina Rubens
Requião que “na nomenclatura jurídica, usada pelos nossos autores, aplicam-se, comumente, as expressões fundo
de comércio, por influência dos escritores franceses (fonds de commerce), e azienda, por inspiração dos juristas
italianos, como sinônimas de estabelecimento comercial.” (REQUIÃO, R. Curso de direito comercial. 14. ed. São
Paulo: Saraiva, 1984, p. 192).
35
“Isso porque um processo caro e longo torna-se desinteressante ao credor, que acabará buscando formas alternativas para a satisfação do seu crédito, ou mesmo poderá, diante da ineficiência sistêmica, restringir sua participação
na atividade econômica do País, buscando mercados mais seguros com regimes jurídicos eficientes.” (VIGIL NETO, L.
I. Teoria falimentar e regimes recuperatórios. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008. p. 272-273).
36
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade,
nos termos seguintes: [...]
LXXVIII a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que
garantam a celeridade de sua tramitação.”
34
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medida em que envolve interesses diversos de várias partes, algumas antagônicas (falido, massa falida, credores em diversas categorias, Estado, dentre outros), o que faz com que a declaração de princípios, embora deva ser
observada, acaba por ser de difícil aplicação, impondo-se como um dever às
partes de buscarem, na medida do possível, lançar mão dos instrumentos que
a lei oferece para impor ritmo célere ao processo (p. ex. venda de ativos sem
publicação de quadro de credores, por conveniência de oportunidade ou para
evitar perecimento).
Art. 76. O juízo da falência é indivisível e competente para conhecer
todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as
causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo.

Parágrafo único. Todas as ações, inclusive as excetuadas no caput deste artigo, terão prosseguimento com o administrador judicial, que
deverá ser intimado para representar a massa falida, sob pena de nulidade
do processo.
230. Com a decretação da falência do empresário ou da sociedade empresária forma-se uma massa falida, que nada mais é do que uma universalidade de direitos e obrigações. A massa falida é dividida, pela doutrina, em
objetiva e subjetiva, sendo a primeira aquela formada pelo patrimônio do devedor que é objeto de arrecadação, e a segunda aquela formada pelos credores.
Explica Rubens REQUIÃO37:
Tendo em vista o processo de falência ser uma execução coletiva, sujeito ao princípio do par conditio creditorum, que proporciona tratamento igualitário a todos
os credores da mesma categoria, devem todos eles concorrer ao juízo indivisível
da falência, sejam comerciantes ou civis. São reunidos, em consequência, numa
coletividade, conhecida por massa falida subjetiva. Como expor o Prof. Otávio
Mendes, é integrada pelos sujeitos dos direitos que compõem a comunhão dos
credores, formada paralelamente à massa falida objetiva, que constitui o patrimônio do falido.

231. O caput do art. 76 consagra, portanto, a universalidade do juízo
falimentar, atraindo, via de regra, todas as ações referentes aos bens, interesses
e negócios da massa falida.
37

REQUIÃO, R. Curso de direito comercial. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 1984, p. 137.
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232. A própria lei, contudo, traz exceções, como as causas trabalhistas, que devem ser decididas na Justiça do Trabalho, conforme art. 114, I,
da Constituição Federal38, restando ao Administrador Judicial que verifique a existência do crédito lá constituído, na forma do art. 7º, caput, da lei
11.101/2005.

Outra exceção expressa pela lei são as execuções fiscais, cujo trâmite segue no juízo competente. Importante destacar, todavia, que a Lei 11.101/2005
prevê, em seu art. 6º, § 7º, que as execuções de natureza fiscal não são suspensas pelo deferimento da recuperação judicial. Não havendo referência a não
suspensão das execuções fiscais, em caso de falência, há doutrina que sustente
que, contrario sensu, decretada a falência, deve ser suspensa a execução fiscal39.
233. O entendimento da jurisprudência, contudo, é majoritário no sentido de que a execução fiscal não se suspende pela decretação da falência, conforme trecho de acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná, proferido nos autos de
Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento nº 932.982-2/01:
E ainda que a embargante assevere que todo o disciplinamento tratante da continuidade da execução fiscal diria respeito exclusivamente à recuperação judicial
– com o que não se aplicaria à falência propriamente dita – certo é que a leitura
de tal dispositivo deve ser realizada de forma conjugada com o que prescreve o
artigo 29, da Lei nº 6.830/80, a saber:
[...]
Assim, ainda que tenha sido decretada a quebra da empresa, a execução fiscal
tem seu trâmite normal, não havendo como falar na sua suspensão ou na sua
atração pelo juízo universal da falência.
E tal se dá porque um dos privilégios consagrados pela Lei nº 6.830/1980 consiste na exclusão da execução dos créditos fazendários dos juízos universais, ou
seja, uma das preocupações da norma contida no art. 5º da mencionada legislação é a de liberar a Fazenda da sujeição a todo e qualquer juízo universal, dentre
os quais se destaca o juízo universal da falência. Desse modo, a competência
para apreciar a execução fiscal não se altera em caso de decretação de quebra.
Havendo regra expressa no sentido de que o foro da execução fiscal se mantém
em face de juízos universais, em especial o da falência, sobrevindo decisão judicial que decrete a quebra do devedor empresário, a execução promovida pelo ente
fazendário continuará no foro onde se encontrava antes da decretação falencial,
não podendo existir alteração de competência nem paralisação.
Na mesma toada segue o artigo 76, e seu parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005
que assim dispõe:
Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:
I - as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública
direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
39
BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Nova lei de recuperação e falências comentada. 5. ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2008, p. 208.
38
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[...]
Ou seja, o dispositivo é bastante claro ao disciplinar que não são todas as demandas que serão analisadas pelo juízo universal da falência, dentre elas, as execuções fiscais, mostrando-se tal situação de exclusão objetiva.
Ou seja, tal disciplinamento legal corrobora à fundamentação do acórdão de que
não haverá suspensão do processo executivo fiscal pela simples decretação de
quebra da empresa.40

234. Finalmente, salienta Fábio Ulhoa Coelho que, em outras três hipóteses, abrem-se exceções ao princípio da universalidade do juízo falimentar,
a saber: “ações reguladas pela lei de falências em que a massa for autora ou
litisconsorte ativa”; “ações que demandam quantia ilíquida, independentemente da posição da massa falida na relação processual”; e “ações de conhecimento em que é parte ou interessada a União, entidade autárquica ou empresa pública federal, hipótese em que a competência é da Justiça Federal”.41
235. A massa falida, por seu Administrador Judicial, sucede o falido
nas demandas em que este é parte. A lógica é que, sendo dever do Administrador a arrecadação dos bens do devedor, conforme art. 22, III, f, também os
proveitos econômicos advindos de demandas judiciais em andamento reverterão em proveito da massa falida.
236. A não intimação gera, na exata dicção do parágrafo único, nulidade do processo, sendo tal sanção, embora severa, justificável, a teor do art.
22, III, n, da Lei 11.101/2005, segundo o qual, decretada a falência, o Administrador Judicial tem o direito e o dever de representar a massa em juízo42.

A nulidade, no caso de não observância do parágrafo único do art. 76,
será absoluta43. Vide:
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA REQUERIDA CUJA FALÊNCIA É DECRETADA DURANTE A TRAMITAÇÃO DA DEMANDA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO
ADMINISTRADOR JUDICIAL PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO ADMINISTRA-

TJPR - 3ª C.Cível - EDC - 932982-2/01 - Curitiba - Rel.: Themis Furquim Cortes - Unânime - - J. 03.03.2015
COELHO, F. U. Comentários à nova lei de falências e recuperação de empresas. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2007,
p. 199-200.
42
SOUZA JUNIOR, F. S. de. PITOMBO, A. S. A. de M. Comentários à Lei de recuperação de empresas e falência: Lei
11.101/2005 – artigo por artigo. 4. ed. São Paulo: RT, 2007, p. 343.
43
“Se não intervier o administrador, ou quem o faça representar, a nulidade será absoluta e contaminará todos os atos
processuais subsequentes, como se não tivessem sido realizados. O princípio é altamente dinâmico, em razão do número de ações trabalhistas, fiscais, previdenciárias, propostas contra empresas em estado falimentar, cuja intervenção
se torna imprescindível, de conotação pontual, sob pena de ineficácia plena.” (TOLEDO, P. F. C. S. de, ABRÃO, C. H.
Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 197).
40
41
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DOR JUNTADO MAIS DE UM ANO APÓS O PROTOCOLO NULIDADE ABSOLUTA
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO NULIDADE DE TODOS OS ATOS REALIZADOS
APÓS A DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA RECURSOS PREJUDICADOS.44

Art. 77. A decretação da falência determina o vencimento antecipado das dívidas do devedor e dos sócios ilimitada e solidariamente responsáveis, com o abatimento proporcional dos juros, e converte todos os
créditos em moeda estrangeira para a moeda do País, pelo câmbio do dia
da decisão judicial, para todos os efeitos desta Lei.
237. O vencimento antecipado das dívidas do devedor não implica em
serem imediatamente pagas na data da quebra, mas sim, que seu vencimento
se antecipará para a data de decretação da falência por sentença, com a consequência de a dívida tornar-se, desde então, exigível.
O fato de o crédito passar a ser imediatamente exigível não o exime de
ser previamente escrutinado pelo Administrador Judicial quanto à sua existência e quanto à validade ou não da exigência de acessórios, bem como não
o exime de ser inserido na categoria pertinente no quadro geral, para pagamento em momento oportuno, respeitada a ordem legal de classificação dos
créditos.

238. Outrossim, ao prever o abatimento proporcional dos juros, determina a lei que, ao crédito a vencer, deverão ser descontados os juros incidentes
entre a data da falência e a data do vencimento original, da mesma forma que,
ao crédito já vencido quando da quebra, deverão ser acrescidos os pertinentes
juros até a data da decretação da falência, de modo que ambos – vencidos e
vincendos – se equiparem e, a partir de então, sejam atualizados de forma
paritária45.
239. Quanto à conversão dos créditos em moeda estrangeira para a
moeda do País, pelo câmbio do dia da decisão judicial, visa-se fixar um parâmetro que evite a necessidade de se converter valores, levando em consideração datas passadas ou futuras, o que é inviável considerando o câmbio
flutuante. Nessa linha:

TJPR - 6ª C.Cível - AC - 745690-0 - Curitiba - Rel.: Luiz Osorio MORAES PANZA - Unânime - J. 08.11.2011.
BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Nova lei de recuperação e falências comentada. 5. ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2008.
44
45
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EMENTA APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 1) PENSÃO DECORRENTE DE
ATO ILÍCITO. FALÊNCIA DA EMPRESA DEVEDORA. VENCIMENTO ANTECIPADO
DE TODAS AS DÍVIDAS DO FALIDO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 25 DO DECRETO-LEI 7.661/45. DEVER DE INCLUIR NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA AS PARCELAS VINCENDAS DE CITADA OBRIGAÇÃO. 2) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NATUREZA DECLARATÓRIA. APLICAÇÃO
DO ART. 20, § 4º, DO CPC. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILDIADE.
1. Observado que quando da falência da empresa devedora da pensão encontrava-se em vigor o Decreto-Lei 7.661/45, nos termos do seu artigo 25, todas as
dívidas do falido terão seu vencimento antecipado, o que, todavia, não determina o
seu pronto pagamento, devendo ser respeitada a ordem de classificação dos créditos após a consolidação do quadro de credores. Assim, quando da liquidação da
sentença devem ser incluídas as parcelas vincendas da obrigação acima citada.
2. Em decorrência de sua natureza declaratória, os cálculos dos honorários
advocatícios a serem arcados pela parte vencida devem seguir o delineado no
artigo 20, § 4º, do CPC. Respeitada essa diretriz, resta impossibilitada a majoração dos honorários no caso em tela. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.46

Art. 78. Os pedidos de falência estão sujeitos a distribuição obrigatória, respeitada a ordem de apresentação.
Parágrafo único. As ações que devam ser propostas no juízo da falência estão sujeitas a distribuição por dependência.
240. Tal como qualquer outra demanda judicial, a ação falimentar sujeita-se à distribuição, sendo então remetida ao juízo competente, na forma
da organização judiciária de cada estado. Uma vez distribuída a ação, confere-se publicidade ao ato, passível de ser de conhecimento de terceiros pela mera
obtenção de certidão junto ao distribuidor.

O juízo ao qual for destinado o primeiro pedido de falência em face do
devedor torna-se prevento para recepcionar eventuais novos pedidos, a teor
do art. 6º, § 8º.
241. Demandas previstas na Lei 11.101/2005 como sendo de competência do juízo falimentar sujeitam-se, também, à regular distribuição, e serão
distribuídas por dependência aos autos da falência, podendo o juízo universal
delas conhecer, sem que haja possibilidade de decisões contraditórias.
A necessidade de distribuição por dependência à falência independe
de tais demandas serem propostas pela massa falida (ex. Ação Revocatória)
ou por terceiros (ex. Pedido de Restituição).
46

TJPR - 8ª C.Cível - AC - 398796-6 - Morretes - Rel.: José Sebastiao FAGUNDES CUNHA - Unânime - J. 29.04.2008.
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Art. 79. Os processos de falência e os seus incidentes preferem a todos os outros na ordem dos feitos, em qualquer instância.
242. Visou o legislador assegurar efetividade à previsão do art. 75, parágrafo único, segundo o qual o processo de falência atenderá ao princípio da
celeridade.

Conquanto bem intencionada, a norma deve ser relativizada, na medida em que há diversos outros dispositivos normativos que impõem trâmite
preferencial a outros tipos de demandas, como, por exemplo, aquelas que envolvam idosos.
Ademais, a falta, de modo geral, de uma estrutura mais adequada do
Poder Judiciário, somada ao gigantesco volume de trabalho, torna a determinação judicial, na maioria das vezes, inexequível.
Art. 80. Considerar-se-ão habilitados os créditos remanescentes da
recuperação judicial, quando definitivamente incluídos no quadro-geral
de credores, tendo prosseguimento as habilitações que estejam em curso.
243. Os créditos habilitados na recuperação judicial que, até a decretação da falência, não tenham sido pagos ou que tenham sido pagos parcialmente, são automaticamente incluídos no quadro falimentar de credores.

Estando os créditos constituídos em definitivo na recuperação judicial
(seja pertinente à sua existência, ao seu valor e/ou à sua classificação), não
podem ser rediscutidos após a decretação da falência.

Por outro lado, estando em curso demanda que discuta a existência,
valor e/ou classificação na recuperação judicial, terá seguimento regular após
a decretação da falência. É o entendimento da jurisprudência:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DE DIREITO E JUIZADO ESPECIAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MONTANTE APURADO. ART. 6º, § 4º, DA LEI N.
11.101/2005. RETOMADA DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. PRECEDÊNCIA EM RELAÇÃO A
QUAISQUER OUTROS. FATO SUPERVENIENTE. CONVOLAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FALÊNCIA. HABILITAÇÃO NO JUÍZO FALIMENTAR E SUJEIÇÃO
DOS CRÉDITOS AO CONCURSO DE CREDORES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA
VARA EMPRESARIAL.
1. Com a edição da Lei n. 11.101, de 2005, respeitadas as especificidades da
falência e da recuperação judicial, é competente o respectivo Juízo para prosseCOMENTÁRIOS À LEI 11.101/05: Recuperação Empresarial e Falência
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guimento dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de
credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais, ainda que
tenha ocorrido a constrição de bens do devedor.
2. Se, de um lado, deve-se respeitar a exclusiva competência do juizado especial
cível para dirimir as demandas previstas na Lei n. 9.099/1995, de outro, não se
pode perder de vista que, após a apuração do montante devido à parte autora
naquela jurisdição especial, processar-se-á no Juízo da recuperação judicial a
correspondente habilitação, consoante os princípios e normas legais que regem o
plano de reorganização da empresa recuperanda.
3. A Segunda Seção do STJ tem jurisprudência firmada no sentido de que, no
normal estágio da recuperação judicial, não é razoável a retomada das execuções
individuais após o simples decurso do prazo legal de 180 dias de que trata o
art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005.
4. O crédito constituído no curso da recuperação judicial advindo de decisão proferida em ação proposta contra o devedor, inclusive de natureza indenizatória,
por se inserir na categoria de crédito extraconcursal e, portanto, ter precedência
em relação a quaisquer outros, deve submeter-se ao processo de recuperação,
caso não tenha sido objeto de reserva, ao invés de ser perseguido por meio de
medidas judiciais em juízos diversos, uma vez que implicaria oneração de bens da
sociedade recuperanda, descontrole na negociação e no pagamento de credores
e desestímulo para o equacionamento do estado de crise econômico-financeira.
5. Em razão de fato superveniente, isto é, decreto da falência da empresa mediante sentença - ato circunscrito à convolação da recuperação judicial em regime
falimentar -, os créditos já submetidos ao processo de recuperação e aqueles
constituídos até a data da quebra sujeitam-se ao concurso de credores, observadas as regras aplicáveis à verificação e habilitação de créditos, bem como o
disposto no art. 80 da Lei de Recuperação e Falência.
6. Agravo regimental desprovido.47

Art. 81. A decisão que decreta a falência da sociedade com sócios
ilimitadamente responsáveis também acarreta a falência destes, que ficam
sujeitos aos mesmos efeitos jurídicos produzidos em relação à sociedade
falida e, por isso, deverão ser citados para apresentar contestação, se assim
o desejarem.
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se ao sócio que tenha se
retirado voluntariamente ou que tenha sido excluído da sociedade, há menos de 2 (dois) anos, quanto às dívidas existentes na data do arquivamento
da alteração do contrato, no caso de não terem sido solvidas até a data da
decretação da falência.

§ 2o As sociedades falidas serão representadas na falência por seus
administradores ou liquidantes, os quais terão os mesmos direitos e, sob as
mesmas penas, ficarão sujeitos às obrigações que cabem ao falido.
AgRg no CC 92.664/RJ, Rel. Ministro João OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/08/2011, DJe
22/08/2011.
47
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244. Atualmente, são praticamente inexistentes sociedades empresárias com sócios ilimitadamente responsáveis, sendo que a maioria das sociedades empresárias é constituída sob a forma de responsabilidade limitada ou
sociedade anônima.
245. A Lei 12.441/2011, visando, dentre outros motivos, acabar com
a praxe de formação de sociedades empresárias de responsabilidade limitada apenas por forma (por exemplo, entre marido e mulher), trouxe a figura
da empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI), passando a
considerar pessoa jurídica de direito privado os empresários individuais de
responsabilidade limitada, constituída por uma única pessoa titular da totalidade do capital social integralizado, conforme a inclusão do inciso VI do
artigo 44, bem como do artigo 980-A e seus parágrafos, ambos do Código
Civil brasileiro.

Assim, pôs-se fim à antiga figura da firma individual, onde uma pessoa
física exercia pessoalmente atividade de empresário, assumindo responsabilidade ilimitada e, em caso de falência, respondendo com seus bens pessoais,
não tendo personalidade jurídica, apesar de estar registrada no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas48.
246. Conquanto de pouca aplicação prática, é relevante ressaltar
que o caput do artigo 81 comete imprecisão técnica ao impor que a
falência da sociedade com sócios ilimitadamente responsáveis também
acarreta a falência destes. Os sócios são pessoas físicas e estas não são
sujeitas à decretação de sua falência pessoal no ordenamento jurídico
brasileiro.
O que ocorre hoje é a sujeição do sócio aos mesmos efeitos aplicados à sociedade empresária falida, como arrecadação de seus bens pessoais, por exemplo, motivo pelo qual a lei determina a citação do sócio ilimitadamente responsável para que exerça o contraditório. É diferente do que
ocorria com o empresário individual, o qual automaticamente respondia
com seus bens, sem necessidade de citação do “empresário individual” e da

TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - EMPRESA INDIVIDUAL - DESCONTO - BENEFÍCIO - SÓCIO
- POSSIBILIDADE. Tratando-se de firma individual há identificação entre empresa e pessoa física, posto não constituir pessoa jurídica, não existindo distinção para efeito de responsabilidade entre a empresa e seu único sócio.
Pode ser descontado dos benefícios auferidos pelo sócio o valor das contribuições devidas pela empresa individual.
Recurso provido. (REsp 227.393/PR, Rel. Ministro GARCIA VIEIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/10/1999, DJ
29/11/1999, p. 138)
48
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pessoa física49. Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. APLICAÇÃO CORRETA DO DISPOSTO NO ART. 81, CAPUT, DA LEI 11.101/05, POIS SOMENTE OS SÓCIOS COM
RESPONSABILIDADE ILIMITADA DEVEM SER CITADOS PARA CONTESTAREM O
PEDIDO DE FALÊNCIA. NO CASO, NÃO HAVIA NECESSIDADE POR SE TRATAR
DE UMA SOCIEDADE POR COTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. OCORRE
QUE A NECESSIDADE DE CITAÇÃO DOS SÓCIOS PARA QUE, ASSIM COMO A
SOCIEDADE, POSSAM TER SUA FALÊNCIA DECRETADA, É APLICÁVEL APENAS
AOS TIPOS SOCIETÁRIOS EM QUE HAJA SÓCIOS ILIMITADAMENTE RESPONSÁVEIS PELAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, QUAIS SEJAM: SOCIEDADES EM NOME
COLETIVO, COMANDITA SIMPLES (QUANTO AO COMANDITADO) E POR AÇÕES
(QUANTO AO ACIONISTA-DIRETOR), CONSIDERANDO-SE QUE, NO CASO EM
TELA, A AGRAVANTE É UMA SOCIEDADE POR COTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, REVELA-SE CORRETA A CITAÇÃO QUE RECAIU NA PESSOA DE
SEU SÓCIO-GERENTE, O QUAL, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO
SOCIAL DE FLS. 13 A 16, DETÉM PODERES PARA A “PRÁTICA DE TODOS OS
ATOS DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA, REPRESENTANDO-A ATIVA
E PASSIVAMENTE, EM JUÍZO OU FORA DELE, PODENDO PARA TANTO DELEGAR
PODERES “AD NEGOTIA E AD JUDICIA”. ADEMAIS, O PEDIDO DE FALÊNCIA NÃO
FOI MOVIDO TAMBÉM CONTRA OS SÓCIOS, MAS APENAS CONTRA A PESSOA
JURÍDICA, TITULAR DA DÍVIDA E QUEM FIRMOU O CONTRATO NO QUAL OS
AGRAVADOS SÃO AVALISTAS, NÃO SE FALANDO, PORTANTO, EM INÉPCIA DA
INICIAL POR AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE CITAÇÃO DE TODOS OS SÓCIOS
DA EMPRESA. NEGADO PROVIMENTO50

247. Estende-se ao sócio que se retirou (ou foi retirado) da sociedade e que era, quando sócio, ilimitadamente responsável, os mesmos efeitos
jurídicos produzidos em relação à sociedade falida, no que tange às dívidas
existentes quando de sua saída e não solvidas até a decretação da falência,
desde que a data da saída tenha ocorrido menos de dois anos antes da decretação da falência.
A regra mostra-se como sendo de exequibilidade duvidosa. O credor
cujo crédito tenha sido constituído junto à sociedade após a saída de um
sócio, ao pedir a falência, não poderá saber se, naquele tempo, a sociedade
possuía outros débitos. Assim, não será incluído, no polo passivo do pedido
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DE TITULAR NO POLO PASSIVO. FIRMA INDIVIDUAL.
NÃO HÁ NECESSIDADE DE INCLUSÃO. PRECEDENTES DO STJ.1. A firma individual não possui personalidade jurídica
diversa da de seu titular. Ambos são uma única pessoa, com um único patrimônio, e uma única responsabilidade patrimonial perante a administração fazendária. 2. A pessoa física titular da firma individual responde com todos os seus
bens pelos débitos contraídos na atividade empresarial, de modo que não há necessidade de inclusão do polo passivo
da execução fiscal. 3. Agravo de instrumento a que se nega provimento.
(TRF-3 - AI: 21840 SP 2009.03.00.021840-7, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL LAZARANO NETO, Data de Julgamento: 25/11/2010, SEXTA TURMA)
50
Agravo de Instrumento Nº 70046536819, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luís Augusto
Coelho Braga, Julgado em 29/05/2014.
49
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de falência, o sócio que se retirou da sociedade.

Somente após a decretação da falência é que haverá condições, por
intermédio do Administrador Judicial, de se verificar se havia dívidas da sociedade quando o outrora sócio ilimitadamente responsável se retirou (ou foi
retirado) da sociedade. Mas não poderá, depois de decretada a falência, pedir
a citação deste, sendo inclusive provável que, neste momento, já se tenham
passado mais de dois anos da saída de tal pessoa do quadro societário.

Assim, trata-se de questão passível de apuração e de verificação de
eventual responsabilização após a decretação da falência, por meio de demanda ordinária, na improvável hipótese de ocorrência de falência da sociedade
com sócios ilimitadamente responsáveis.
248. Embora inserido em um artigo que trata da falência da sociedade com sócios ilimitadamente responsáveis, o § 2º se aplica a qualquer
tipo societário, pois “qualquer que seja o tipo societário – inclusive sociedade
limitada ou anônima –, os seus representantes legais estão sujeitos às mesmas
obrigações cabíveis ao falido”.51

Não se trata de responsabilização objetiva dos administradores ou
liquidantes para com os débitos da sociedade falida, e tampouco se trata
de conferir direitos àqueles afastados da condução da sociedade, na forma
do art. 75 da lei. Trata-se, pois, de conferir aos administradores ou liquidantes o direito de praticar atos como representantes legais da sociedade
falida (como, por exemplo, manifestar-se em habilitações de crédito), ao
mesmo tempo em que são a eles carreados os deveres encartados na Lei
11.101/2005.
Art. 82. A responsabilidade pessoal dos sócios de responsabilidade
limitada, dos controladores e dos administradores da sociedade falida, estabelecida nas respectivas leis, será apurada no próprio juízo da falência,
independentemente da realização do ativo e da prova da sua insuficiência
para cobrir o passivo, observado o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil.
§ 1o Prescreverá em 2 (dois) anos, contados do trânsito em julgado
da sentença de encerramento da falência, a ação de responsabilização prevista no caput deste artigo.

COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à nova lei de falências e recuperação de empresas. 4. ed. São Paulo: Saraiva,
2007, p. 205.
51
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§ 2o O juiz poderá, de ofício ou mediante requerimento das partes
interessadas, ordenar a indisponibilidade de bens particulares dos réus, em
quantidade compatível com o dano provocado, até o julgamento da ação
de responsabilização.
249. Esta ação de responsabilidade, diferentemente do que ocorre com
a ação revocatória prevista no art. 130, prescinde de prova de ocorrência de
efetivo prejuízo. Talvez, por isso mesmo, não venha a ser utilizada com frequência, na medida em que, conforme construção jurisprudencial, o mesmo
resultado possa ser obtido para o caso de reparação de prejuízo imposto à
sociedade falida, pela extensão dos efeitos da falência, com alcance aos bens
daqueles que praticaram atos danosos aos interesses dos credores.

De toda sorte, trata-se de demanda a ser distribuída perante o juízo
universal, consoante regra do art. 78, parágrafo único da Lei 11.101/2005, e
podem figurar como réus não apenas os sócios, mas também os administradores devidamente constituídos.
250. O sócio responde às situações de reparação de prejuízo impostas
à sociedade falida (responsabilidade por ato ilícito, sem limitações), assim
como responde pela não integralização do capital social subscrito, na forma
do art. 1.052 do Código Civil, sendo que, neste caso, trata-se de responsabilidade objetiva, pelo que não há que se perquirir pela verificação de culpa ou
dolo. Vide abaixo:
PROCESSO CIVIL. FALÊNCIA. EXTENSÃO DE EFEITOS. POSSIBILIDADE. PESSOAS FÍSICAS. ADMINISTRADORES NÃO-SÓCIOS. GRUPO ECONÔMICO. DEMONSTRAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CITAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. AÇÃO REVOCATÓRIA. DESNECESSIDADE.
1. Em situação na qual dois grupos econômicos, unidos em torno de um propósito comum, promovem uma cadeia de negócios formalmente lícitos, mas com
intuito substancial de desviar patrimônio de empresa em situação pré-falimentar, é
necessário que o Poder Judiciário também inove sua atuação, no intuito de encontrar meios eficazes de reverter as manobras lesivas, punindo e responsabilizando
os envolvidos.
2. É possível ao juízo antecipar a decisão de estender os efeitos de sociedade
falida a empresas coligadas na hipótese em que, verificando claro conluio para
prejudicar credores, há transferência de bens para desvio patrimonial. Inexiste
nulidade no exercício diferido do direito de defesa nessas hipóteses.
3. A extensão da falência a sociedades coligadas pode ser feita independentemente da instauração de processo autônomo. A verificação da existência de coligação
entre sociedades pode ser feita com base em elementos fáticos que demonstrem
a efetiva influência de um grupo societário nas decisões do outro, independente186
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mente de se constatar a existência de participação no capital social.
4. O contador que presta serviços de administração à sociedade falida, assumindo
a condição pessoal de administrador, pode ser submetido ao decreto de extensão
da quebra, independentemente de ostentar a qualidade de sócio, notadamente nas
hipóteses em que, estabelecido profissionalmente, presta tais serviços a diversas
empresas, desenvolvendo atividade intelectual com elemento de empresa.
5. Recurso especial conhecido, mas não provido.52
EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. SOCIEDADE LIMITADA. CITAÇÃO DOS SÓCIOS COMO FALIDOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. MATÉRIA NÃO
ANALISADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECONSIDERAÇÃO. DECISÃO “EXTRA PETITA” NÃO CONFIGURADA. PEÇAS FACULTATIVAS.
ART. 525, INC. II/CPC.MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. AUSÊNCIA DE
PROCURAÇÃO.OBRIGATORIEDADE DE CÓPIAS DAS PROCURAÇÕES DO AGRAVANTE E AGRAVADO.DESCUMPRIMENTO DO ART. 526/CPC. FATO NÃO COMPROVADO. RETIFICAÇÃO DO TERMO LEGAL DE FALÊNCIA. ART. 14, PARÁGRAFO
ÚNICO, INC. III E ART. 22 DO DEC.-LEI 7.661/45. SÓCIO COM RESPONSABILIDADE LIMITADA. EFEITOS DA FALÊNCIA. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. ART.
6º DO DEC.-LEI 7.661/45.AUSÊNCIA DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DA INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. NEGADO
PROVIMENTO.
1. Não havendo apreciação pelo juízo de origem sobre a alegada prática de fraude
pelos sócios e ex-sócios da empresa falida, torna-se impossível a apreciação da
matéria por esta Corte, em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão
de instância.
2. Ao magistrado é facultado, enquanto não for encerrada a sua jurisdição, reconsiderar decisões interlocutórias anteriormente exaradas.
3. Hipótese em que o Juiz de origem se pronunciou nos exatos termos do que
lhe fora pedido, resta afastada a alegação de decisão singular extra petita, assim
como tratando de decisão que atinge terceiros na mesma condição, o pedido de
um aos demais se aproveita.
4. Considerando que a questão posta a julgamento diz respeito à matéria exclusivamente de direito e que os documentos que instruem o recurso de agravo de
instrumento são suficientes à análise do mesmo, não se verifica a inadmissibilidade recursal.
5. A obrigatoriedade de instrução da petição de agravo de instrumento “com cópias das procurações” refere-se à representação judicial daqueles que figuram
como agravante e agravado, sendo desnecessária a juntada de procuração de
todos os procuradores constituídos nos autos que atuam em nome de credores
ou até mesmo da massa falida.
6. Nos termos do parágrafo único do art. 526/CPC, não se desincumbindo a parte de provar o descumprimento do caput do referido dispositivo legal pela parte
agravante, não há que se falar em inadmissibilidade do recurso de agravo de
instrumento.
7. A instituição do termo legal de falência delimita o espaço de tempo, anterior à
declaração da falência, no qual os atos do devedor são considerados suspeitos de
fraude, e por isso, poderão ser investigados, podendo ser, inclusive, declarados
ineficazes em relação à massa, não servindo como supedâneo para proceder-se

52

REsp 1266666/SP, Rel. Ministra Nancy ANDRIGHI, Terceira turma, julgado em 09/08/2011, DJe 25/08/2011.
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à citação e inclusão dos sócios da falida no polo passiva da demanda falimentar.
8. Quando a demanda falimentar versa sobre sócio de responsabilidade limitada ou mesmo administrador de sociedade limitada, para que haja eventual responsabilização dos sócios em virtude de atuação irregular, ou mesmo para que
sofram eventuais consequências da falência, tanto o diploma anterior (art. 6 º
do Decreto-Lei 7.661/45), aplicado ao caso em comento, como o novel (art. 82
da Lei 11.101/05), exige, para tanto, a propositura de demanda própria, quando,
então, poderiam figurar no polo passivo da falência.
9. Segundo preceitua o § 3º, do art. 15 do Decreto-Lei 7.661/45, a comunicação
da decretação da falência aos órgãos públicos se dá estritamente em relação ao
nome da sociedade empresária falida e não de seus sócios.10. Apelação Cível que
se conhece em parte e na parte conhecida se nega provimento.53

251. A sentença de encerramento da falência é aquela prevista no art.
156 da Lei 11.101/2005, sendo que o prazo fixado é bastante razoável, pois,
na maioria das vezes, é somente no decurso do processo falimentar que se
vislumbra a ocorrência de atos pretéritos à quebra, aptos a gerar o dever de
reparação à sociedade falida.
252. A indisponibilidade dos bens não pode se justificar pela verossimilhança acerca da existência do dano, mas sim pela demonstração
inequívoca da frustração de eventual execução, através da dilapidação
patrimonial, o que demandaria novas e prolongadas discussões jurídicas
quando do cumprimento de sentença (por exemplo, sobre fraude à execução na alienação de bens no decorrer da demanda), em prejuízo aos
credores da massa falida, que teriam que esperar mais tempo para receber
seus haveres. Nessa linha:
AÇÃO DE FALÊNCIA - DETERMINAÇÃO DE QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO, E
DECLARAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DOS SÓCIOS DA SOCIEDADE
FALIDA - ELEMENTOS MATERIAIS QUE INDICAM A OCORRÊNCIA DE CONFUSÃO
PATRIMONIAL, BEM COMO DE DESVIO DE BENS DA SOCIEDADE FALIDA - CARÁTER CAUTELAR DA MEDIDA - POSSIBILIDADE DE PROLAÇÃO DA DECISÃO SEM
A PRÉVIA OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA - ILEGITIMIDADE PARA INTENTAR A LIBERAÇÃO DE BENS ALEGADAMENTE PERTENCENTES A TERCEIROS. RECURSO
DESPROVIDO - POR UNANIMIDADE.54
-APELAÇÃO CÍVEL. FALÊNCIA. INDISPONIBILIDADE DE BENS PARTICULARES.
SÓCIO MINORITÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ANTERIOR NOS AUTOS DA FALÊNCIA. INTEGRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICO

53
54

TJPR - 18ª C.Cível - AI - 1090827-9 - Curitiba - Rel.: Francisco JORGE - Unânime - J. 10.12.2014.
TJPR - 5ª C.Cível - AI - 183229-3 - Foz do Iguaçu - Rel.: Fernando VIDAL DE OLIVEIRA - Unânime - J. 29.11.2005.
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PROCESSUAL. VIA INAPRORIADA. EMBARGOS EXTINTOS DE OFÍCIO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO PREJUDICADA.
1. Havendo expressa previsão legal da possibilidade de ser declarada a indisponibilidade de bens particulares dos sócios da sociedade falida, em decorrência de
atos que possam caracterizar-se como fraudulentos aos interesses dos credores,
por meio de ação própria ou incidente nos autos da falência (art. 82, § 2º e 129,
da LFR), não é possível ao sócio, ainda que minoritário e sem poder de gerência
que teve seu patrimônio pessoal afetado, impugnar a decisão por via de embargos
de terceiro, quando anteriormente já se insurgiu contra a decisão por meio de
agravo de instrumento ao lado da sociedade falida e do sócio majoritário, administrador, passando a integrar a relação jurídico processual da falência, por não
configurada a situação do art. 1.046/CPC.
2. Embargos extintos de ofício, restando prejudicada a apelação do autor. 55

55

TJPR - 17ª C.Cível - AC - 638063-0 - Foz do Iguaçu - Rel.: Francisco JORGE - Unânime - J. 14.07.2010.
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SEÇÃO II

DA CLASSIFICAÇÃO DOS CRÉDITOS
Art. 83. A classificação dos créditos na falência obedece à seguinte
ordem:
I – os créditos derivados da legislação do trabalho, limitados a 150
(cento e cinquenta) salários-mínimos por credor, e os decorrentes de acidentes de trabalho;

II - créditos com garantia real até o limite do valor do bem gravado;

III – créditos tributários, independentemente da sua natureza e
tempo de constituição, excetuadas as multas tributárias;
IV – créditos com privilégio especial, a saber:

a) os previstos no art. 964 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002;
253. Como se depreende da análise sistemática da Lei 11.101/2005,
um de seus fundamentos principiológicos é a garantia da paridade entre os
créditos (par conditio creditorum). Contudo, no mesmo plano da paridade, encontra-se o princípio da isonomia, segundo o qual deve-se tratar igualmente
os iguais e desigualmente os desiguais, na exata medida de suas desigualdades.
Neste sentido é que a Lei 11.101/2005, ao mesmo tempo em que garante aos credores igualdade de condições no asseguramento de seus direitos
creditícios, prevê uma ordem de recebimento de créditos, com preferência,
por exemplo, pelos trabalhadores em detrimento dos credores quirografários,
consideradas suas desigualdades.
254. Este dispositivo modifica a regra da legislação falimentar anterior,
onde não havia limitação a valor de habilitação dos créditos trabalhistas. A
doutrina divide-se entre os motivos e os benefícios/malefícios da limitação.

Manoel Justino BEZERRA FILHO, por exemplo, entende que a motivação seria evitar a criação de créditos advindos de lides trabalhistas simuladas, muito comum no regime anterior, e que, via de regra, servia para
beneficiar o empresário mal intencionado, ainda que por interposta pessoa,
visando à “recuperação” de valores quando da decretação da falência, sendo,
em verdade, fraude.
190
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O autor afirma, também, que a norma não se reveste da necessária
justiça, na medida em que relegam, ao teto legal, credores trabalhistas que
efetivamente fazem jus ao recebimento de créditos acima de 150 (cento e
cinquenta) salários mínimos, afinal o saldo deverá ser habilitado junto aos
credores quirografários, na forma do inciso VI, ‘c’ deste artigo. Desta feita, não
deveria haver limitação, mas sim privilégio aos instrumentos aptos a combater fraudes56.
Por outro lado, Fábio ULHOA COELHO vê com bons olhos a limitação imposta, afirmando que visa-se evitar que os recursos da massa falida
se consumam com os pagamentos de altos salários de administradores da
sociedade falida57.

Fazendo uma espécie de contraponto entre os dois entendimentos,
Waldo FAZZIO JUNIOR escreve que “a melhor solução seria estabelecer
um limite para o pagamento preferencial dos preditos altos funcionários e
não estabelecer limite para os trabalhadores de baixa renda”.58
255. O inciso I ainda prevê que tem preferência sobre os demais créditos aqueles advindos de acidente de trabalho, para os quais não traz limitações
de valor.

Em uma primeira leitura, tanto os créditos trabalhistas quanto os créditos por acidente de trabalho estariam na mesma categoria. Segundo esta
interpretação, por exemplo, se o ativo arrecadado correspondesse a 1.000 salários mínimos e houvesse apenas um credor trabalhista com crédito de 200
salários mínimos e um credor por acidente de trabalho com crédito de 1.000
salários mínimos, limitar-se-ia o crédito trabalhista a 150 salários mínimos e
calcular-se-ia o pagamento dos dois credores de forma proporcional, sendo
que da soma (1.150 salários mínimos) o credor trabalhista seria titular de
13,04% do ativo e o credor por acidente de trabalho seria titular de 86,96%
do ativo.
Por outro lado, doutrinadores como Fábio Ulhoa Coelho enfatizam
que “o administrador judicial deve honrar, em primeiríssimo lugar entre os
credores da falida, essa obrigação”.59

BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Nova lei de recuperação e falências comentada. 5. ed. São Paulo: Ed. Revista dos
Tribunais, 2008.
57
COELHO, F. U. Comentários à nova lei de falências e recuperação de empresas. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2007.
58
FAZZIO JUNIOR, Waldo. Nova lei de falência e recuperação de empresas. São Paulo: Atlas, 2005, p. 92.
59
COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à nova lei de falências e recuperação de empresas. 4. ed. São Paulo: Saraiva,
2007, p. 215.
56
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256. Válido ressaltar que no regime do Decreto-Lei 7.661/1945, a
preferência dos créditos oriundos de acidente de trabalho sobre os créditos
trabalhistas era explícita, conforme o § 1º do art. 10260.
257. Finalmente, cabe destacar que há créditos equiparados aos créditos trabalhistas, a saber: o FGTS (Lei 8.844/1994, artigo 2º, § 3º); créditos
devidos a representantes comerciais autônomos (Lei 4.886/1965, artigo 44);
e créditos referentes a honorários advocatícios (entendimento jurisprudencial
assentado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo).
Nesse sentido:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGOS 60, PARÁGRAFO ÚNICO, 83, I E IV, ‘c’, E 141, II, DA LEI 11.101/2005 - FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO
JUDICIAL - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ARTIGOS 1º, III E IV, 6º, 7º, I, E 170,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988 - ADI JULGADA IMPROCEDENTE.
I - Inexiste reserva constitucional de lei complementar para a execução dos créditos trabalhistas decorrente de falência ou recuperação judicial.
II - Não há, também, inconstitucionalidade quanto à ausência de sucessão de
créditos trabalhistas.
III - Igualmente não existe ofensa à Constituição no tocante ao limite de conversão
de créditos trabalhistas em quirografários.
IV - Diploma legal que objetiva prestigiar a função social da empresa e assegurar,
tanto quanto possível, a preservação dos postos de trabalho.
V - Ação direta julgada improcedente.61
-DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR.
ART. 24 DA LEI N. 8.906/1994. EQUIPARAÇÃO A CRÉDITO TRABALHISTA.
1. Para efeito do art. 543-C do Código de Processo Civil:
1.1) Os créditos resultantes de honorários advocatícios têm natureza alimentar e equiparam-se aos trabalhistas para efeito de habilitação em falência, seja
pela regência do Decreto-Lei n. 7.661/1945, seja pela forma prevista na Lei n.
11.101/2005, observado, neste último caso, o limite de valor previsto no artigo
83, inciso I, do referido Diploma legal.
1.2) São créditos extraconcursais os honorários de advogado resultantes de tra-

Art. 102. Ressalvada a partir de 2 de janeiro de 1958, a preferência dos créditos dos empregados, por salários e
indenizações trabalhistas, sobre cuja legitimidade não haja dúvida, ou quando houver, em conformidade com a decisão
que for proferida na Justiça do Trabalho, e, depois deles a preferência dos credores por encargos ou dívidas da massa
(art. 124), a classificação dos créditos, na falência, obedece à seguinte ordem:
I – créditos com direitos reais de garantia;
II – créditos com privilégio especial sobre determinados bens;
IIl – créditos com privilégio geral;
IV – créditos quirografários
§ 1º Preferem a todos os créditos admitidos à falência a indenização por acidente do trabalho e os outros créditos que,
por lei especial, gozarem essa prioridade.
61
STF-ADI- 3934/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandoswski, DJ de 06/11/2009.
60
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balhos prestados à massa falida, depois do decreto de falência, nos termos dos
arts. 84 e 149 da Lei n. 11.101/2005.
2. Recurso especial provido.62

258. Modificando a classificação trazida pelo regime anterior, agora os
créditos com garantia real tem preferência sobre os créditos fiscais, medida
que visa diminuir o risco sofrido pelas instituições financeiras na concessão
do crédito, barateando-o.
Trata-se de créditos não sujeitos a rateio, e o produto da venda do bem
onerado é destinado ao credor com garantia real. Se o produto da venda for
superior ao valor do crédito, o saldo é utilizado para pagamento das categoriais sequentes, e se o produto da venda for inferior ao valor do crédito, o
saldo devedor restante é inserido na classe dos quirografários.

Evidentemente, para que haja o pagamento dos créditos com garantia
real, é necessário que o produto da venda dos ativos seja suficiente para o
pagamento anterior dos credores com preferência legal (créditos extraconcursais, acidentes de trabalho, trabalhistas e equiparados). Assim é o entendimento da jurisprudência:
PROCESSO CIVIL - TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - PREFERÊNCIA - ART.
186 DO CTN - ADJUDICAÇÃO DE BEM PENHORADO EM EXECUÇÃO CÍVEL - IRRELEVÂNCIA - PRECEDENTES.
1. Hipótese em que o Tribunal de origem reputou perfeita e acabada a adjudicação
de bem imóvel também penhorado em execução fiscal, confirmando decisão da
primeira instância de negar a intimação do adjudicante para depositar o valor nos
autos da execução fiscal.
2. O crédito tributário somente é preterido em sua satisfação por créditos decorrentes da legislação trabalhista e por créditos decorrentes de acidente de trabalho
e, na falência, pelas importâncias restituíveis, pelos créditos com garantia real e
créditos extraconcursais, na forma dos arts. 186 e 83 e 84 da Lei 11.101/2005,
hipóteses não verificadas no contexto fático dos autos.
3. Precedentes: REsp 501.924/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/11/2003, DJ 24/11/2003, p. 222; REsp 1143950/RS, Rel.
Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/03/2010, DJe
22/03/2010; AgRg no REsp 1204972/MT, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/03/2012, DJe 06/03/2012 e REsp 1194742/
MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
22/03/2011, DJe 31/03/2011.
4. Recurso especial provido.63
-TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISREsp 1152218/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/05/2014, DJe 09/10/2014.
REsp 1360786/MG, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA
TURMA, julgado em 21/02/2013, DJe 27/02/2013.
62
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CAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PREFERÊNCIA A CRÉDITO COM GARANTIA REAL.
EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA NA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR 118/05.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. “O crédito tributário somente é preterido em sua satisfação por créditos decorrentes da legislação trabalhista e por créditos decorrentes de acidente de trabalho
e, na falência, pelas importâncias restituíveis, pelo créditos com garantia real e
créditos extraconcursais” (REsp 1.360.786/MG, Rel. DIVA MALERBI, Desembargadora Federal Convocada, Segunda Turma, DJe 27/2/13).
2. Proposta a execução fiscal na vigência da Lei Complementar 118/05, que deu
nova redação ao art. 186 do CTN, incabível é a pretensão da Fazenda Nacional
de que o crédito tributário tenha, na falência, preferência em relação àquele com
garantia real.
3. Agravo regimental não provido.64

259. O crédito tributário é o crédito fiscal devido ao Estado e necessariamente objeto de inscrição em dívida ativa.

Dentro desta classe há subclasses, sendo que a preferência é, respectivamente, da União e suas autarquias, seguida pelos Estados, Distrito Federal,
Territórios e suas autarquias e, por fim, Municípios e suas autarquias, na forma do art.187, da Lei 5.172 (Código Tributário Nacional)65 e art. 29, da Lei
6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais)66.

Ainda, a execução fiscal não se suspende pela decretação da falência,
podendo ser ajuizada após a decretação, visto que o crédito fiscal não se sujeita a concurso de credores. Conforme jurisprudência consolidada do Superior
Tribunal de Justiça, em havendo execução fiscal com penhora levada a efeito
previamente à decretação da falência, os atos expropriatórios são de competência do juízo da execução fiscal, mas o produto deve ser encaminhado para
o juízo universal da falência.

AgRg no REsp 1351884/MG, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/05/2013,
DJe 11/06/2013.
65
Art. 187. A cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência,
recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento.
Parágrafo único. O concurso de preferência somente se verifica entre pessoas jurídicas de direito público, na seguinte
ordem:
I - União;
II - Estados, Distrito Federal e Territórios, conjuntamente e pró rata;
III - Municípios, conjuntamente e pró rata.
66
Art. 29 - A cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública não é sujeita a concurso de credores ou habilitação
em falência, concordata, liquidação, inventário ou arrolamento
Parágrafo Único - O concurso de preferência somente se verifica entre pessoas jurídicas de direito público, na seguinte
ordem:
I - União e suas autarquias;
II - Estados, Distrito Federal e Territórios e suas autarquias, conjuntamente e pro rata;
III - Municípios e suas autarquias, conjuntamente e pro rata.
64
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260. O legislador optou por classificar os créditos com garantia real na
segunda posição de preferências. Outros créditos que, assim como os créditos
com garantia real, não estão sujeitos a rateio (pois, vendido o bem sobre o
qual recai o privilégio, o produto da venda será utilizada para pagamento de
tal crédito), são os créditos com privilégio especial, subdivididos nas subclasses abaixo.
Também de forma equivalente ao que ocorre com os créditos com garantia real, se o produto da venda for superior ao valor do crédito, o saldo é
utilizado para pagamento das categoriais sequentes, e se o produto da venda
for inferior ao valor do crédito, o saldo devedor restante é inserido na classe
dos quirografários.
Para que haja o pagamento dos créditos com privilégio especial é necessário que o produto da venda dos ativos seja suficiente para o pagamento
anterior dos credores com preferência legal (créditos extraconcursais, acidentes de trabalho, trabalhistas e equiparados, créditos com garantia real e créditos tributários).
261. Em tal subclasse (privilegiados) estão os créditos previstos no art.
964 do Código Civil67. Vide:
Agravo. Impugnação em recuperação judicial. A atualização do crédito deve ser
computada até a data do pedido de recuperação judicial. Inteligência do art. 9º, II,
da Lei nº 11.101/2005. Inexigibilidade de multa moratória de 10% na falta de previsão legal ou contratual. O privilégio especial previsto no art. 964, IV, do Código
Civil, que autoriza a classificação do crédito de acordo com o art. 83, IV, da Lei n
11.101/2005, só se aplica no caso de falência. Estando a empresa-devedora em
recuperação, o crédito com privilégio especial encarta-se na classe do inciso III
do art. 41, da LRF. Agravo improvido.68

Art. 964. Têm privilégio especial:
I - sobre a coisa arrecadada e liquidada, o credor de custas e despesas judiciais feitas com a arrecadação e liquidação;
II - sobre a coisa salvada, o credor por despesas de salvamento;
III - sobre a coisa beneficiada, o credor por benfeitorias necessárias ou úteis;
IV - sobre os prédios rústicos ou urbanos, fábricas, oficinas, ou quaisquer outras construções, o credor de materiais,
dinheiro, ou serviços para a sua edificação, reconstrução, ou melhoramento;
V - sobre os frutos agrícolas, o credor por sementes, instrumentos e serviços à cultura, ou à colheita;
VI - sobre as alfaias e utensílios de uso doméstico, nos prédios rústicos ou urbanos, o credor de aluguéis, quanto às
prestações do ano corrente e do anterior;
VII - sobre os exemplares da obra existente na massa do editor, o autor dela, ou seus legítimos representantes, pelo
crédito fundado contra aquele no contrato da edição;
VIII - sobre o produto da colheita, para a qual houver concorrido com o seu trabalho, e precipuamente a quaisquer
outros créditos, ainda que reais, o trabalhador agrícola, quanto à dívida dos seus salários.
68
TJ-SP - AG: 990100048775 SP, Relator: Pereira Calças, Data de Julgamento: 04/05/2010, Câmara Reservada à
Falência e Recuperação, Data de Publicação: 20/05/2010.
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b) os assim definidos em outras leis civis e comerciais, salvo disposição contrária desta Lei;
262. Trata-se de dispositivo parcialmente genérico (“os assim definidos
em outras leis civis e comerciais) e parcialmente restritivo (“salvo disposição
contrária desta Lei”). Assim, fica ao critério do intérprete a definição de quais
créditos se inserem nesta categoria, visto que têm como pressupostos apenas a
previsão em leis civis ou comerciais e a não existência de vedação prevista na
Lei 11.101/2005, como, por exemplo, tratar-se de um crédito expressamente
inserido em outra classe.
c) aqueles a cujos titulares a lei confira o direito de retenção sobre a
coisa dada em garantia;
263. Refere-se a mais um dispositivo genérico, cabendo ao intérprete
verificar, na ausência de classificação específica, se há norma classificando o
titular do crédito como titular de direito de retenção sobre a coisa dada em
garantia.

Alguns exemplos podem ser encontrados no Código Civil, nos art.
571, parágrafo único, 578, 644, caput, 664, 1.219, 1.423, 1.507, § 2º, 1.433, II,
entre outros.
d) aqueles em favor dos microempreendedores individuais e das microempresas e empresas de pequeno porte de que trata a Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006. (Incluído pela Lei Complementar
nº 147, de 2014).
264. A Lei complementar 123/2006 instituiu o Estatuto Nacional da
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Referida lei complementar
estabelece, conforme o caput do artigo 1º, “normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios”.

Assim, visando implementar tal tratamento favorecido e diferenciado,
criou-se, no ano de 2014, esta nova subclasse, que está acima, na ordem de
preferências, dos créditos com privilégio especial e dos créditos quirografá196
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rios, titularizados por credores não enquadrados como microempreendedores
individuais ou microempresas e empresas de pequeno porte.
V – créditos com privilégio geral, a saber:
265. Trata-se de classe de credores sujeita a rateio, ou seja, acaso o ativo
seja suficiente para alcançar tal classe, os pagamentos serão feitos de forma
proporcional ao valor percentual que cada crédito representa frente ao total
do passivo que forma a classe.
a) os previstos no art. 965 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002;
266. Em tal subclasse estão os créditos previstos no art. 965 do Código
Civil .
69

Há que se atentar que a jurisprudência tendia a inserir nesta classe os
créditos referentes a honorários advocatícios, em função do disposto no caput
do art. 24, da Lei 8.906/199470. Todavia, conforme visto no comentário ao inciso I do art. 83, o Superior Tribunal de Justiça já definiu, em sede de recurso
repetitivo, que os honorários advocatícios constituem crédito equiparado ao
crédito trabalhista.
b) os previstos no parágrafo único do art. 67 desta Lei;
267. O art. 67 da lei 11.101 prevê que “os créditos decorrentes de
obrigações contraídas pelo devedor durante a recuperação judicial, inclusive aqueles relativos a despesas com fornecedores de bens ou serviços e
Art. 965. Goza de privilégio geral, na ordem seguinte, sobre os bens do devedor:
I - o crédito por despesa de seu funeral, feito segundo a condição do morto e o costume do lugar;
II - o crédito por custas judiciais, ou por despesas com a arrecadação e liquidação da massa;
III - o crédito por despesas com o luto do cônjuge sobrevivo e dos filhos do devedor falecido, se foram moderadas;
IV - o crédito por despesas com a doença de que faleceu o devedor, no semestre anterior à sua morte;
V - o crédito pelos gastos necessários à mantença do devedor falecido e sua família, no trimestre anterior ao falecimento;
VI - o crédito pelos impostos devidos à Fazenda Pública, no ano corrente e no anterior;
VII - o crédito pelos salários dos empregados do serviço doméstico do devedor, nos seus derradeiros seis meses de
vida;
VIII - os demais créditos de privilégio geral.
70
Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação
extrajudicial.
69
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contratos de mútuo, serão considerados extraconcursais, em caso de decretação de falência, respeitada, no que couber, a ordem estabelecida no
art. 83 desta Lei”.

Através da classificação de tais credores acima dos credores quirografários, visou o legislador tornar atrativo aos fornecedores a continuidade dos
negócios com a sociedade empresária em recuperação judicial, favorecendo a
efetiva recuperação.
c) os assim definidos em outras leis civis e comerciais, salvo disposição contrária desta Lei;
268. Trata-se, novamente, de dispositivo parcialmente genérico (“os
assim definidos em outras leis civis e comerciais) e parcialmente restritivo
(“salvo disposição contrária desta Lei”). Assim, fica ao critério do intérprete
a definição de quais créditos se inserem nesta categoria, visto que têm como
pressupostos apenas a previsão em leis civis ou comerciais e a não existência
de vedação prevista na Lei 11.101/2005, como, por exemplo, tratar-se de um
crédito expressamente inserido em outra classe.
VI – créditos quirografários, a saber:
269. Trata-se de classe de credores sujeita a rateio, ou seja, acaso o ativo
seja suficiente para alcançar tal classe, os pagamentos serão feitos de forma
proporcional ao valor percentual que cada crédito representa frente ao total
do passivo que forma a classe.
Ainda, são credores cujos créditos não dispõem de privilégios, tratando-se de créditos desprovidos de qualquer garantia.

270. De se destacar que, embora estejam previstos nas alíneas do inciso IV vários tipos de créditos quirografários, não se tratam de subcategorias
dentro da classe dos quirografários, uma vez que não há hierarquia. Por este
motivo, deverão ser pagos ao mesmo tempo e através de rateio, assim como
de forma proporcional se os ativos não forem suficientes para o pagamento
de todos os referidos créditos.
a) aqueles não previstos nos demais incisos deste artigo;
198
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271. Em não se enquadrando determinado crédito em qualquer das
demais classes serão, necessariamente, quirografários.
b) os saldos dos créditos não cobertos pelo produto da alienação dos
bens vinculados ao seu pagamento;
272. Em relação aos créditos com garantia real e aos créditos com privilégio especial, se o produto da venda for inferior ao valor do crédito, o saldo
devedor restante é inserido na classe dos quirografários.
c) os saldos dos créditos derivados da legislação do trabalho que excederem o limite estabelecido no inciso I do caput deste artigo;
273. Na forma do inciso I do art. 83, os créditos trabalhistas estão limitados a 150 (cento e cinquenta) salários mínimos. O que ultrapassar tal valor
será habilitado como crédito quirografário.
VII – as multas contratuais e as penas pecuniárias por infração das
leis penais ou administrativas, inclusive as multas tributárias;
274. As multas contratuais e as penas pecuniárias por infração das leis
penais ou administrativas não eram devidas pela Massa Falida no regime do
Decreto-lei 7.661/1945, sendo tal questão objeto das súmulas 19271 e 56572,
ambas do Supremo Tribunal Federal.
Todavia, a Lei 11.101/2005 passou a prever serem devidas tais multas e penas pecuniárias, porém na classe subquirografária. Isso se explica
porque, caso as multas e penas pecuniárias fossem decorrentes da prática
de atos ilícitos ou do inadimplemento de contratos pela sociedade empresária, e acaso estivessem em uma classe com mais privilégios na ordem
de recebimento, seria como imputar aos credores a responsabilidade pelo
pagamento de valores decorrentes de condutas ilícitas da sociedade empresária. Desse modo:
Enunciado nº 192 da Súmula do STF – Não se inclui no crédito habilitado em falência a multa fiscal simplesmente
moratória”.
72
“Enunciado nº 565 da Súmula do STF – A multa fiscal moratória constitui pena administrativa, não se incluindo no
crédito habilitado em falência”.
71
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APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL ICMS MULTA MORATÓRIA - Falência da empresa
executada decretada na vigência da Lei nº 11.101/2005 Inaplicabilidade das súmulas nº 192 e 565 do STF, em razão de sua elaboração na vigência da antiga Lei
de Falências (Decreto-Lei nº 7.661/1945) Sentença anulada Prosseguimento da
execução fiscal - Recurso provido.73

VIII – créditos subordinados, a saber:
275. Trata-se da última classe de credores, a serem pagos se satisfeitos os créditos quirografários. Somente após o pagamento destes credores é
que poderá a massa falida, se ainda dispuser de ativos, pagar os juros pós-falimentares.
a) os assim previstos em lei ou em contrato;
276. Fábio ULHOA COELHO cita como exemplo desses créditos
“os debenturistas titulares de debentures subordinadas, na falência da sociedade anônima emissora (LSA, art. 58, § 4º)”.74
b) os créditos dos sócios e dos administradores sem vínculo empregatício.
277. Ao classificar como subquirografários os créditos dos sócios e dos
administradores sem vínculo empregatício evita-se a simulação de créditos.
Dentre estes créditos encontram-se também os créditos dos sócios e
administradores que emprestaram dinheiro à sociedade empresária, o pro labore (retirada) ou a parte dos lucros que lhes cabia nos resultados da sociedade
empresária falida, pendentes na data da quebra.
§ 1o Para os fins do inciso II do caput deste artigo, será considerado como valor do bem objeto de garantia real a importância efetivamente
arrecadada com sua venda, ou, no caso de alienação em bloco, o valor de
avaliação do bem individualmente considerado.
TJ-SP - APL: 90001720520048260014 SP 9000172-05.2004.8.26.0014, Relator: Paulo Barcellos Gatti, Data de
Julgamento: 17/03/2014, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 24/03/2014.
74
COELHO, F. U. Comentários à nova lei de falências e recuperação de empresas. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 228.
73
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278. Em referência aos créditos com garantia real, o valor do bem será
considerado como sendo o valor de sua venda. Assim, poder-se-á verificar se
o produto da venda do bem onerado é superior ao valor do crédito (caso em
que o saldo é utilizado para pagamento das categoriais sequentes), ou se o
produto da venda é inferior ao valor do crédito (caso em que o saldo devedor
restante é inserido na classe dos quirografários).
§ 2o Não são oponíveis à massa os valores decorrentes de direito
de sócio ao recebimento de sua parcela do capital social na liquidação da
sociedade.
279. O direito do sócio ao recebimento de sua parcela do capital social
na liquidação da sociedade somente poderá ser exercido, na visão de Manoel
Justino Bezerra Filho, “se houvesse o pagamento integral de todos os credores
e, ainda assim, houvesse sobra de dinheiro”.75
§ 3o As cláusulas penais dos contratos unilaterais não serão atendidas
se as obrigações neles estipuladas se vencerem em virtude da falência.
280. Nos casos de contratos vincendos, e consequentemente vencidos,
por conta da decretação da falência, impossibilitando a sociedade empresária
de honrar com sua obrigação, as multas previstas por tal inadimplemento não
são exigíveis da massa falida.
§ 4o Os créditos trabalhistas cedidos a terceiros serão considerados
quirografários.
281. Abrindo exceção à regra do art. 349 do Código Civil, o qual prevê
que “a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal
e os fiadores”, a Lei 11.101 determina que o cessionário do crédito trabalhista
tornar-se-á credor quirografário.
O intento do legislador foi coibir o assédio sobre os credores trabalhistas, que, na maioria das vezes, necessitam do recebimento premente
BEZERRA FILHO, M. J. Nova lei de recuperação e falências comentada. 5. ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais,
2008, p. 225.
75
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de seus haveres, e assim seriam suscetíveis ao assédio para cessão de seus
créditos com grande deságio, acaso restasse preservada a classificação do
crédito cedido.
Art. 84. Serão considerados créditos extraconcursais e serão pagos
com precedência sobre os mencionados no art. 83 desta Lei, na ordem a
seguir, os relativos a:
282. Os créditos extraconcursais são pagos anteriormente aos credores
da sociedade falida, e são divididos em despesas referentes à administração da
massa falida e restituições em dinheiro.
Repare-se que o caput estabelece que o pagamento dos credores extraconcursais se dará seguindo a ordem dos incisos.
I – remunerações devidas ao administrador judicial e seus auxiliares, e créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de
acidentes de trabalho relativos a serviços prestados após a decretação
da falência;
283. Dentre as despesas referentes à administração da massa falida
têm-se os honorários devidos a profissionais contratados, com autorização do
juízo falimentar, para prestar serviços à massa falida (advogados, contadores
etc.), assim como créditos trabalhistas e oriundos de acidente de trabalho,
com fato gerador posterior à decretação da falência (por exemplo, verbas trabalhistas devidas a um vigia contratado pela massa falida para a segurança de
um imóvel arrecadado até que se dê sua alienação).
O inciso I é exemplificativo, e não taxativo.

II – quantias fornecidas à massa pelos credores;
284. Ocasionalmente, os credores podem fornecer valores à massa falida, visando possibilitar que se promovam diligências e demandas em busca
da recuperação de ativos.

O Decreto-Lei 7.661/1945 possibilitava, através do caput do art. 75, o
encerramento da falência por frustração (inexistência de ativos arrecadados),
mas ao mesmo tempo possibilitava, no § 1º do art. 75, que credores reque202
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ressem o prosseguimento da falência, obrigando-se a entrar com a quantia
necessária às despesas76.
285. A possibilidade de encerramento da falência por frustração não
foi repetida pela Lei 11.101/2005, embora a regra se aplique analogamente
às falências regidas por tal norma, por força de entendimento jurisprudencial.
De igual forma, não havendo vedação expressa na lei, podem os credores, em
desejando, fornecer valores à massa falida, possibilitando a busca da recuperação de ativos.
Acerca da aplicabilidade do art. 75, do Decreto-Lei 7.661/1945, às
falências regidas pela Lei 11.101/2005, válido citar parecer da Procuradoria
de Justiça do Paraná77:
Muito embora a figura da frustração da falência não tenha sido repetida na redação da Lei n° 11.101/2005, vale assinalar que a jurisprudência pátria tem reiteradamente admitido a conclusão do feito falimentar em virtude de desinteresse
econômico, proveniente de ausência de bens a arrecadar Ressalta-se que, nesta
hipótese, as obrigações perante os credores remanescem, não obstante a extinção da ação.
Portanto, tem-se que independentemente da legislação aplicável ao feito, é possível, em tese, a análise do pedido de reconhecimento da frustração da falência/
desinteresse econômico e de adoção do rito especial.
A partir da interpretação da disposição prevista no art. 75, caput, do Decreto-Lei
n° 7.661/45, é possível concluir que o momento oportuno para que o síndico
declare a frustração da falência e pugne pela adoção do rito especial pertinente
é imediatamente após a constatação da ausência de bens ou da insuficiência do
ativo para as despesas do processo.
Em tese, já na fase de arrecadação dos bens da massa é possível identificar se
não foi encontrado patrimônio ou se o que foi encontrado é insuficiente.
[...]
Outrossim, se for constatado pelo d. Promotor de Justiça que eventual irregularidade decorrente da inobservância da Lei n° 11.101/2005 após a decretação da
falência nos moldes da norma revogada não refletiu em prejuízo ao falido, é possível que a manifestação do Parquet seja no sentido de ser acolhido o pedido de
extinção da falência, não obstante a ausência de previsão do instituto da “falência
frustrada” na nova sistemática; porém, com a observação de que – nesse caso –
subsistem as obrigações perante os credores.

Art. 75. Se não forem encontrados bens para serem arrecadados, ou se os arrecadados forem insuficientes para as
despesas do processo, o síndico levará, imediatamente, o fato ao conhecimento do juiz, que, ouvido o representante
do Ministério Público, marcará por editais o prazo de dez dias para os interessados requererem o que for a bem dos
seus direitos.
§ 1º Um ou mais credores podem requerer o prosseguimento da falência, obrigando-se a entrar com a quantia necessária às despesas, a qual será considerada encargo da massa.
77
Informativo nº 68 – Dúvidas ministeriais envolvendo o instituto da frustração da falência, datado de 21 de julho de
2014, in http://www.civel.mppr.mp.br/modules/noticias/article.php?storyid=90, acesso em 04/05/2015.
76
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III – despesas com arrecadação, administração, realização do ativo
e distribuição do seu produto, bem como custas do processo de falência;
286. Como despesas necessárias à arrecadação e conservação dos bens
da massa falida, têm-se, como exemplo, serviço de vigilância; serviços de reparos em imóveis visando aumentar seu valor de venda; contratação de avaliadores; dentre outros. Ainda, a massa falida arcará com as custas do processo
de falência devidas à serventia onde tramita o feito.
IV – custas judiciais relativas às ações e execuções em que a massa
falida tenha sido vencida;
287. Segundo Manoel Justino Bezerra Filho, estas “custas serão pagas
não no momento em que surgirem em cada ação, e sim quando do pagamento do quadro geral de credores”.78

A prática forense demonstra, contudo, que, a pedido do Administrador
Judicial e tendo em vista a conveniência e a disponibilidade financeira da
massa falida, pode ser autorizado o pagamento das custas mediante o trânsito
em julgado da demanda em que a massa falida for vencida, assim como ocorre
com as despesas correntes (por exemplo, honorários de advogado contratado
pela massa com pagamento mensal).
V – obrigações resultantes de atos jurídicos válidos praticados durante
a recuperação judicial, nos termos do art. 67 desta Lei, ou após a decretação
da falência, e tributos relativos a fatos geradores ocorridos após a decretação
da falência, respeitada a ordem estabelecida no art. 83 desta Lei.
288. Tributos com fato gerador ocorrido após a decretação da falência
são considerados créditos extraconcursais. A hipótese é rara, visto que a decretação da falência encerra as atividades da sociedade empresária.

Contudo, há tributos que são vinculados a determinados bens da massa
falida, e que por essa são pagos, não como créditos extraconcursais, mas em
sub-rogação do valor de venda de referido bem. Por exemplo, no caso de um
imóvel que possua débitos de IPTU, mesmo com fato gerador após a decreBEZERRA FILHO, M. J. Nova lei de recuperação e falências comentada. 5. ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais,
2008, p. 227.
78
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tação da falência. Quando da alienação será pago, com o valor arrecadado na
venda, o IPTU em aberto até a referida data, sendo revertido o saldo à massa
falida, no forma do artigo 130 do Código Tributário Nacional79.

Finalmente, quanto às “obrigações resultantes de atos jurídicos válidos,
praticados durante a recuperação judicial, nos termos do art. 67 desta Lei, ou
após a decretação da falência”, tratam-se dos créditos negociais não quirografários. Nesse sentido:
DIREITO FALIMENTAR E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO ESPECIAL. CRÉDITOS RELATIVOS A NEGÓCIOS JURÍDICOS FORMALIZADOS APÓS O MOMENTO
EM QUE DEFERIDO O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO (LF, ART. 52). NATUREZA EXTRACONCURSAL (LF, ARTS. 67, CAPUT, E 84, V). PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA (LF, ART. 47). PREVALÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido analisou todas
as questões pertinentes para a solução da lide, pronunciando-se, de forma clara
e suficiente, sobre a controvérsia estabelecida nos autos.
2. A expressão “durante a recuperação judicial”, gravada nos arts. 67, caput, e 84,
V, da Lei de Falências e de Recuperação de Empresas, abrange o período compreendido entre a data em que se defere o processamento da recuperação judicial e a
decretação da falência, interpretação que melhor harmoniza a norma legal com as
demais disposições da lei de regência e, em especial, o princípio da preservação
da empresa (LF, art. 47).
3. Recurso especial a que se dá provimento.80

Art. 130. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse
de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, sub-rogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de
sua quitação.
Parágrafo único. No caso de arrematação em hasta pública, a sub-rogação ocorre sobre o respectivo preço.
80
REsp 1399853/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
QUARTA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 13/03/2015.
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SEÇÃO III
ARTHUR MENDES LOBO

DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO
Art. 85. O proprietário de bem arrecadado no processo de falência
ou que se encontre em poder do devedor na data da decretação da falência
poderá pedir sua restituição.
289. O dispositivo ora examinado tem como fundamento o poder de
sequela, que deriva do direito de propriedade. O proprietário pode reaver
o bem de quem injustamente o possua. No presente caso, a lei garante ao
proprietário o direito de restituição da coisa no momento da decretação da
falência. Assim sendo, bens arrendados, alugados, emprestados ao devedor,
poderão ser restituídos por provocação em simples petição. A única exceção
diz respeito a dinheiro emprestado ao devedor, que terá disciplina própria no
art. 86, que será comentado a seguir.
Parágrafo único. Também pode ser pedida a restituição de coisa
vendida a crédito e entregue ao devedor nos 15 (quinze) dias anteriores ao
requerimento de sua falência, se ainda não alienada.
290. Esse comando normativo tem o objetivo de proteger o credor que
contratou com o devedor às vésperas de ele (devedor) pedir a recuperação
judicial. O que se busca é preservar a não surpresa, pois se o credor contratou
e, em menos de 15 dias depois, o devedor pediu autofalência ou alguém pediu
a falência desse devedor, ele (credor) estará em situação de extrema surpresa
e desvantagem. Considerando que o negócio jurídico é recente e que o bem
ainda não foi alienado, o credor pode pedir a restituição do bem devolvendo
as parcelas pagas pelo devedor.
É uma hipótese que se baseia na revisão do contrato, configurando-se como exceção da força obrigatória dos contratos, ante o risco iminente de inadimplência (art. 477 do Código Civil). O credor invocará a
boa-fé e pedirá a resolução daquele, retornando as partes ao status quo
206
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ante diante da falência do comprador que adquiriu a crédito.
Art. 86. Proceder-se-á à restituição em dinheiro:

I – se a coisa não mais existir ao tempo do pedido de restituição,
hipótese em que o requerente receberá o valor da avaliação do bem, ou, no
caso de ter ocorrido sua venda, o respectivo preço, em ambos os casos no
valor atualizado;
291. Nesta hipótese, o proprietário receberá o crédito como extraconcursal, ou seja, sem se submeter à ordem de preferência prevista no art. 85
da LRE. Não faria nenhum sentido exigir que o proprietário se sujeitasse
à ordem de pagamento dos credores, afetos aos efeitos da falência, pois, se
assim o fosse, a devedora prejudicaria sobremaneira o proprietário dos bens
que estão em sua posse, uma vez que bastaria dar fim à coisa ou subtrair sua
utilidade econômica.

A restituição em pecúnia deverá obedecer ao valor de mercado do bem,
devidamente atualizado.
II – da importância entregue ao devedor, em moeda corrente nacional, decorrente de adiantamento a contrato de câmbio para exportação, na
forma do art. 75, §§ 3o e 4o, da Lei no 4.728, de 14 de julho de 1965, desde
que o prazo total da operação, inclusive eventuais prorrogações, não exceda o previsto nas normas específicas da autoridade competente;
292. O adiantamento a contrato de câmbio para exportação deve ser
devolvido, em espécie, pelo mesmo fundamento dos itens anteriores. Se houve
adiantamento e a quebra do exportador ocorreu, gerou uma ruptura da legítima
expectativa do credor. Se o contrato não for pré-formado, o dinheiro deve ser
restituído sem se submeter à ordem de preferência prevista no art. 85 da LRE.
Esse pedido de restituição tem embasamento no princípio da boa-fé objetiva,
que afirma não poder haver enriquecimento sem causa do devedor, mais precisamente, a massa falida não pode arrecadar bens que não sejam do devedor.
III – dos valores entregues ao devedor pelo contratante de boa-fé na
hipótese de revogação ou ineficácia do contrato, conforme disposto no art.
136 desta Lei.
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293. Se um credor entregou valores ao devedor por confiar que o negócio seria cumprido, e vier a se surpreender com a revogação do contrato
ou sua ineficácia, poderá exigir a devolução dos valores entregues. Trata-se
do princípio da não-surpresa. Ninguém pode ser beneficiado pela própria
torpeza. Não pode o devedor revogar o contrato e continuar com o dinheiro
que recebera.
E se o contrato for ineficaz em razão da não ocorrência do termo, encargo ou porque pende condição suspensiva da obrigação, o negócio jurídico
se resolve automaticamente pela decretação de falência, podendo o credor da
obrigação frustrada exigir o retorno ao status quo ante com a restituição do
dinheiro entregue ao devedor.
Parágrafo único. As restituições de que trata este artigo somente serão efetuadas após o pagamento previsto no art. 151 desta Lei.
294. Embora a restituição prevista no art. 86 isente o proprietário da
obrigação de observar a ordem do art. 85 da LRE, há créditos mais importantes que serão pagos em primeiro lugar, como por exemplo, os créditos
trabalhistas previstos no art. 151, segundo o qual: “Os créditos trabalhistas de
natureza estritamente salarial vencidos nos 3 (três) meses anteriores à decretação
da falência, até o limite de 5 (cinco) salários-mínimos por trabalhador, serão pagos
tão logo haja disponibilidade em caixa”.
Trata-se de postulado normativo que tem fulcro no princípio da Dignidade da Pessoa Humana.
Art. 87. O pedido de restituição deverá ser fundamentado e descreverá a coisa reclamada.
§ 1o O juiz mandará autuar em separado o requerimento com os documentos que o instruírem e determinará a intimação do falido, do Comitê, dos credores e do administrador judicial para que, no prazo sucessivo de
5 (cinco) dias, se manifestem, valendo como contestação a manifestação
contrária à restituição.
295. O Comitê de Credores, o Administrador Judicial e o Falido deverão ser ouvidos para que se evite o erro essencial quanto ao objeto, bem como
para se evitar fraude na restituição. A inobservância desse ato pode ensejar a
declaração de nulidade da restituição.
208
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§ 2o Contestado o pedido e deferidas as provas porventura requeridas, o juiz designará audiência de instrução e julgamento, se necessária.

§ 3o Não havendo provas a realizar, os autos serão conclusos para
sentença.
296. As partes poderão produzir provas, inclusive testemunhal, sobre a
propriedade do bem móvel. Porém, a propriedade imóvel se provará apenas
com a matrícula no Cartório de Registro de Imóveis. Outras provas, como a
prova pericial para avaliação do bem ou para provar sua inutilidade, também
são permitidas.
Art. 88. A sentença que reconhecer o direito do requerente determinará a entrega da coisa no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.
Parágrafo único. Caso não haja contestação, a massa não será condenada ao pagamento de honorários advocatícios.
297. A condenação em honorários advocatícios se dá com base no
princípio da causalidade. Se não há resistência ao pedido, logo, não há lide e,
portanto, não são devidos honorários advocatícios pela massa falida.
Art. 89. A sentença que negar a restituição, quando for o caso, incluirá o requerente no quadro-geral de credores, na classificação que lhe
couber, na forma desta Lei.
298. Se ao final da fase instrutória, o suposto proprietário não guardar
essa condição, terá de habilitar seu crédito para recebê-lo, em pecúnia, obedecida a ordem prevista no art. 85 da LRE.
Art. 90. Da sentença que julgar o pedido de restituição caberá apelação sem efeito suspensivo.
300. Não há efeito suspensivo porque, após a cognição exauriente, o
juiz deve deixar o bem com quem entende ser o proprietário. Conceder efeito
suspensivo automático poderia fazer perecer o bem, contrariando o postulado “res perit domino”. Assim, ainda que uma das partes interponha apelação
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contra a sentença, seus efeitos irão prevalecer.

Contudo, se houver risco de lesão grave ou de difícil reparação, pode
o apelante pedir ao Relator, no Tribunal, a antecipação da tutela recursal demonstrando se tratar de medida de urgência.
Parágrafo único. O autor do pedido de restituição que pretender receber o bem ou a quantia reclamada antes do trânsito em julgado da sentença prestará caução.
301. A caução é necessária para admitir a reversibilidade da medida,
caso a pretensão de restituição da parte seja julgada improcedente.
Art. 91. O pedido de restituição suspende a disponibilidade da coisa
até o trânsito em julgado.
302. Se ainda não se tem conhecimento sobre o bem ser ou não ativo
da massa falida, por cautela, a lei determina que este fique indisponível, ou
seja, que o Administrador Judicial não venda a coisa até que seja definida a
questão da propriedade.
Nada impede, contudo, como visto no artigo anterior, que a parte autora do pedido de restituição preste caução e levante o bem para
uso próprio ou de terceiros, de modo a lhe dar destinação social, tendo
em vista o longo tempo de espera que pode haver até o trânsito em
julgado.
Parágrafo único. Quando diversos requerentes houverem de ser satisfeitos em dinheiro e não existir saldo suficiente para o pagamento integral, far-se-á rateio proporcional entre eles.
303. O parágrafo único tem fundamento no princípio “par conditio
creditorum”, segundo o qual, na falência, os credores ou interessados devem
ser tratados com igualdade.

Se pessoas que ostentam a mesma condição e direitos semelhantes estiverem disputando o mesmo bem ou mesma forma de pagamento, o rateio
proporcional é medida salutar na hipótese de inexistir dinheiro para pagar
todos os requerentes.
210
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Art. 92. O requerente que tiver obtido êxito no seu pedido ressarcirá
a massa falida ou a quem tiver suportado as despesas de conservação da
coisa reclamada.
304. O requerente não pode se enriquecer às custas de outrem.
Assim, se a massa falida ou o terceiro tiverem realizado despesas com a
conservação do bem, o requerente que ganhou a demanda pela restituição tem obrigação de reembolsá-los, pois, em última análise, beneficiou-se dessa despesa.
Art. 93. Nos casos em que não couber pedido de restituição, fica resguardado o direito dos credores de propor embargos de terceiros, observada a legislação processual civil.
305. O proprietário que não preencher os requisitos objetivos do
art. 85 e 86 da LRE poderá proteger sua propriedade via Embargos de
Terceiro, a ser ajuizado contra a massa falida. Também não podem ser
descartadas as ações possessórias ou reipersecutórias previstas no Código
de Processo Civil.
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SEÇÃO IV
CARLOS ROBERTO CLARO

DO PROCEDIMENTO PARA A DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA
Art. 94. Será decretada a falência do devedor que:

I – sem relevante razão de direito, não paga, no vencimento, obrigação líquida materializada em título ou títulos executivos protestados cuja
soma ultrapasse o equivalente a 40 (quarenta) salários-mínimos na data do
pedido de falência;
II – executado por qualquer quantia líquida, não paga, não deposita
e não nomeia à penhora bens suficientes dentro do prazo legal;

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

a) procede à liquidação precipitada de seus ativos ou lança mão de
meio ruinoso ou fraudulento para realizar pagamentos;

b) realiza ou, por atos inequívocos, tenta realizar, com o objetivo de retardar pagamentos ou fraudar credores, negócio simulado ou
alienação de parte ou da totalidade de seu ativo a terceiro, credor ou
não;
c) transfere estabelecimento a terceiro, credor ou não, sem o consentimento de todos os credores e sem ficar com bens suficientes para solver
seu passivo;

d) simula a transferência de seu principal estabelecimento com
o objetivo de burlar a legislação ou a fiscalização ou para prejudicar
credor;
e) dá ou reforça garantia a credor por dívida contraída anteriormente sem ficar com bens livres e desembaraçados suficientes para saldar seu
passivo;
f ) ausenta-se sem deixar representante habilitado e com recursos
suficientes para pagar os credores, abandona estabelecimento ou tenta
ocultar-se de seu domicílio, do local de sua sede ou de seu principal estabelecimento;
g) deixa de cumprir, no prazo estabelecido, obrigação assumida no
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plano de recuperação judicial.

§ 1o Credores podem reunir-se em litisconsórcio a fim de perfazer
o limite mínimo para o pedido de falência com base no inciso I do caput
deste artigo.

§ 2o Ainda que líquidos, não legitimam o pedido de falência os créditos que nela não se possam reclamar.

§ 3o Na hipótese do inciso I do caput deste artigo, o pedido de
falência será instruído com os títulos executivos na forma do parágrafo
único do art. 9o desta Lei, acompanhados, em qualquer caso, dos respectivos instrumentos de protesto para fim falimentar nos termos da
legislação específica.
§ 4o Na hipótese do inciso II do caput deste artigo, o pedido de falência será instruído com certidão expedida pelo juízo em que se processa
a execução.

§ 5o Na hipótese do inciso III do caput deste artigo, o pedido de
falência descreverá os fatos que a caracterizam, juntando-se as provas que
houver e especificando-se as que serão produzidas.
306. O artigo 94 contém três hipóteses (rol taxativo, numerus clausus)
que poderão dar ensejo ao pedido de decretação de abertura da falência do
devedor, por parte dos legitimados (art. 97, incisos II a IV). Trata-se, pois,
de um dos pressupostos do estado falimentar. As hipóteses são as seguintes:
impontualidade injustificada (inc. I); execução frustrada (inc. II) e prática de
atos considerados fraudulentos (inc. III).
307. O inc. I trata da impontualidade injustificada, ou seja, sem relevante razão de direito, a dívida, materializada em título ou títulos executivos,
devidamente protestados, e cuja soma ultrapasse a 40 (quarenta) salários mínimos na data do pedido, não é paga no vencimento.
Pode haver litisconsórcio facultativo simples (art. 94, §1º), de acordo
com o art. 113 do novo Código de Processo Civil. No que diz respeito à
exigência de protesto especial81 para fins falimentares (art. 94, §3º), houve
retrocesso, na medida em que o Superior Tribunal de Justiça, ao tempo do
Dec.-Lei 7.661/45, já havia mitigado tal exigência.

No que se refere à prova como relevante razão de direito para não

81

Lei 9.492/1009, art. 23.
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cumprimento da obrigação, as hipóteses não exaustivas constam do art. 96.
O inc. V abre oportunidade para outras razões (coisa julgada/litispendência, falsidade de título, prescrição, requerimento anterior de recuperação
judicial etc.). Caso o devedor logre êxito em fazer prova de que inexiste
liquidez e certeza quanto ao título executivo objeto da ação, a falência não
será decretada.
O sistema, na hipótese do art. 94, inc. I, adota a impontualidade
como fato caracterizador do estado de insolvência, que, reconhecida pelo
juiz, resulta na abertura da falência. Para fins de retirada do devedor do
mercado, de forma compulsória, interessa o não pagamento de dívida líquida, certa e exigível no vencimento; bem como o não pagamento desmotivado. A insolvência é o sinal ostensivo de que o devedor não pode
permanecer no mercado. É a insuficiência de patrimônio para fazer frente
às dividas. É um estado de fato.

Ressalte-se que a lei de 2005 não mais contém a hipótese da assim chamada “verificação judicial de crédito”, prevista no vetusto Dec.-Lei 7.661/45,
em seu art. 1º, §1º.
308. O inc. II trata da denominada “falência presumida”, que ocorre
quando, executado por qualquer quantia líquida, o devedor não paga, não deposita o valor em juízo e não nomeia, dentro do prazo legal, bens suficientes
à penhora. Tais omissões são passíveis de ação judicial. Com efeito, caberá ao
credor solicitar certidão de inteiro teor, constando o valor da execução, e ainda, que não existiu nenhuma das hipóteses aventadas no inciso em comento
(art. 94, §4º), sendo desnecessário qualquer protesto. Basta tal documento
para requerer a abertura da falência do devedor, sendo de menor importância
o valor da execução, que deverá ser suspensa.
309. O inc. III, que trata da prática de atos de falência, estabelece 7
(sete) hipóteses que poderão dar ensejo à retirada do devedor do mercado. As
hipóteses são exaustivas. Cabe ao requerente descrever, pormenorizadamente,
os fatos que caracterizem o estado falimentar, anexando as provas e especificando as que pretender produzir no curso da ação.
A hipótese contida no inciso III é diferente das duas anteriores, que
estão ligadas à dívida líquida, certa e exigível. Agora, há relatos de fatos que
dizem respeito à desestabilização do devedor, podendo ser ajuizado o pedido
mesmo que o credor não detenha dívida já vencida.
O próprio caput faz referência ao fato de que a prática de qualquer ato
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enumerado pelo artigo, constando do plano de recuperação, será plenamente
válida e não dará ensejo a pedido de falência. Aqui, uma vez mais, houve
deslize do legislador.

A hipótese elencada na letra a é incompatível com a recuperação judicial e jamais fará parte do plano; a letra g também é incompatível com o
plano, pois o devedor não faria constar que deixara de cumprir as avenças.
As demais hipóteses seguem a mesma linha de argumentação. São de todo
incompatíveis com as cláusulas do plano.
310. O parágrafo segundo do art. 94, ora em comento, é no sentido
de que não são passíveis de legitimar pedido de falência do devedor os créditos que nela não se possam reclamar, ainda que líquidos. Este parágrafo tem
estreita relação com o art. 5º e seus dois incisos, e não cabem ser exigidos no
âmbito falimentar.
Art. 95. Dentro do prazo de contestação, o devedor poderá pleitear
sua recuperação judicial.
311. O devedor poderá, no curso do prazo para defesa (10 dias, conforme art. 98), requerer a recuperação judicial. Em primeiro lugar, a lei estreitou
certos limites, de modo que apenas a recuperação plenamente judicial (art.
47) poderá ser requerida no exíguo prazo. O devedor poderá formular tal
requerimento em quaisquer das hipóteses elencadas no art. 94, pois a lei não
fez restrição alguma.

O pedido de recuperação é matéria de defesa também (art. 96, inc.
VII), servindo como excludente. Impende destacar alguns aspectos relevantes. Em primeiro lugar, após a regular citação do devedor, é quase impossível
preparar pedido de recuperação judicial, a teor do art. 51, no curto período
de 10 (dez) dias. Na prática, não se vê tal fato se proceder. Em segundo, não
cabe a formalização no bojo da contestação, por evidente. Cabe, isso sim,
redigir petição com observância dos requisitos legais, ajuizar a recuperação
judicial e depois comunicá-la ao juízo do pedido de falência (juízo universal) que o formalizou.
Art. 96. A falência requerida com base no art. 94, inciso I do caput,
desta Lei, não será decretada se o requerido provar:
I – falsidade de título;
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II – prescrição;

III – nulidade de obrigação ou de título;
IV – pagamento da dívida;

V – qualquer outro fato que extinga ou suspenda obrigação ou não
legitime a cobrança de título;
VI – vício em protesto ou em seu instrumento;

VII – apresentação de pedido de recuperação judicial no prazo da
contestação, observados os requisitos do art. 51 desta Lei;
VIII – cessação das atividades empresariais mais de 2 (dois) anos
antes do pedido de falência, comprovada por documento hábil do Registro Público de Empresas, o qual não prevalecerá contra prova de exercício
posterior ao ato registrado.

§ 1o Não será decretada a falência de sociedade anônima após liquidado e partilhado seu ativo nem do espólio após 1 (um) ano da morte do
devedor.

§ 2o As defesas previstas nos incisos I a VI do caput deste artigo
não obstam a decretação de falência se, ao final, restarem obrigações não
atingidas pelas defesas em montante que supere o limite previsto naquele
dispositivo.
312. O artigo 96, conforme já visto, trata das excludentes à abertura da
falência, hipóteses essas não exaustivas, levando-se em conta o teor do inciso
VII. Cabe ao devedor, em sede de contestação (não cabe reconvenção em pedido de falência), alegar toda matéria de defesa, inclusive eventual excludente.
313. No que diz respeito ao parágrafo primeiro, insta salientar que (i)
o art. 219 da Lei 6.404/74 é claro ao dispor que a companhia é extinta pelo
encerramento da liquidação; (ii) é raro o pedido de falência formulado em
face de espólio.

Quanto ao parágrafo segundo, estabelece o texto que, nos casos de:
alegação de falsidade de título; prescrição; nulidade da obrigação ou de título;
e pagamento da dívida, a falência pode ser aberta se, ao final, restarem obrigações não atingidas pela contestação, em valor superior ao limite previsto.
Dito de outra forma, caso remanesçam títulos em consonância com a
lei e que ultrapassem os 40 salários mínimos, a falência poderá ser aberta. Por
outro lado, se inferiores, o pedido será julgado improcedente.
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Art. 97. Podem requerer a falência do devedor:
Lei;

I – o próprio devedor, na forma do disposto nos arts. 105 a 107 desta

II – o cônjuge sobrevivente, qualquer herdeiro do devedor ou o inventariante;

III – o cotista ou o acionista do devedor na forma da lei ou do ato
constitutivo da sociedade;
IV – qualquer credor.

§ 1o O credor empresário apresentará certidão do Registro Público
de Empresas que comprove a regularidade de suas atividades.

§ 2o O credor que não tiver domicílio no Brasil deverá prestar caução relativa às custas e ao pagamento da indenização de que trata o art. 101
desta Lei.
314. O art. 97 trata dos legitimados a requererem a abertura da falência
do devedor, sendo que o inciso I se refere a assim denominada “autofalência”.
Esta somente pode ser requerida pelo próprio devedor, e não há mais prazo,
tal como constava do art. 8º do ab-rogado Decreto-lei de 1945. O tema será
melhor esmiuçado no lugar próprio. Os demais incisos comportam alguns
esclarecimentos.
315. O inciso II se refere ao cônjuge sobrevivente, ao herdeiro ou ao
inventariante do espólio de pessoa física, ou seja, do empresário individual
ou singular (art. 966 do CC), que é a pessoa natural que tem por escopo o
exercício da atividade econômica organizada. Apenas ele, obviamente, poderá
ter cônjuge ou herdeiros.
316. O inciso III se refere a sócio cotista ou acionista de pessoa jurídica de direito privado. Tais pessoas não carecem de ter em mãos título executivo judicial ou extrajudicial, por exemplo, para que requeiram a abertura
de falência do devedor. Não carece de possuir crédito em face do devedor,
mas, ciente de que a pessoa jurídica não está cumprindo seu objeto social ou
mesmo de que perpetra atos fraudulentos, poderá acioná-la judicialmente.
317. O inciso IV, em tese, não exigiria grandes divagações. Entrementes, há alguns aspectos que devem ser apresentados. Tanto o credor empreCOMENTÁRIOS À LEI 11.101/05: Recuperação Empresarial e Falência
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sário quanto o credor pessoa natural têm legitimidade ativa processual para
pedir a retirada do devedor do mercado. O credor trabalhista, por exemplo,
que tenha em mãos título executivo (art. 94, inc. I), pode requerer a abertura
da falência.
Porém, quanto ao Fisco, existem divergências jurisprudenciais. Não
obstante tenha ao alcance da mão a Lei 6.830/80, pode-se deixá-la de lado
e requerer a falência do devedor? Haveria interesse de agir, mais especificamente, necessidade de pedir a retirada do devedor do mercado? Em última
análise, o Estado teria interesse em ver decreta a falência de entidade?

Juridicamente, não há como impedir a Fazenda Pública de solicitar a
tutela estatal, mas talvez careça de interesse de agir. Importante ressaltar que,
decretada a falência, o crédito fiscal dela não fará parte, inexistindo, destarte,
razão de ordem lógica a permitir que ajuíze pedido de falência do devedor.
318. Estabelece o parágrafo primeiro que o credor empresário deverá apresentar certidão do Registro Público de Empresas ( Junta Comercial),
comprobatório de suas atividades. A fim de demonstrar a regularidade, cabe a
juntada de tal documento. Caso não o faça, pode o juiz determinar a emenda
da inicial e, não cumprida a determinação, indeferi-la.
319. O parágrafo segundo é no sentido de que, caso o credor tenha
domicílio fora do país, deverá prestar caução quanto às custas e ao pagamento da indenização (art. 101). A caução pode ser em pecúnia ou em bens de
qualquer natureza, reduzindo-os a termo nos próprios autos. Também pode
ser apresentada carta de fiança bancária. A crítica que deve ser feita é que a
lei não estabelece os limites de tal caução, até porque a regra do art. 101 estabelece que a apuração das perdas e danos ocorrerá em liquidação de sentença.
Não existe norte quanto ao valor da caução.
Art. 98. Citado, o devedor poderá apresentar contestação no prazo
de 10 (dez) dias.

Parágrafo único. Nos pedidos baseados nos incisos I e II do caput
do art. 94 desta Lei, o devedor poderá, no prazo da contestação, depositar
o valor correspondente ao total do crédito, acrescido de correção monetária, juros e honorários advocatícios, hipótese em que a falência não será
decretada e, caso julgado procedente o pedido de falência, o juiz ordenará
o levantamento do valor pelo autor.
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320. O texto do artigo 98 é inapropriado, na medida em que foi utilizada terminologia incorreta. A contestação é uma das formas de defesa do
réu, como é consabido.
321. Após a regular citação do devedor (inexiste citação via correio,
mas cabe citação por edital e por hora certa, além da tradicional citação por
mandado82), poderá, dentro do prazo legal de 10 (dez) dias, a contar da juntada do mandado nos autos do processo:
(i) Nas hipóteses dos incisos I e II do art. 94: a) depositar o valor
correspondente ao total da dívida, acrescido de juros, correção monetária, honorários de advogado e despesas processuais, elidindo a falência; b) quedar
inerte; c) depositar para discutir - e aí não decreta a falência -, com defesa e
impugnação ao valor da causa; d) apresentar contestação - inclusive exceções
e impugnação ao valor da causa - sem depositar, correndo riscos consideráveis; e) expressamente concordar com a abertura da falência; f ) requerer
recuperação judicial;
(ii) Na hipótese do inc. III do art. 94: a) quedar inerte; b) requerer
recuperação judicial; c) apresentar contestação - exceções e impugnação ao
valor da causa; d) expressamente concordar com a abertura da falência.

322. Impende destacar que a situação do inciso III nada tem a ver
com impontualidade, de modo que não cabe depósito elisivo extintivo da
obrigação, ou mesmo depósito para garantir a discussão acerca do pedido.
Cabe, isso sim, contraditar o fato narrado na inicial a fim de demonstrar que
não há estado falimentar.
Art. 99. A sentença que decretar a falência do devedor, dentre outras determinações:
I – conterá a síntese do pedido, a identificação do falido e os nomes
dos que forem a esse tempo seus administradores;

II – fixará o termo legal da falência, sem poder retrotraí-lo por mais
de 90 (noventa) dias contados do pedido de falência, do pedido de recuperação judicial ou do 1o (primeiro) protesto por falta de pagamento, excluindo-se, para esta finalidade, os protestos que tenham sido cancelados;

III – ordenará ao falido que apresente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, relação nominal dos credores, indicando endereço, importância,
82

O Oficial de Justiça não está obrigado a ir noutro lugar que não seja a sede do devedor a fim de citá-lo.
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natureza e classificação dos respectivos créditos, se esta já não se encontrar
nos autos, sob pena de desobediência;
IV – explicitará o prazo para as habilitações de crédito, observado o
disposto no § 1o do art. 7o desta Lei;
V – ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o
falido, ressalvadas as hipóteses previstas nos §§ 1o e 2o do art. 6o desta Lei;

VI – proibirá a prática de qualquer ato de disposição ou oneração
de bens do falido, submetendo-os preliminarmente à autorização judicial
e do Comitê, se houver, ressalvados os bens cuja venda faça parte das atividades normais do devedor se autorizada a continuação provisória nos
termos do inciso XI do caput deste artigo;

VII – determinará as diligências necessárias para salvaguardar os
interesses das partes envolvidas, podendo ordenar a prisão preventiva do
falido ou de seus administradores quando requerida com fundamento em
provas da prática de crime definido nesta Lei;
VIII – ordenará ao Registro Público de Empresas que proceda à anotação da falência no registro do devedor, para que conste a expressão “Falido”, a data da decretação da falência e a inabilitação de que trata o art. 102
desta Lei;
IX – nomeará o administrador judicial, que desempenhará suas funções na forma do inciso III do caput do art. 22 desta Lei sem prejuízo do
disposto na alínea a do inciso II do caput do art. 35 desta Lei;

X – determinará a expedição de ofícios aos órgãos e repartições públicas e outras entidades para que informem a existência de bens e direitos
do falido;
XI – pronunciar-se-á a respeito da continuação provisória das atividades do falido com o administrador judicial ou da lacração dos estabelecimentos, observado o disposto no art. 109 desta Lei;

XII – determinará, quando entender conveniente, a convocação da
assembleia-geral de credores para a constituição de Comitê de Credores,
podendo ainda autorizar a manutenção do Comitê eventualmente em
funcionamento na recuperação judicial quando da decretação da falência;
XIII – ordenará a intimação do Ministério Público e a comunicação
por carta às Fazendas Públicas Federal e de todos os Estados e Municípios
em que o devedor tiver estabelecimento, para que tomem conhecimento da
falência.
Parágrafo único. O juiz ordenará a publicação de edital contendo a
íntegra da decisão que decreta a falência e a relação de credores.
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323. A lei é totalmente silente quanto ao procedimento, desde a citação
válida até a decretação da falência – sendo que o art. 99 estabelece todos os
requisitos que da sentença deverão constar –, de modo que cabem algumas
observações a respeito.

Nada impede que o juiz designe dia e hora para tentativa de conciliação, atitude por demais benéfica; caso as partes transacionem o pedido de
falência, não poderá ter continuidade regular, cabendo a imediata extinção;
descabe a suspensão do processo, em consequência; caso eventual acordo não
reste cumprido, nada pode ser feito no âmbito do processo, até porque pedido
de falência não tem a função de cobrança de dívida, mas sim de retirar o devedor do mercado; caso haja contestação, caberá ao juiz observar estritamente
os ditames do Código de Processo Civil, até final sentença, decretando ou
não a abertura da falência do devedor.
324. No que se refere à natureza jurídica da sentença que decreta a
abertura da falência do devedor, entende-se por ser eminentemente constitutiva. Criando situação jurídica nova – quanto ao patrimônio do devedor,
penhoramento abstrato (arrecadação) e inclusão no mundo jurídico das massas falidas (objetiva e subjetiva), dentre outros aspectos – não pode, de forma
alguma, ter carga mandamental, executiva ou mesmo declaratória.
325. Dos requisitos que constarão da sentença de abertura da falência,
merece análise o inciso XI, que trata da continuação provisória das atividades
do falido. Entende-se que inexiste tal possibilidade e a posição é justificada.
Com a mudança de mentalidade, deixando-se a ideia de falência para se pensar na busca da manutenção da empresa no mercado, via recuperação (numa
de suas modalidades), percebe-se que todos os esforços devem ser levados a
efeito para que se evite a retirada do mercado.
A Lei 11.101/05 traz mecanismos econômico-jurídicos para a tentativa de soerguimento. Ora, não sendo possível a reestruturação empresarial,
a falência é de rigor. Retirando-se o devedor do mercado, porque nele não
tem as mínimas condições de prosseguir – sob pena de sua crise criar efeito
multiplicador – não há que se falar em continuidade provisória das atividades
da massa falida. Isso certamente geraria passivo ainda maior, com as responsabilidades recaindo nos ombros desta e do Administrador Judicial, de forma
pessoal, consoante regra do Código Tributário Nacional. De outro lado, fosse
o caso de continuação da atividade, a lei não traça qualquer caminho a ser
trilhado, ao contrário do que dispõe o art. 74 do ab-rogado texto legal.
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O que se pode considerar – mas o caso concreto o dirá – é a possibilidade de manter máquinas e equipamentos ligados por certo tempo, a fim de que
não se perca a produção. O Administrador Judicial, ao se deparar com o caso
concreto, deverá ter bom senso e prudência para determinar ou não o imediato
encerramento da atividade, bem como o desligamento das máquinas.
326. Outro aspecto relevante a comentar é o que consta do inciso
XIII, no sentido de que caberá intimação do Ministério Público a fim de que
tome ciência dos termos do processo. Considerando o veto ao art. 4º, o representante do Ministério Público, em tese, aduz quando intimado a tanto. Importante salientar que nada impede que o juiz, detectando, na fase preliminar
do processo, indício de crime ou mesmo conluio entre devedor e credor, pode
e deve intimar o Ministério Público, a teor do art. 40 do Código de Processo
Penal. O art. 186, §2º, da Lei 11.101/05, abre tal possibilidade.
327. O parágrafo único do art. 99 trata do edital da falência, que deve
ser imediatamente publicado para ciência de credores e terceiros. Nele há de
se constar a íntegra da sentença que determinou a abertura da falência e a
relação dos credores do falido. Alguns aspectos são importantes.

O primeiro se refere à relação de credores. O inc. III do art. 99 estabelece o prazo de 5 (cinco) dias para que o falido junte a lista nominativa de
credores, sob pena de cometimento do crime de desobediência. O edital somente pode ser publicado após tal juntada. A situação guarda relevância com
os casos em que o devedor foi citado por edital ou mesmo naqueles em que,
após a sentença de abertura da falência, não tenha sido ele localizado.
Sem a intimação do falido para que apresente a lista, o edital não pode
ser publicado. Sem a publicação deste, não se inicia o prazo a que alude o
art. 7º, §2º da mesma lei. Evidente que o prazo aos credores pode ter início
quando receberem a correspondência do Administrador Judicial (art. 22, inc.
I, alínea a), mas entende-se que, sem a lista de credores, o edital não pode ser
publicado, por ausência de cumprimento do art. 99, parágrafo único.
Art. 100. Da decisão que decreta a falência cabe agravo, e da sentença que julga a improcedência do pedido cabe apelação.
328. O artigo 100 trata dos recursos que poderão ser interpostos a tempo
e modo corretos. Saliente-se, desde logo, que o microssistema da Lei 11.101/05
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estabelece regime particularíssimo no que diz respeito aos recursos. Mesmo em se
tratando de sentença, poderá esta ser desafiada por agravo, indo contra os termos
do art. 1009 do novo CPC (513 do Código de Processo Civil revogado).
329. Decretada a abertura da falência, o devedor - credores, terceiros
prejudicados e Ministério Público têm legitimidade recursal - poderá interpor agravo de instrumento, no prazo previsto no Código de Processo Civil.
Por não possuir efeito suspensivo, não impede o imediato cumprimento da
sentença. A hipótese para estancar os efeitos desta é lograr êxito à suspensão
perante o relator do recurso, no tribunal.
Ratifique-se que o art. 100 não reproduziu o art. 17 do Dec.-Lei
7.661/45. Enquanto pendente o julgamento do agravo de instrumento, sem
efeito suspensivo, poderá haver a venda de bens? E se for dado provimento ao
recurso e a venda já tiver ocorrido, como fica a situação do processo falimentar? De outra parte, mesmo que inexista venda, caso o processo pós-abertura
da falência tenha regular curso, sendo provido o agravo, como ficarão os direitos de credores, terceiros juridicamente interessados e do falido?

330. Julgado improcedente o pedido, o credor insatisfeito - terceiros prejudicados, o próprio devedor e o Ministério Público podem recorrer - poderá
interpor recurso de apelação, com duplo efeito. Destaque-se que, em sendo
conhecido e provido o recurso, poderá o tribunal determinar a abertura da falência, cumprindo ao juiz de primeiro grau complementar o acórdão, com observância dos requisitos constantes do art. 99. Inexiste impeditivo à decretação
em segundo grau de jurisdição, e não há que se falar em supressão de instância.
331. Inexistem os efeitos da coisa julgada quando se trata de sentença
que julga improcedente o pedido, podendo haver nova ação.
Art. 101. Quem por dolo requerer a falência de outrem será condenado, na sentença que julgar improcedente o pedido, a indenizar o devedor, apurando-se as perdas e danos em liquidação de sentença.
§1° Havendo mais de 1 (um) autor do pedido de falência, serão solidariamente responsáveis aqueles que se conduziram na forma prevista no
caput deste artigo.

§2° Por ação própria, o terceiro prejudicado também pode reclamar
indenização dos responsáveis.
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332. Quem, por dolo, requerer a falência do devedor será condenado,
na sentença que julgar improcedente o pedido, a indenizá-lo, apurando-se o
quantum em liquidação de sentença. É a regra do artigo em comento. O dolo,
ou seja, a malícia, a vontade de prejudicar, a má-fé, deve ser comprovado, cabendo ao juiz motivar sua sentença, indicando pormenorizadamente os atos
que caracterizam o dolo por parte do credor.

Observe-se que a distribuição do pedido de abertura da falência já
pode causar mal-estar ao devedor, sem descuidar que seu nome fatalmente
será incluído nos cadastros de proteção ao crédito. Isso pode travar sua atividade econômica. Nessa esteira, a indenização poderá ser por dano moral
(ofensa ao nome do devedor) ou patrimonial. A lei não especifica parâmetro
para arbitramento da indenização, cabendo ao juiz, quanto ao dano moral,
levar em conta o princípio da razoabilidade. No que se refere ao dano patrimonial, caberá ao devedor demonstrar as perdas e danos (lucros cessantes e
danos emergentes) em decorrência do pedido de falência.
A questão que remanesce é: pode o juiz, de ofício, condenar o autor ao
pagamento de indenização? Considerando-se o brocardo ne procedat judex ex
officio (princípio da inércia da jurisdição), entende-se que o juiz não pode fixar
indenização de ofício; cabe ao devedor, em sede de contestação, requerê-la.
333. Quanto ao parágrafo primeiro, havendo mais de um demandante, serão solidariamente responsáveis os que se conduziram com dolo. A lei
somente permite a condenação contanto exista prova produzida neste sentido. Considerando que o texto é taxativo no sentido de que somente poderá
haver condenação ao atuante com dolo, é afastada qualquer hipótese de o
agente culposo ou daquele que agiu com abuso de direito seguir igual sorte.
334. No que se refere ao parágrafo segundo, o terceiro prejudicado,
via ação própria, pode requerer indenização dos responsáveis pelo pedido de
abertura da falência, excluído o próprio devedor. Qualquer legitimado ativo
pode ser réu na demanda judicial. Na sentença denegatória de falência não
pode o juiz analisar o culpa ou o abuso de direito processual.
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SEÇÃO V
RODOLFO SALMAZO

DA INABILITAÇÃO EMPRESARIAL, DOS DIREITOS E DEVERES DO FALIDO
Art. 102. O falido fica inabilitado para exercer qualquer atividade
empresarial a partir da decretação da falência e até a sentença que extingue
suas obrigações, respeitado o disposto no § 1o do art. 181 desta Lei.

Parágrafo único. Findo o período de inabilitação, o falido poderá
requerer ao juiz da falência que proceda à respectiva anotação em seu registro.
335. Após a sentença que determina a falência da empresa, dois efeitos
são trazidos de forma imediata para a sociedade, quais sejam: o afastamento
do falido do exercício de qualquer atividade empresarial (art. 102) e a perda
do direito de administração e de disposição de seus bens (art.103), podendo
essa perda ser observada mesmo antes da decretação da falência, com a determinação do sequestro de seus bens.

Ademais, além do afastamento do administrador da sociedade, também há o afastamento dos sócios, desde que ilimitadamente responsáveis, do
poder de promover deliberações em relação à sociedade. O inabilitado fica
impedido, portanto, de ser empresário individual, administrador ou responsável por sociedade empresária.
336. Todavia, em razão do princípio da livre iniciativa, consagrado no
art. 170, CF, esse impedimento não pode ser decretado ad eternum, sendo
mantido nessa situação apenas até a sentença que extingue suas obrigações.
Frise-se, ainda, que caso haja condenação por crise falimentar, a inabilitação
perdurará pelo prazo de cinco anos após a extinção da punibilidade, podendo,
contudo, haver reabilitação penal.
337. Se o falido descumprir a sua inabilitação, voltando a exercer atividade empresarial, incorrerá em crime tipificado no art. 176 da
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Lei 11.101/2005, ficando sujeito à pena de reclusão de 1 a 4 anos, além
de multa, respondendo ainda, pessoalmente, pelas obrigações contraídas,
ainda que aja em nome da empresa. Com isso, qualquer ato de administração praticado pelo falido após a decretação de sua falência, é passível
de nulidade.
338. Findo o prazo de inabilitação, o falido poderá requerer ao juiz da
falência que proceda à respectiva anotação em seu registro, é o que dispõe o
parágrafo único do referido artigo 102. Pode-se dizer que o decreto falimentar transforma o falido em uma espécie de “morto-vivo”, pois, após a sentença
de encerramento e a sentença de extinção das obrigações, os sócios podem
voltar à atividade empresarial com a mesma sociedade empresária, revertendo
os efeitos dissolutórios da falência com o objetivo de fazê-la retornar à exploração da atividade83.
Art. 103. Desde a decretação da falência ou do sequestro, o devedor
perde o direito de administrar os seus bens ou deles dispor.
Parágrafo único. O falido poderá, contudo, fiscalizar a administração da falência, requerer as providências necessárias para a conservação
de seus direitos ou dos bens arrecadados e intervir nos processos em que
a massa falida seja parte ou interessada, requerendo o que for de direito e
interpondo os recursos cabíveis.

339. Na constância da inabilitação do falido, quem assume a função
de administração e gestão da empresa é o Administrador Judicial nomeado.
A sua atuação deve se dar com base na justiça, a fim de que sejam evitadas
irregularidades no processo falimentar, sendo sempre fiscalizado pelo juiz e
pelo Comitê de Credores.
340. Ele – administrador – é também o responsável pelo quadro geral
de credores, notificando-os sobre a decretação de falência e prestando todas
as informações requeridas, agindo ainda como um fiscal e administrador das
contas. Cumpre a ele a adoção de medidas para a realização do ativo, através
da prática de todos os atos que sejam necessários para tanto, até mesmo a
alienação dos bens existentes. A ele incumbe, ainda, decidir sobre questões
BEZERRA FILLHO, Manoel Justino. Lei de Recuperação de Empresas e Falência: Lei 11.101/2005: comentada artigo
por artigo. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 266.
83
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que possam afetar os credores, constituindo o Comitê de Credores, a escolha
de seus membros e a eventual substituição deles.

Os seus atos devem sempre visar à conservação de direitos e ações dos
credores e da massa falida, procedendo à cobrança de dívidas e à sua correspondente quitação.
341. Além disso, com base no art. 22, III da mesma lei, o Administrador Judicial deve apresentar, no prazo de 40 (quarenta) dias, contado da
assinatura do termo de compromisso - prorrogável por igual período -, relatório sobre as causas e circunstâncias que conduziram à situação de falência,
podendo apontar a responsabilidade civil e penal dos envolvidos, observado o
disposto no art. 186 desta Lei.
342. No mesmo sentido, é dever do Administrador a arrecadação de
todos os bens da empresa falida, excluindo aqueles absolutamente impenhoráveis (art. 649, CPC). A formalização da arrecadação se dá por meio
da elaboração do respectivo auto e posterior avaliação por profissional
contratado pelo Administrador Judicial, por meio de autorização do juízo
falimentar.
Dessa forma, além da arrecadação, conforme já explicitado, ao Administrador Judicial também incumbe o dever de custódia dos bens, já que ao
representar a massa falida administrativa e judicialmente, ele entra na posse
de todos os bens, livros fiscais e documentos da empresa falida.

343 O falido, por sua vez, não fica desamparado. Ele tem amplos poderes para fiscalizar a administração de seus bens e de sua falência, podendo
intervir nos processos em que a massa falida seja parte ou interessada – apesar
de não poder representá-la -, caso seja necessário para a conservação de seus
bens ou de seus direitos, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 103
desta Lei.
Ademais, em relação à administração da falência, o falido pode acompanhar a arrecadação e a avaliação de seus bens (art. 108), em vista do bom
andamento da falência.

344. Por fim, dentre os instrumentos de defesa de seus interesses, conforme o art. 8° da Lei 11.101/2005, o falido pode, no prazo de dez dias contados da publicação da relação de credores, apresentar ao juiz impugnação,
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alegando ausência de crédito, ilegitimidade na cobrança, classificação equivocada do crédito ou valor equivocado. Ainda, de acordo com o parágrafo único
do art. 102 da mesma Lei, o falido tem o direito de requerer o levantamento
de sua inabilitação, com a devida anotação em registro.

veres:

Art. 104. A decretação da falência impõe ao falido os seguintes de-

I – assinar nos autos, desde que intimado da decisão, termo de comparecimento, com a indicação do nome, nacionalidade, estado civil, endereço completo do domicílio, devendo ainda declarar, para constar do dito
termo:

a) as causas determinantes da sua falência, quando requerida pelos
credores;
b) tratando-se de sociedade, os nomes e endereços de todos os sócios, acionistas controladores, diretores ou administradores, apresentando
o contrato ou estatuto social e a prova do respectivo registro, bem como
suas alterações;
c) o nome do contador encarregado da escrituração dos livros obrigatórios;
d) os mandatos que porventura tenha outorgado, indicando seu objeto, nome e endereço do mandatário;
e) seus bens imóveis e os móveis que não se encontram no estabelecimento;
f ) se faz parte de outras sociedades, exibindo respectivo contrato;

g) suas contas bancárias, aplicações, títulos em cobrança e processos
em andamento em que for autor ou réu;

II – depositar em cartório, no ato de assinatura do termo de comparecimento, os seus livros obrigatórios, a fim de serem entregues ao
administrador judicial, depois de encerrados por termos assinados pelo
juiz;
345. O legislador, ao impor os deveres supramencionados, pretendeu
colher subsídios para a responsabilização do falido, administradores e, tratando-se de sociedade, dos sócios.
346. O falido deverá apresentar lista dos bens móveis e imóveis que
228
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não se encontram no estabelecimento e estejam em nome da pessoa jurídica
falida ou do falido (pessoa física). Isso porque caberá ao Administrador Judicial ou, eventualmente, a qualquer credor, alegar fraude ou suposta dilapidação de patrimônio da pessoa jurídica.

No mesmo sentido, é recomendável este tipo de esclarecimento para
que se possa, eventualmente, verificar o crescimento desmesurado do patrimônio pessoal em comparação à queda do patrimônio social, em especial
ante a aplicação cada vez mais comum, pelo Judiciário, da desconsideração da
personalidade jurídica84, com o notório intuito de se evitar fraudes contra os
credores da falência.

Resta evidente, do mesmo modo, o intuito de proteção ao direito
creditório implícito na alínea “g” do inciso I do art. 104, na medida em
que se busca a averiguação de compatibilidade entre os números contábeis da pessoa jurídica e os valores movimentados na conta pessoa física
do falido, em especial em relação às retiradas advindas de recebíveis da
pessoa jurídica.
347. Além dos bens da pessoa jurídica falida – e, em determinados casos, da pessoa do falido – também são arrecadados documentos relacionados à
atividade negocial, não se permitindo, contudo, a arrecadação de documentos
pessoais, visto que a Constituição Federal, ao definir garantias fundamentais,
estabelece, em seu art. 5°, que “ninguém será submetido a tratamento degradante
(inciso III), sendo invioláveis a intimidade e a vida privada das pessoas (inciso X),
bem como o sigilo das comunicações telefônicas (inciso XII)”.
III – não se ausentar do lugar onde se processa a falência sem motivo
justo e comunicação expressa ao juiz, e sem deixar procurador bastante,
sob as penas cominadas na lei;
348. É obrigação do falido não tomar medidas protelatórias à resolução do feito, motivo pelo qual é seu dever estar à disposição do juízo e, se
acaso queira se ausentar do lugar onde se processa a falência, deverá, antecipadamente, comunicar de forma expressa ao Juiz, apresentando justo motivo
e designando um terceiro como seu bastante procurador.

BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Nova lei de recuperação e falências comentada. -5. Ed. – São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2005, p. 268.
84
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IV – comparecer a todos os atos da falência, podendo ser representado por procurador, quando não for indispensável sua presença;
V – entregar, sem demora, todos os bens, livros, papéis e documentos ao administrador judicial, indicando-lhe, para serem arrecadados, os
bens que porventura tenha em poder de terceiros;

349. A arrecadação dos bens do devedor é um dos efeitos da falência,
que perde a disponibilidade e a gestão destes, ficando sob a responsabilidade
do Administrador Judicial e sujeitos ao concurso de credores.
Assim, com a arrecadação do patrimônio do devedor, inclusive dos
bens em poder de terceiros, origina-se a massa falida objetiva, também chamada de massa ativa.

350. Os bens dos sócios ilimitadamente responsáveis e do empresário
individual são atingidos pelos efeitos da falência, porém, destaca-se, que não
são suscetíveis de arrecadação os bens absolutamente impenhoráveis, quais
sejam: bens inalienáveis, bem de família, provisões de alimento necessárias
à manutenção do devedor e de sua família, anel nupcial, pensões, seguro de
vida, dentre outros.
VI – prestar as informações reclamadas pelo juiz, administrador judicial, credor ou Ministério Público sobre circunstâncias e fatos que interessem à falência;
VII – auxiliar o administrador judicial com zelo e presteza;
VIII – examinar as habilitações de crédito apresentadas;

IX – assistir ao levantamento, à verificação do balanço e ao exame
dos livros;
X – manifestar-se sempre que for determinado pelo juiz;

XI – apresentar, no prazo fixado pelo juiz, a relação de seus credores;
dicial.

XII – examinar e dar parecer sobre as contas do administrador ju-

351. As habilitações de crédito serão apresentadas ao Juízo falimentar
dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da publicação do edital
da sentença que decreta a falência, nos termos do art. 7º, § 1º, deste diploma
legal, constando os seguintes dados: nome completo, endereço, o valor do
230

Miolo - Livro Comentarios a Lei 11101.indd 230

Comissão de Estudos de Recuperação Judicial e Falência

01/08/2017 10:40:13

crédito (atualizado até a decretação da falência) e sua classificação. Os credores poderão juntar os documentos que entenderem pertinentes, assim como
requerer as provas que pretendem produzir.
352. As habilitações de créditos apresentadas em data posterior ao
prazo serão recebidas como retardatárias (art. 10).
Parágrafo único. Faltando ao cumprimento de quaisquer dos deveres que esta Lei lhe impõe, após intimado pelo juiz a fazê-lo, responderá o
falido por crime de desobediência.
353. A inobservância de quaisquer deveres constantes no art. 104 ocasionará a responsabilização por crime de desobediência, conforme art. 330,
do Código Penal, desde que intimado o devedor a dar cumprimento aos atos
que lhe cabem.
354. Saliente-se que está afastada a prisão administrativa do falido em
caso de descumprimento dos deveres do art. 104, uma vez que a Constituição
Federal, através do art. 5º, LXI e LXVII, impediu a recepção do art. 35 da
antiga lei de falências.
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SEÇÃO VI
CARLOS ALBERTO FARRACHA DE CASTRO

DA FALÊNCIA REQUERIDA PELO PRÓPRIO DEVEDOR
Art. 105. O devedor em crise econômico-financeira que julgue não
atender aos requisitos para pleitear sua recuperação judicial deverá requerer ao juízo sua falência, expondo as razões da impossibilidade de prosseguimento da atividade empresarial, acompanhadas dos seguintes documentos:
I – demonstrações contábeis referentes aos 3 (três) últimos exercícios sociais e as levantadas especialmente para instruir o pedido, confeccionadas com estrita observância da legislação societária aplicável e
compostas obrigatoriamente de: a) balanço patrimonial; b) demonstração
de resultados acumulados; c) demonstração do resultado desde o último
exercício social; d) relatório do fluxo de caixa;

II – relação nominal dos credores, indicando endereço, importância,
natureza e classificação dos respectivos créditos;

III – relação dos bens e direitos que compõem o ativo, com a respectiva estimativa de valor e documentos comprobatórios de propriedade;
IV – prova da condição de empresário, contrato social ou estatuto
em vigor ou, se não houver, a indicação de todos os sócios, seus endereços
e a relação de seus bens pessoais;
V – os livros obrigatórios e documentos contábeis que lhe forem exigidos por lei;

VI – relação de seus administradores nos últimos 5 (cinco) anos,
com os respectivos endereços, suas funções e participação societária.
355. O artigo em exame confere ao devedor a legitimidade para requerer a sua declaração de inviabilidade econômica, isto é, a sua autofalência. Afinal, em tese, ninguém melhor que o próprio devedor para saber
da possibilidade ou não de continuidade do seu negócio. Caso contrário,
estaria o legislador propiciando que o devedor, mesmo ciente de que o seu
negócio estava fadado ao insucesso, continuasse a praticar atos incompatí232
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veis com o comércio, em prejuízo da sociedade em geral.
356. Todavia, há que se destacar que o requerimento de falência pelo
devedor não constitui, por si só, sinônimo de fraude ou mesmo dissolução
irregular. Ao contrário. Afinal, o próprio legislador fala em dever e não em
faculdade, o que já afasta a generalização automática de fraude, a qual – esta
sim – deve ser investigada em todos os casos. Sobre o tema, pertinente trazer
à baila precedente do Superior Tribunal de Justiça, o qual é extremamente
didático:
“(..) A quebra da sociedade de quotas de responsabilidade limitada, ao contrário
do que ocorre em outros tipos de sociedade, não importa em responsabilização
automática dos sócios. Ademais a autofalência não configura modo irregular de
dissolução da sociedade, pois além de estar prevista legalmente, consiste numa
faculdade estabelecida em favor do comerciante impossibilitado de honrar os
compromissos assumidos.(..)”85

Art. 106. Não estando o pedido regularmente instruído, o juiz determinará que seja emendado.
357. Com o intuito de trazer transparência e segurança aos credores,
bem como dificultar a fraude, o legislador, no artigo 105 da lei em exame,
exige extenso rol de documentos. A ausência dos documentos autoriza ao juiz
determinar a emenda do pedido, sem prejuízo de posterior indeferimento da
inicial, caso não sanado o defeito apontado.
Art. 107. A sentença que decretar a falência do devedor observará a
forma do art. 99 desta Lei.

Parágrafo único. Decretada a falência, aplicam-se integralmente os
dispositivos relativos à falência requerida pelas pessoas referidas nos incisos II a IV do caput do art. 97 desta Lei.
358. Independentemente se requerida pelo credor ou pelo próprio
devedor (autofalência), a sentença que decreta a abertura da falência põe
STJ. 2ª Turma. Rel. Min. Castro Meira, Resp.212033/SC, DJ 16.11.04, p.220. Os Tribunais Estaduais têm seguido a
mesma linha de pensamento, à exemplo precedente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul no seguinte sentido:
“A falência da empresa não configura justa causa para o redirecionamento da execução contra os administradores”.
(TJRS, AI nº 70029473246, 21ª Câmara Cível, Rel. Marco Aurélio Heinz, j. 24/06/2009)
85
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fim ao pedido falimentar preliminar e, por conseguinte, inaugura o processo falimentar propriamente. Trata-se, pois, de um provimento judicial, isto
é, de uma sentença que, a exemplo das demais, deve observar os requisitos
elencados no Código de Processo Civil, ou seja, relatório, fundamentação e
dispositivo, donde deve constar, formalmente, a presença dos pressupostos
ensejadores da quebra. Os requisitos dessa espécie de sentença, contudo, não
se resumem aos elencados na Lei Instrumental Civil.
359. Em se tratando de sentença que inaugura a falência, além daqueles requisitos genéricos e obrigatórios, possui requisitos específicos, descritos
no artigo 99 da Lei nº 11.101/95. Inegável, pois, que a sentença que decreta
a falência possui requisitos genéricos e específicos. Dentre os genéricos, estão
àqueles previstos no CPC, já mencionados. Quanto aos específicos, podemos
dividi-los em 04 (quatro) elementos, a exemplo do que faz Amador PAES
DE ALMEIDA86:

Elementos
(i) indicativos
(ii) cronológicos
(iii) administrativos
(iv) repressivo

Exemplos
Nome do devedor; lugar do
estabelecimento, nome das pessoas
solidárias com as obrigações;
Data da falência, termo legal, prazo de
habilitação dos credores;
Nomeação de administrador judicial,
diligências convenientes aos interesses
da massa, expedição de ofícios;
Prisão do falido em caso de fraude
comprovada;

86 PAES DE ALMEIDA, Amador. Curso de falência e concordata, 11ª ed., São Paulo: Saraiva, 1993, p. 118 e ss.
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SEÇÃO VII
CARLOS ROBERTO CLARO

DA ARRECADAÇÃO E DA CUSTÓDIA DOS BENS
Art. 108. Ato contínuo à assinatura do termo de compromisso,
o administrador judicial efetuará a arrecadação dos bens e documentos e a avaliação dos bens, separadamente ou em bloco, no local em
que se encontrem, requerendo ao juiz, para esses fins, as medidas necessárias.
§ 1o Os bens arrecadados ficarão sob a guarda do administrador judicial ou de pessoa por ele escolhida, sob responsabilidade daquele, podendo o falido ou qualquer de seus representantes ser nomeado depositário
dos bens.
§ 2o O falido poderá acompanhar a arrecadação e a avaliação.

§ 3o O produto dos bens penhorados ou por outra forma apreendidos entrará para a massa, cumprindo ao juiz deprecar, a requerimento
do administrador judicial, às autoridades competentes, determinando sua
entrega.
§ 4o Não serão arrecadados os bens absolutamente impenhoráveis.

§ 5o Ainda que haja avaliação em bloco, o bem objeto de garantia
real será também avaliado separadamente, para os fins do § 1o do art. 83
desta Lei.
361. A regra do art. 108 é de que, imediatamente após a assinatura do
termo de compromisso, caberá ao Administrador Judicial efetuar a arrecadação de bens e documentos, avaliando-os separadamente ou em bloco, no
lugar em que se encontrem, requerendo ao juiz as providências que se fizerem
necessárias.
362. A decretação da abertura da falência do devedor faz com
que surja no mundo jurídico a massa falida, sem descuidar dos efeitos
imediatos em relação ao devedor, seus contratos e bens, seus credores, e
assim por diante.
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O penhoramento geral dos bens do falido 87 é o resultado imediato da
sentença. Sendo esta proferida, perde o falido a posse imediata e a administração sobre o patrimônio, a teor do art. 103. Cabe ao Administrador Judicial
proceder à arrecadação de todos os bens, documentos e livros em poder do
falido, mesmo que algum terceiro alegue propriedade. A este (terceiro) caberá
a utilização das vias próprias para reaver a coisa arrecadada – que se dá por
pedido de restituição ou por embargos de terceiro.

Cabe ao Administrador Judicial, em última análise, tomar a posse de
tudo o que esteja no estabelecimento do falido, sob pena de responsabilização
pessoal. Tem poderes para proceder à avaliação do patrimônio arrecadado,
podendo se valer de experts para o levantamento dos valores.
363. Segundo a regra do parágrafo primeiro, os bens ficarão sob a
guarda do Administrador Judicial ou de pessoa por ele escolhida, sob sua
responsabilidade. Pode o falido (ou seus representantes) serem nomeados depositários. Por mais que delegue a guarda dos bens arrecadados, o Administrador Judicial sempre será o responsável perante a massa falida.

Remanesce a questão de saber qual será a relação entre este e aquele
a quem entregou a coisa para depósito. Em caso de deterioração, furto ou
perda, por exemplo, consoante regra legal, a responsabilidade perante a massa falida é do Administrador, como já dito. O terceiro – ou o próprio falido
ou sócio de entidade falida – terá responsabilidade perante o Administrador
Judicial, mas nunca frente à massa falida. Cabe àquele, quando do ato de entrega do bem a terceiro ou falido, se cercar de mecanismos jurídicos quanto
à responsabilização.
364. De acordo com o parágrafo segundo, o falido poderá proceder
ao ato de arrecadação e avaliação dos bens. É medida que se impõe, a bem de
ver. O patrimônio arrecadado ainda pertence ao falido, pois com a decretação
da abertura da falência, a posse é transmitida à massa falida objetiva, mas sem
que se perca a propriedade88. Esta somente será perdida no caso de venda dos
ativos. Mais do que acompanhar os atos do Administrador Judicial, tem o
falido o direito legal de fiscalizar seu proceder, a teor do art. 103, parágrafo
único, da lei de regência.

Cf. Pontes de Miranda, Tratado de direito privado. Parte especial. Tomo XXVIII, 3ª edição. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 1984, p. 150.
88
A propósito: http://www.amprs.org.br/arquivos/revista_artigo/arquivo_1285763392.pdf
87
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365. Estabelece o parágrafo terceiro que o produto dos bens penhorados, ou por outra forma apreendidos, entrará para a massa falida, cabendo
ao juiz deprecar, a requerimento do Administrador Judicial, às autoridades
competentes a fim de que procedam à entrega, com depósito em conta bancária, à disposição do juízo. O juiz requisita a remessa dos valores a fim de que
componham os ativos da massa falida.
366. Diz o parágrafo quarto que, não serão passíveis de arrecadação,
os bens absolutamente impenhoráveis. Também não o podem ser os bens
gravados com cláusula de inalienabilidade e bem de família, por exemplo.
367. Por sua vez, o parágrafo quinto estabelece, quanto aos bens objeto de garantia real, que deverão ser avaliados de forma separada, para fins do
art. 83, §1º, da lei.
Art. 109. O estabelecimento será lacrado sempre que houver risco
para a execução da etapa de arrecadação ou para a preservação dos bens da
massa falida ou dos interesses dos credores.
368. Estabelece o art. 109 que será lacrado o estabelecimento quando
houver risco para a execução da arrecadação ou para a preservação dos bens
da massa falida ou dos interesses dos credores.

Desde logo, cabe destacar que o resumo da sentença de abertura de
falência deve ser afixado na porta de todos os estabelecimentos do devedor, a
fim de que haja a necessária publicidade, tal como consta do art. 15, inc. I, do
ab-rogado texto legal.
370. Quanto ao enunciado em comento, é de infeliz redação. Em primeiro lugar, os bens não são da massa falida e sim do falido; este mantém a
propriedade sobre o acervo arrecadado, tendo a posse mediata. Em segundo,
não obstante a regra do art. 99, inc. XI, seja no sentido de que, ao decretar
a abertura da falência, deverá o juiz se pronunciar acerca da lacração, é certo
que esta deve ocorrer de modo efetivo, desde logo.

Fechar todos os estabelecimentos do falido é medida que se impõe,
cabendo ao Administrador Judicial contratar segurança, submetendo o contrato ao crivo do juiz. O problema reside em um aspecto: quando inexistem
recursos financeiros a suportar as despesas imediatas. Caberá ao auxiliar do
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juízo antecipar os pagamentos e se ressarcir oportunamente. O juiz não deve
se pronunciar a respeito da lacração ou não do estabelecimento. Fechar a
unidade é medida que se impõe.
Art. 110. O auto de arrecadação, composto pelo inventário e pelo
respectivo laudo de avaliação dos bens, será assinado pelo administrador
judicial, pelo falido ou seus representantes e por outras pessoas que auxiliarem ou presenciarem o ato.

§ 1o Não sendo possível a avaliação dos bens no ato da arrecadação,
o administrador judicial requererá ao juiz a concessão de prazo para apresentação do laudo de avaliação, que não poderá exceder 30 (trinta) dias,
contados da apresentação do auto de arrecadação.
§ 2o Serão referidos no inventário:

I – os livros obrigatórios e os auxiliares ou facultativos do devedor, designando-se o estado em que se acham, número e denominação
de cada um, páginas escrituradas, data do início da escrituração e do
último lançamento, e se os livros obrigatórios estão revestidos das formalidades legais;
II – dinheiro, papéis, títulos de crédito, documentos e outros bens
da massa falida;

III – os bens da massa falida em poder de terceiro, a título de guarda,
depósito, penhor ou retenção;
IV – os bens indicados como propriedade de terceiros ou reclamados por estes, mencionando-se essa circunstância.

§ 3o Quando possível, os bens referidos no § 2o deste artigo serão
individualizados.

§ 4o Em relação aos bens imóveis, o administrador judicial, no prazo
de 15 (quinze) dias após a sua arrecadação, exibirá as certidões de registro,
extraídas posteriormente à decretação da falência, com todas as indicações
que nele constarem.
371. Este artigo trata do auto de arrecadação propriamente dito, sendo
necessário salientar alguns aspectos. Tal ato faz com que o patrimônio do falido seja incorporado à massa falida, ficando esta com a posse imediata. Não
há perda da propriedade, neste momento processual. Todos os bens corpóreos
e incorpóreos do falido constarão do auto de arrecadação, cabendo apreender
também os livros, papéis, documentos e dinheiro em caixa.
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372. O texto não prevê a presença do representante do Ministério Público,
mas prudente notificá-lo sobre dia e hora em que o ato ocorrerá. Cabe, entretanto, colher sua assinatura no auto de arrecadação, assim como as do falido ou de
seus representantes, e de pessoas que auxiliaram a arrecadação ou a presenciaram,
não se descuidando de que o Administrador Judicial também a aporá.
373. Caso os bens não possam ser avaliados no ato da arrecadação – os
bens incorpóreos podem ser citados como exemplo –, caberá ao Administrador juntar laudo em até 30 (trinta) dias, contados da apresentação do auto
em juízo.
374. No que se refere aos bens imóveis, diz a lei que estes farão parte
do auto de arrecadação, exibindo-se a matrícula imobiliária em até 15 (quinze) dias. Imperiosa a averbação do estado falimentar do proprietário do bem,
para prevenir responsabilidades e advertir terceiros.
Art. 111. O juiz poderá autorizar os credores, de forma individual
ou coletiva, em razão dos custos e no interesse da massa falida, a adquirir ou adjudicar, de imediato, os bens arrecadados, pelo valor da avaliação,
atendida a regra de classificação e preferência entre eles, ouvido o Comitê.
375. O artigo 111 é mais um enunciado utópico, de difícil praticidade. Estabelece, em linhas gerais, que credores, individual ou coletivamente,
poderão adquirir ou adjudicar, de imediato, bens arrecadados, levando-se em
conta o valor da avaliação, consoante regra de classificação e preferência dos
créditos, ouvido o comitê, se constituído.
O processo falimentar envolve interesses múltiplos, não uniformes, e
certamente divergências de pensamento sempre existirão. A utilização do vocábulo “imediato” não tem razão de ser, pois é por demais consabido que o
processo é lento e, mais importante, permitir a adjudicação da coisa beneficiará tão somente o adjudicatário, quebrando, de certa forma, o princípio da
igualdade entre credores da mesma classe.
Art. 112. Os bens arrecadados poderão ser removidos, desde que
haja necessidade de sua melhor guarda e conservação, hipótese em que
permanecerão em depósito sob responsabilidade do administrador judicial, mediante compromisso.
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376. Tal enunciado trata da remoção de bens arrecadados, mantendo-se o Administrador Judicial como depositário. Não há qualquer motivo para
a existência de assinatura de novo termo de compromisso, pois tal pessoa, por
lei, já é responsável pela guarda e conservação dos bens (primeira parte do art.
108, §1º).
Art. 113. Os bens perecíveis, deterioráveis, sujeitos à considerável
desvalorização ou que sejam de conservação arriscada ou dispendiosa,
poderão ser vendidos antecipadamente, após a arrecadação e a avaliação,
mediante autorização judicial, ouvidos o Comitê e o falido no prazo de 48
(quarenta e oito) horas.
377. O artigo 113 estabelece a venda antecipada de bens, trazendo
os seguintes aspectos: mau estado; danificação; guarda dispendiosa ou arriscada; e ainda sua perecibilidade. O Administrador Judicial (art. 22, §3º,
letra j), ao detectar o estado dos bens, deverá comunicar imediatamente
o juiz da causa para que, ouvido o Comitê (se houver) e o falido, em 48
horas, decidir a respeito da venda antecipada. É medida salutar e benéfica aos interesses da massa falida, mantendo-se quase que integramente
os termos do art. 73 da lei de 1945. Note-se que inexiste necessidade de
intimação do Ministério Público.
Art. 114. O administrador judicial poderá alugar ou celebrar outro
contrato referente aos bens da massa falida, com o objetivo de produzir
renda para a massa falida, mediante autorização do Comitê.

§ 1o O contrato disposto no caput deste artigo não gera direito de
preferência na compra e não pode importar disposição total ou parcial dos
bens.

§ 2o O bem objeto da contratação poderá ser alienado a qualquer
tempo, independentemente do prazo contratado, rescindindo-se, sem direito a multa, o contrato realizado, salvo se houver anuência do adquirente.
378. O texto legal trata da possibilidade de bens arrecadados serem
objeto de contrato de locação, mediante prévia autorização do Comitê de
Credores. Entende-se, por envolver patrimônio do falido, que este deve ser
ouvido previamente a respeito, principalmente no que tange ao prazo de locação e ao valor mensal a ser depositado na conta da massa falida. Entende-se,
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também, que não é o caso de serem celebrados contratos de longa duração,
pois o processo falimentar também deve ter como meta a celeridade. Não
pode se perpetrar o tempo.
379. O parágrafo primeiro estabelece que inexiste direito de preferência ao locatário na compra da coisa, e também não pode impor disposição
total ou parcial sobre esta. Neste caso, não incide a regra do art. 27 da Lei
8.245/91 (ver art. 32).
380. O parágrafo segundo trata da venda do bem locado, que poderá
ocorrer a qualquer tempo, independentemente do prazo da avença. Neste
caso, a bem dos interesses prevalentes da massa falida, a rescisão não contemplará multa, salvo se o adquirente concordar de forma expressa.
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SEÇÃO VIII
ROBERTA MACHADO BRANCO RAMOS

DOS EFEITOS DA DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA SOBRE AS
OBRIGAÇÕES DO DEVEDOR
Art. 115. A decretação da falência sujeita todos os credores, que somente poderão exercer os seus direitos sobre os bens do falido e do sócio
ilimitadamente responsável na forma que esta Lei prescrever.
381. A falência, conceituada como um processo judicial de execução
coletiva, tem por objetivo promover a arrecadação de todo o patrimônio do
devedor – empresário individual ou sociedade empresária -, bem como a verificação dos créditos e a futura liquidação do ativo para o pagamento de todos
os credores - de modo completo ou proporcional -, atendido o tratamento
igualitário nas respectivas classes de credores, e estabelecida a hierarquia imposta pelos artigos 83 e 84 desta lei.
Considerando que o patrimônio do devedor constitui a garantia de
seus credores, com a falência decretada, os bens que integram o patrimônio
do falido são indistintamente objeto de arrecadação pelo Administrador Judicial. Arrecadados, cuidará o Administrador de promover sua alienção, de
acordo com as formas previstas no artigo 140 e com as modalidades previstas
no artigo 142, ambos desta lei.

382. Ao estabelecer que o credor somente poderá exercer seu direito sobre os bens do falido e do sócio ilimitadamente responsável, o
legislador impõe os limites para a responsabilidade patrimonial, isto é,
sob quais bens incidirá a expropriação; quais deles poderão ser atingidos
na arrecadação e alienação necessárias ao recebimento dos créditos; bem
como quais sócios terão responsabilidade patrimonial pelo pagamento
dos credores.
383. Neste aspecto, cabe perquirir sobre quais bens do devedor se legitima a expropriação, ou seja, se sobre todos os bens indistintamente consi242
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derados ou apenas sobre aqueles relacionados à atividade empresarial. Além
disso, deve-se verificar quais sócios poderão ter seu patrimônio pessoal atingido no processo falimentar.

O legislador delimita, no artigo em comento, que o credor poderá exercer seu crédito em face dos bens do falido e dos sócios com responsabilidade
ilimitada. A sentença que decreta a falência, declarando falida a sociedade
empresária, atribuirá esse mesmo status de falido aos sócios ilimitadamente
responsáveis.
Art. 116. A decretação da falência suspende:

I – o exercício do direito de retenção sobre os bens sujeitos à arrecadação, os quais deverão ser entregues ao administrador judicial;
384. Com a decretação da falência, suspende-se o direito de retenção
sobre bens que deverão ser arrecadados pela massa falida.
385. Destarte, há situações previstas em lei ou em contrato em que se
atribui a uma das partes contratantes o direito de retenção de coisa alheia, em
garantia da satisfação de obrigação lícita.
Tem-se, a título de exemplo do direito de retenção, as seguintes hipóteses: (i) o direito do comissário sobre os bens e valores em seu poder, retidos
para efeito de reembolso das despesas realizadas e para o recebimento de
comissões que lhes são devidas (artigo 708 CC); (ii) a retenção, pelo transportador, das bagagens dos passageiros, para efeito de garantia do pagamento
do valor da passagem (artigo 742 do CC); (iii) o possuidor de boa-fé em
relação às benfeitorias úteis e necessárias (artigo 1.219 CC); (iv) o credor
pignoratício sobre a coisa empenhada para indenização das despesas que tiver
realizado (artigo 1.433, inciso II CC).

386. Inobstante possam reter os bens em prol do recebimento de
seus créditos, por se tratar a falência de um processo de execução coletiva
onde vigora o princípio da pars condictio creditorum, impondo-se tratamento igualitário às respectivas classes de credores e observada a ordem
de preferência legal, não mais se legitima a retenção sobre a coisa, devendo o credor entregá-la para a massa falida, habilitando seu crédito junto
à classe de créditos com privilégio especial, previstos no artigo 83, inciso
IV, alínea “c”, desta Lei.
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II – o exercício do direito de retirada ou de recebimento do valor de
suas quotas ou ações, por parte dos sócios da sociedade falida.
387. É certo que integrar-se a uma sociedade impõe aos sócios uma série de direitos e deveres inerentes a esse status. Os direitos de sócio dividem-se naqueles de natureza pessoal e de natureza patrimonial.
388. Dentre os direitos pessoais dos sócios integrantes de uma sociedade têm-se, por exemplo, o direito de votar, de ser eleito para o desempenho de
funções na sociedade (administrador, membro de conselho de administração
ou fiscal), direito de exercer a função de administrador ou de fiscalizar a gestão da sociedade quando não exercer sua administração.
389. Classificam-se, de outro modo, como direitos patrimoniais aqueles direitos que disponibilizam aos sócios algumas vantagens econômicas
como, por exemplo, o direito de participar na distribuição dos lucros da sociedade, ou o direito de participar do acervo patrimonial da sociedade, na
eventualidade de vir a ser liquidada.

Dentre esses direitos, engloba-se o direito de retirada, cujas consequências têm aspectos pessoais e patrimoniais. Sob o aspecto da pessoalidade,
subentende-se o exercício do direito constitucional da liberdade de associação (artigo 5º, inciso XX da CF) que, em seu aspecto negativo, assegura a
qualquer pessoa o direito de não se associar ou desvincular-se de qualquer
associação.
Certamente, o dever que a sociedade tem de pagar o montante decorrente da liquidação da quota do sócio que se retira lhe trará consequências
econômicas, por vezes, imprevistas e, ainda, desastrosas ao conteúdo patrimonial da sociedade.
E exatamente por esse aspecto patrimonial é que a decretação da falência suspende o exercício do direito de retirada do sócio. Isto porque o volume
patrimonial da sociedade formará a massa falida, servindo de garantia aos
credores. Não poderá o sócio que pretende se retirar reaver valores da sociedade exatamente porque estão todos comprometidos com a massa falida.
390. Da mesma forma, suspendem-se também o direito patrimonial
que os sócios têm de receber os valores decorrentes de suas quotas ou ações.

A medida, de igual forma, é necessária à preservação dos direitos
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dos credores. Não seria razoável fazer pagamentos aos sócios antes de
honrar o pagamento das classes de credores, consideradas as preferências
hierárquicas.
Art. 117. Os contratos bilaterais não se resolvem pela falência e podem ser cumpridos pelo administrador judicial se o cumprimento reduzir
ou evitar o aumento do passivo da massa falida ou for necessário à manutenção e preservação de seus ativos, mediante autorização do Comitê.
391. A decretação da falência implica, na maioria das vezes, em encerramento das atividades empresariais, podendo o juiz, entretanto, deferir a
continuidade provisória da empresa para efeito de reduzir prejuízos ou preservar o patrimônio da massa falida.

Para tanto, o legislador especifica alguns requisitos, a saber: avoca a
possibilidade de continuidade dos contratos bilaterais, desde que se viabilize
a redução ou o não aumento do passivo da massa falida, ou ainda, quando a
continuidade do contrato preservar seus ativos; e, por fim, que a decisão pela
continuidade seja autorizada pelo Comitê de Credores.
Tratando-se de cada um dos requisitos, tem-se, nos contratos bilaterais, o vínculo jurídico em que ambos os contratantes se obrigam reciprocamente, sendo credores e devedores concomitantemente e para o qual, à luz do
artigo 476 do Código Civil, “nenhum dos contratantes, antes de cumprida a
sua obrigação, podem exigir o implemento da do outro”.

Portanto, se o devedor falido é signatário de um contrato bilateral cuja
execução possa contribuir para não aumentar o passivo da massa falida, ou
garantir meios de preservação do patrimônio que servirá para pagamento
dos credores, o Administrador Judicial poderá preservar a continuidade desse
contrato.
392. O legislador condiciona essa decisão à autorização do Comitê de
Credores. Porém, é preciso ter em mente que nem todos os processos de falência contarão com a formação do Comitê de Credores. Não se olvide, trata-se de órgão cuja formação é facultativa, tanto na recuperação judicial quanto
na falência, e cuja composição estará sujeita à decisão dos credores, por votação com quórum específico em Assembleia realizada para esta finalidade.
Portanto, em que pese o legislador vincular a decisão pela continuidade dos contratos bilaterais à autorização do Comitê de Credores, para aqueles
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processos em que não haja sua formação, o Administrador Judicial poderá justificar seu entendimento ao juiz, que deferirá ou não a continuidade
do contrato. Tal solução encontra respaldo no artigo 28 da Lei de Falência,
quando aduz que: “Não havendo Comitê de Credores, caberá ao administrador judicial ou, na incompatibilidade deste, ao juiz exercer suas atribuições”.
Com efeito, mostra-se razoável admitir tal possibilidade justamente
porque a ausência do Comitê de Credores não pode ser empecilho para a
preservação dos interesses da massa falida.

393. E muito além do único crivo do Administrador Judicial, parece igualmente razoável admitir que o próprio falido, os sócios da empresa
devedora, o gestor judicial ou até mesmo, alguns credores possam pleitear,
fundadamente, pela continuidade dos contratos bilaterais, uma vez comprovado tratar-se de medida em prol do interesse da massa e da preservação do
patrimônio.

Nestes termos, compete ao Administrador Judicial, dentre suas diversas funções desempenhadas no procedimento falimentar, averiguar as exatas
condições dos contratos firmados pelo devedor, sopesando as vantagens ou
mesmo a necessidade de se manter o vínculo e a continuidade da execução contratual. Tais vantagens podem ser constatadas, como já mencionado,
diante da necessidade de proteção do patrimônio da massa falida. Mas não
apenas, poderá o Administrador também constatar vantagem em manter um
contrato, se sopesado o valor da multa contratual imposta pela inexecução
contratual.
Acerca da manutenção dos contratos bilaterais e da decisão que compete ao Administrador Judicial, há recentes decisões do Superior Tribunal de
Justiça, conforme se verifica:
RECURSO ESPECIAL. CONCORDATA PREVENTIVA. FALÊNCIA. PROCESSUAL
CIVIL.HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO (CPC, ART. 458). NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO BILATERAL
EM CURSO. NÃO SUBMISSÃO À CONCORDATA. IMPROCEDÊNCIA EM FACE DA
INADIMPLÊNCIA. POSTERIOR FALÊNCIA. MATÉRIA PREJUDICADA. AUDIÊNCIA
DE VERIFICAÇÃO DE CRÉDITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 7/STJ.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1.(...)
3. Na espécie, a questão da resolução do contrato não se deveu somente ao
pedido de concordata, mas também ao descumprimento de suas cláusulas, inclusive pelo inadimplemento dos pagamentos devidos, implicando enriquecimento
ilícito a prorrogação do fornecimento de produtos e serviços sem a respectiva
contrapartida.
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4. Ademais, com a posterior decretação da falência, todos os créditos ficaram
submetidos ao Juízo Universal, e não somente os quirografários. Quanto aos
contratos bilaterais em curso, cabe ao síndico decidir pelo seu cumprimento ou
resolução (art. 43 do Decreto-Lei 7.661/45).
5. (...)
7. Recurso conhecido em parte e não provido.
(REsp 660.413/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
18/09/2014, DJe 01/10/2014)

§ 1o O contratante pode interpelar o administrador judicial, no prazo de até 90 (noventa) dias, contado da assinatura do termo de sua nomeação, para que, dentro de 10 (dez) dias, declare se cumpre ou não o contrato.
394. Visto que os contratos bilaterais não se resolvem pela falência, podendo prosseguir sua execução, a depender de comprovado benefício à massa
falida, o Administrador Judicial deverá se manifestar acerca da continuidade
da execução do contrato, ouvindo o Comitê de Credores quando a falência
contar com esse órgão.

Entretanto, nem sempre o Administrador se manifesta. Por vezes, o
falido não lhe entrega todos os documentos e livros necessários para que ele
tome conhecimento das condições da empresa e de seus vínculos contratuais.
Neste caso, compete ao contratante a possibilidade de interpelar o Administrador para buscar uma resposta neste sentido, isto é, se pretende manter a execução do contrato.

Para tanto, a interpelação deve se dar no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar da assinatura do termo de compromisso em que assume
o encargo da administração, podendo se dar tanto por simples petição, nos
próprios autos da falência, como também mediante notificação extrajudicial
via cartório.

A princípio, o Administrador Judicial deve se manifestar, respondendo
ao contratante se prosseguirá com o contrato ou não. Mas é preciso ter em
mente que, por vezes, o Administrador não tem elementos suficientes para
decidir, diante da ausência de documentos ou de conhecimento técnico no
assunto.
395. É necessário considerar que se trata de decisão que vincula o Administrador Judicial e, portanto, se eventualmente causar prejuízo à massa,
haverá sua responsabilização pessoal por isso. Não se diz que, frente a qualquer indagação, o Administrador deverá consultar o juiz. Por certo não é
COMENTÁRIOS À LEI 11.101/05: Recuperação Empresarial e Falência

Miolo - Livro Comentarios a Lei 11101.indd 247

247

01/08/2017 10:40:13

esse o caso. Mas eventualmente, sentindo-se inseguro em decidir por falta de
elementos de convicção, o Administrador poderá informar essa situação ao
juízo, para que sejam solicitadas informações do próprio falido, do Comitê de
Credores (se houver) e até do Ministério Público, se for o caso.
Na hipótese de o Administrador não ter razões de convicção suficientes para decidir sobre a manutenção do contrato, uma vez ouvidos todos os
interessados, caberá tal decisão ao juízo.

396. De outro modo, se restarem elementos suficientes para sua manifestação, o Administrador Judicial poderá adotar dois caminhos: a manutenção do contrato ou sua interrupção, com consequências jurídicas distintas,
obviamente.
397. Mantendo-se o cumprimento do contrato, cuidará o Administrador de estabelecer a continuidade dos pagamentos, porque, à luz do artigo
117 já analisado, isso trará benefícios à preservação do patrimônio que será
destinado ao pagamento dos credores, ou ainda, para evitar o aumento do
passivo, sempre visando ao interesse da massa falida e porque não dizer, também do próprio devedor.
§ 2o A declaração negativa ou o silêncio do administrador judicial
confere ao contraente o direito à indenização, cujo valor, apurado em processo ordinário, constituirá crédito quirografário.
398. Uma vez interpelado pelo contratante para se manifestar se pretende dar continuidade ao contrato bilateral, poderá o Administrador Judicial
decidir pela interrupção do mesmo, implicando em inadimplemento contratual.
399. Neste caso, o § 2º em comento atribui ao contratante o direito ao
recebimento de indenização. Evidente que qualquer valor devido deverá ser
pago pela massa falida e, apenas poderá ser feito, se demonstradas certeza,
liquidez e exigibilidade.
Para tanto, deverá o contratante interpor ação judicial contra a massa
falida, representada pelo Administrador Judicial, ação esta que será julgada
pelo próprio juízo falimentar, em decorrência do princípio do juízo universal
da falência, previsto no artigo 76 desta Lei. E como pressuposto para esta
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ação, deverá o contratante interpelar o Administrador, judicialmente, para
constituí-lo em mora.
400. Impende dizer que não se trata de culpa nem mesmo de dolo
do Administrador Judicial. Lembre-se que o legislador lhe conferiu o poder
de decidir em manter a continuidade do contrato ou não. Não faz sentido
atribuir-lhe dolo ou culpa pela inexecução, se lhe foi dada a possibilidade de
decidir.

E se não há culpa, via de consequência, não se imputa ao valor da indenização os lucros cessantes. Não se aplica ao caso a norma constante do artigo
402 do Código Civil89, de forma que, para o caso de inexecução sem culpa,
indenizam-se apenas os valores restantes, acrescidos de danos emergentes.
Art. 118. O administrador judicial, mediante autorização do Comitê, poderá dar cumprimento a contrato unilateral se esse fato reduzir ou
evitar o aumento do passivo da massa falida ou for necessário à manutenção e preservação de seus ativos, realizando o pagamento da prestação pela
qual está obrigada.
401. Da mesma forma que ocorre nos contratos bilaterais, uma vez
constatada que a manutenção dos contratos unilaterais possa ensejar a preservação dos ativos da massa falida, ou ainda, evitar ou minorar o aumento do
passivo a ser suportado, o Administrador Judicial, igualmente, poderá decidir
pela continuidade de execução dos contratos.
Tem-se, por exemplo, os contratos de mútuo ou de depósito mantidos
por decisão do Administrador Judicial.

402. Neste caso, as quantias devidas ao outro contratante deverão ser
pagas mediante habilitação do crédito na falência. Cumpre verificar a data do
vencimento: se houver parcelas já vencidas antes da decretação da falência, o
valor a ser habilitado englobará juros; se não houver parcelas vencidas, como
efeito da decretação da quebra, o contrato terá seu vencimento antecipado,
devendo o valor ser habilitado, descontando eventuais juros, à luz do contido
no artigo 77 desta Lei.

Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além
do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.
89
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403. Cabe mencionar que, por vezes, o falido não é devedor e sim,
credor de um contrato unilateral. Nesta hipótese, fará jus ao recebimento do
crédito, desde que o Administrador Judicial cobre este valor após o vencimento. Trata-se de dever imposto ao Administrador na forma do que contém
o artigo 22, III, alínea “l”.
Art. 119. Nas relações contratuais a seguir mencionadas prevalecerão as seguintes regras:

I – o vendedor não pode obstar a entrega das coisas expedidas ao
devedor e ainda em trânsito, se o comprador, antes do requerimento da
falência, as tiver revendido, sem fraude, à vista das faturas e conhecimentos
de transporte, entregues ou remetidos pelo vendedor;
404. A regra inserida neste inciso pressupõe a análise do momento em
que o Administrador decide pela inexecução do contrato de compra e venda
mercantil, no caso em que o comprador é falido.

Trata-se, pois, de falência do comprador de mercadorias que ainda não
pagou a totalidade do preço, mas que, no entanto, já as recebeu. Não é só isso.
A regra é ainda mais específica. Se esse comprador falido já revendeu a mercadoria adquirida antes da sentença de decretação da falência, não poderá o
vendedor obstar a entrega dos bens.

Neste caso, portanto, valendo-se da prerrogativa de decidir pela continuidade do contrato, o Administrador Judicial do comprador falido poderá,
no interesse da massa, optar pela execução do contrato, recebendo a mercadoria e, claro, prevendo o pagamento do preço.
II – se o devedor vendeu coisas compostas e o administrador judicial
resolver não continuar a execução do contrato, poderá o comprador pôr à
disposição da massa falida as coisas já recebidas, pedindo perdas e danos;
405. Cuida-se de falência do vendedor de coisas compostas, que se
obrigou a entregá-las em tempo e modo previamente pactuados.
Vige a regra geral que permite ao Administrador Judicial decidir, ao
interesse da massa, pelo adimplemento ou não do contrato.

Optando por não cumprir o contrato, entregando as parcelas restantes,
o legislador atribui ao comprador a prerrogativa de colocar todos os bens à
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disposição da massa falida, com a possibilidade de exigir perdas e danos decorrentes da resolução.

Para tanto, caberá ao comprador ajuizar ação para apurar o valor das
perdas e danos. Também por aplicação do princípio do juízo universal da
falência, esta ação será de competência do juízo falimentar, que decidirá o
valor da indenização, computando-se apenas os efetivos prejuízos. Uma vez
mais, aqui não há que se falar em lucros cessantes, exatamente porque a massa falida não tem culpa pelo descumprimento do contrato, configurando-se
naturalmente como um efeito negativo decorrente da falência.
III – não tendo o devedor entregue coisa móvel ou prestado serviço
que vendera ou contratara a prestações, e resolvendo o administrador judicial não executar o contrato, o crédito relativo ao valor pago será habilitado
na classe própria;
406. Trata-se, igualmente, de falência do vendedor de coisa móvel ou
de prestador de serviço cujo pagamento foi pactuado em prestações e a coisa
ainda não foi entregue, ou o serviço ainda não foi realizado.

Da mesma forma, o Administrador poderá optar pela continuidade do
contrato ou não, a depender do melhor interesse da massa falida.

Decidindo-se pela interrupção do contrato, o legislador prevê ao comprador da coisa móvel ou ao receptor dos serviços a possibilidade de habilitar,
na respectiva classe de credores, o crédito referente ao valor já pago ao falido.
407. Contudo, não parece razoável exigir do contratante, neste caso,
que habilite seu crédito na falência, o que certamente lhe classificará como
credor quirografário, após os credores preferenciais.
A solução mais lógica ao comprador de coisa móvel que já pagou parte
do preço, mas ainda não recebeu e nem vai receber o bem, parece estar na
previsão do artigo 86, III da Lei, que prevê a restituição, em dinheiro, dos
valores entregues ao devedor pelo contratante de boa-fé que teve revogado ou
declarado ineficaz seu contrato com o falido.
IV – o administrador judicial, ouvido o Comitê, restituirá a coisa
móvel comprada pelo devedor com reserva de domínio do vendedor se
resolver não continuar a execução do contrato, exigindo a devolução, nos
termos do contrato, dos valores pagos;
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408. Neste inciso, o legislador prevê a hipótese dos contratos nos quais
o falido é o comprador de coisa móvel que ainda não pagou o preço e que
apenas detém a posse do bem (direita ou indireta), mas não seu domínio. São
os casos, pois, dos contratos de alienação fiduciária, contratos de leasing e os
contratos com reserva de domínio.
409. Destarte, cada vez mais negócios jurídicos estão sendo firmados
estipulando-se a fidúcia como garantia.

No conceito dado por Pontes de Miranda, a fidúcia é o ato “entre declarantes ou manifestantes de vontade, um dos quais confia (espera) que o outro se
conduza como ele deseja e, pois, tem fé”.90
410. Neste caso, abre-se a possibilidade de o Administrador Judicial
averiguar a conveniência de prosseguir, ou não, com a execução do contrato,
desde que seja interessante à massa falida.
Decidindo pela interrupção do contrato, abre-se ao credor a possibilidade de pedir a restituição do bem alienado, justamente porque tem o privilégio de manter para si o domínio da coisa até que o pagamento do preço seja
integralmente satisfeito. Não ocorrendo o pagamento, e decidindo o Administrador pela interrupção do contrato, o credor fiduciário não se submete ao
quadro geral de credores, e tem a prerrogativa de pedir a restituição do bem
alienado fiduciariamente, não se sujeitando ao rateio coletivo da massa falida.
]Tal solução se amolda no conceito de alienação fiduciária em garantia
e na prerrogativa que o proprietário fiduciário tem em não se submeter ao
concurso de credores, ainda mais porque o bem alienado fiduciariamente não
deve integrar o rol patrimonial da massa falida.
A doutrina também se filia a esse entendimento, a exemplo das lições
de José Carlos Moreira Alves, quando aduz:

(...) ocorrendo a falência do devedor alienante, a resolutibilidade da propriedade
fiduciária, em favor do alienante, deixa de existir, e, assim, pode o credor, na
forma determinada no Decreto-lei n.º 7.661, de 21 de junho de 1945, pedir a
restituição do bem que lhe foi alienado fiduciariamente, por não mais se justificar
a posse direta do devedor alienante.91

411. Por mais que possam existir outros credores com privilégios legais
90
91

MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado: parte geral. Tomo 3. Campinas: Bookseller,2000,p.148.
ALVES, José Carlos Moreira. Da alienação fiduciária em garantia. São Paulo: Saraiva, 1973, págs. 165/166.
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por ocasião da quebra (a exemplo dos credores trabalhistas), o bem dado em
propriedade fiduciária não poderá integrar o rol dos ativos do devedor, devendo ser restituídos ao proprietário fiduciário.
guir:

Ilustra essa hipótese os julgados do Superior Tribunal de Justiça, a se-

DIREITO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL.FALÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO BEM ALIENADO. ART. 7º DO DECRETO-LEI N.911/1969
C/C O ART. 76 DO DECRETO-LEI 7.661/1945. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO
DE BEM ALIENADO EM GARANTIA DE OPERAÇÃO DE CONCESSÃO DE CRÉDITO.
1. (...)
2. Assim, em decorrência da transmissão da propriedade, é assegurado ao
proprietário fiduciário o direito à restituição do bem alienado fiduciariamente, na hipótese de falência do devedor fiduciante (art.7º do Decreto-Lei n.
911/1969), sendo cediça a possibilidade de a garantia ter como objeto bem
que já integrava o patrimônio do devedor, nos termos da Súmula 28 do STJ,
sendo irrelevante o fato de o bem não ter sido adquirido com o produto do
financiamento.
3. Na falência, somente os bens do patrimônio do devedor integram a massa falida
objetiva, razão pela qual também previram o Decreto- Lei n. 7.661/1945 (art. 76) e
a Lei n. 11.101/2005 (art. 85) a hipótese de restituição do patrimônio que, embora
na posse direta da sociedade falida, não está sob seu domínio e, portanto, não
pode ser liquidado para satisfação dos credores.
4. Assiste ao credor fiduciário o direito de receber o respectivo preço independentemente da classificação de credores, haja vista que o bem dado em propriedade
fiduciária não integra o acervo concursal.
5. Recurso especial provido.
(REsp 1302734/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 16/03/2015)

No mesmo sentido:
DIREITO CIVIL E FALIMENTAR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/1969. FALÊNCIA DO DEVEDOR.DECRETO-LEI 7.661/1945. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA.BENS
JÁ PERTENCENTES AO FIDUCIANTE. GARANTIA DE CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. RESTITUIÇÃO AO CREDOR. CABIMENTO.
1. (...)
5. Ao proprietário fiduciário é assegurado o direito à restituição dos bens previamente alienados em garantia na hipótese de ser decretada a falência do devedor.
6. Recurso especial de Chapecó Companhia Industrial de Alimentos - Massa Falida não provido.
7. Recurso especial da Agência Especial de Financiamento Industrial - Finame
provido.
(REsp 1164667/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado
em 07/05/2013, DJe 14/05/2013)
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412. Mas, para valer-se dessa prerrogativa, o credor deverá interpelar o Administrador Judicial para obter seu pronunciamento acerca da
continuidade ou não do contrato, e sendo negativa a resposta, compete ao
credor propor o pedido de restituição do bem, promovendo-a perante o
juízo falimentar.
413. É preciso considerar, por fim, que não se pode confundir o privilégio em se ter a garantia sobre o próprio bem alienado fiduciariamente com
a natureza do crédito relativo ao saldo ou produto da alienação do bem. Em
outras palavras, se o credor fiduciário alienar o bem para obter o recebimento
de seu crédito, há de se considerar o valor do proveito econômico da venda,
isto é, se o valor adquirido com a venda for suficiente para o pagamento do
crédito, acrescidas as despesas, o credor retém o que lhe cabe, devendo restituir à massa falida o saldo remanescente.
Do contrário, se já fazendo valer seu privilégio de garantia real sobre o
bem, o produto da venda não for suficiente ao recebimento da totalidade de
seu crédito, o credor recebe o quanto foi obtido e, restando-lhe ainda saldo
remanescente, deverá habilitar-se na falência na classe dos credores quirografários.
414. Da mesma forma que o credor fiduciário, o credor qualificado
como arrendador, em contrato de arrendamento mercantil, também tem a
mesma prerrogativa de pedir a restituição do bem em garantia.
Uma vez decretada a falência do comprador (arrendador) que ainda
não pagou a totalidade do preço, o arrendatário deverá interpelar o Administrador para que se pronuncie sobre a execução do contrato. Manifestando-se
negativamente, compete ao credor o pedido de restituição.
Destarte, na hipótese de ser arrecadado o bem, mas não sendo possível
restituí-lo porque não mais existe, o credor arrendador deverá receber o valor
da avaliação do bem, sem que lhe impute a concorrência com os demais credores. Trata-se, pois, do caso de restituição em dinheiro de que trata o artigo
86, inciso I, desta Lei.
415. Todavia, na hipótese de o bem não mais existir sem ter sido arrecadado pela massa, e não sendo possível a restituição de seu valor em dinheiro
exatamente porque sequer foi feita avaliação, a ação de restituição será julgada
improcedente, sendo o credor, entretanto, incluído no quadro geral de credo254
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res como credor quirografário, à luz do que determina o artigo 89.92
416. Por fim, pelo mesmo raciocínio do privilégio dos credores garantidos pelo próprio bem, há os casos de contrato de compra e venda com
reserva de domínio.

Nesta hipótese, da mesma forma que nos demais casos já analisados, o
Administrador Judicial deverá ser interpelado para informar se pretende dar
seguimento à execução do contrato. Se negativa a resposta, deverá obrigar a
massa falida a devolver o bem, mediante o pedido de restituição formulado
pelo credor. Promovida a avaliação e alienado o bem, o produto da venda se
reverterá ao credor. Se ultrapassar o valor do respectivo crédito, a diferença
deverá ser restituída à massa. Se, entretanto, não for suficiente à totalidade do
crédito, o credor deverá se habilitar à falência, na classe dos quirografários.
V – tratando-se de coisas vendidas a termo, que tenham cotação em
bolsa ou mercado, e não se executando o contrato pela efetiva entrega daquelas e pagamento do preço, prestar-se-á a diferença entre a cotação do
dia do contrato e a da época da liquidação em bolsa ou mercado;
417. Cuida-se da hipótese de venda a termo de mercadorias, a saber,
aquelas em que, uma vez findo o termo fixado para a sua entrega sem o devido cumprimento, o vendedor terá direito à indenização, a ser fixada pela
diferença entre a cotação da mercadoria apurada no dia em que o contrato
foi firmado e a data da liquidação em bolsa de valores ou mercado de balcão.
Tem-se, por época da liquidação, o dia em que se vence e deve ser
executado o contrato.
Trata-se, pois, de caso em que a mercadoria não foi entregue na data
aprazada e tampouco o vendedor recebeu o preço. Tem-se, portanto, a inviabilidade no cumprimento do contrato, conferindo apenas o direito à indenização, com base no valor da diferença entre o preço fixado pelas taxas oficiais
e a cotação da época da liquidação.
Se, entretanto, ainda não tenha transcorrido a data da liquidação quan-

FALENCIA. LEASING. AÇÃO DE DEPOSITO. DECRETADA A FALENCIA DA ARRENDATARIA E INFRUTIFERO O
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, DESCABIA PROMOVER AÇÃO DE DEPOSITO CONTRA O DIRETOR DA FALIDA, QUE
PERDE A ADMINISTRAÇÃO, A DISPOSIÇÃO E A POSSE DOS BENS QUE DEVERIAM TER SIDO ARRECADADOS.
RECURSO IMPROVIDO.
(REsp 89.972/RJ, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/1997, DJ
09/02/1998, p. 22)
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do o Administrador pronunciar a inviabilidade do contrato, o credor deverá
providenciar sua habilitação, ainda que ilíquida. O valor exato do quantum
devido será apurado apenas quando o contrato for liquidado.
VI – na promessa de compra e venda de imóveis, aplicar-se-á a legislação respectiva;
418. Trata-se aqui de alienação de bem imóvel, regidos por legislação
específica, não se resolvendo o contrato de compra e venda de imóveis diante
da falência. Cumpre averiguar as consequências, se o falido é o comprador ou
o alienante do imóvel.
Destarte, se o falido é o compromissário comprador do imóvel, não há
prejuízo à massa que poderá arrecadar o bem e, posteriormente, aliená-lo em
hasta pública, revertendo-se o valor arrecadado em seu proveito. Evidente
que se ainda houver prestações a serem pagas, estas ficarão a cargo do novo
adquirente.
419. Contudo, se o falido é o compromissário vendedor do imóvel
é preciso considerar o momento da decretação da falência, trazendo consequências distintas, a depender do momento do registro da transação
imobiliária.
420. Assim, uma primeira situação a considerar é a hipótese de a alienação ter sido realizada antes da decretação da quebra, bem como de o registro da alienação imobiliária ter ocorrido após a sentença que decreta a
falência. Neste caso, o ato é considerado ineficaz perante a massa falida, salvo
se o adquirente já houver solicitado a prenotação do registro perante o cartório de registro de imóveis. Trata-se, pois, da hipótese prevista no artigo 129,
VII, desta Lei.
Sendo ineficaz o ato, na hipótese de ser de boa-fé o comprador, e se
já houver pago algum valor, é razoável permitir-lhe a restituição dos valores
pagos, à luz do contido no artigo 86, III.

421. Outra situação é a hipótese em que tanto a alienação quanto o
registro terem ocorrido após a sentença de decreta a falência. Tem-se aqui a
absoluta nulidade do ato, haja vista que o artigo 99, inciso VI, proíbe ao falido
qualquer ato de disposição patrimonial após a quebra.
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VII – a falência do locador não resolve o contrato de locação e, na
falência do locatário, o administrador judicial pode, a qualquer tempo, denunciar o contrato;

tário.

422. Ademais, cabe diferenciar se a falência é do locador ou do loca-

Na hipótese de o falido ser o locador de contrato de locação comercial, a decretação da quebra não implica, necessariamente, em sua resolução.
Destarte, será vantajoso à massa dar sequência ao cumprimento do contrato e
continuar recebendo os alugueres mensalmente, sendo o resultado financeiro
atribuído em benefício à massa.
423. De outro modo, sendo o falido o locatário de bem imóvel, há de se
considerar a norma especial constante da Lei de Locações (Lei n.º 8.245/91).
Neste caso, pela regra geral que confere ao Administrador a prerrogativa de resolver o contrato ou não, lhe incumbe averiguar se a continuidade
interessa à massa falida, na hipótese, por exemplo, de se manter a locação de
imóvel para a guarda de mercadorias ou bens que futuramente serão alienados.
Nestes termos, sendo vantajoso o prosseguimento da locação, o Administrador Judicial deverá prever os pagamentos mensais e purgar a mora
na eventualidade de haverem alugueres atrasados, desde que interpelado para
tanto.
Todavia, constatada não ser de interesse da massa a manutenção do
contrato de locação, certamente o Administrador Judicial poderá denunciá-lo, resolvendo-se o vínculo a qualquer tempo.
VIII – caso haja acordo para compensação e liquidação de obrigações no âmbito do sistema financeiro nacional, nos termos da legislação
vigente, a parte não falida poderá considerar o contrato vencido antecipadamente, hipótese em que será liquidado na forma estabelecida em regulamento, admitindo-se a compensação de eventual crédito que venha a ser
apurado em favor do falido com créditos detidos pelo contratante;
424. O inciso em comento estipula condições especificas para compensação de dívidas quando o credor for integrante do sistema financeiro
nacional, isto é, bancos e instituições financeiras.
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Exige-se, neste caso, que o contrato estipule cláusula que permita a compensação e liquidação dos créditos. Faculta-se ao não falido o
direito de considerar antecipadamente vencido o contrato, hipótese em
que o contrato será liquidado de acordo com o regulamento do Banco
Central.

Trata-se, pois, de um regramento específico acerca do acordo de compensação e liquidação de obrigações do sistema financeiro, cujas normas deverão estabelecer as consequências após a realização das compensações, isto
é, se restar saldo positivo ao insolvente, deverá ser acrescido ao patrimônio
da massa. De outro modo, se após as compensações, restar saldo negativo,
dará margem para que essa diferença seja constituída como crédito contra o
insolvente.
IX – os patrimônios de afetação, constituídos para cumprimento de
destinação específica, obedecerão ao disposto na legislação respectiva, permanecendo seus bens, direitos e obrigações separados dos do falido até o
advento do respectivo termo ou até o cumprimento de sua finalidade, ocasião em que o administrador judicial arrecadará o saldo a favor da massa
falida ou inscreverá na classe própria o crédito que contra ela remanescer.
425. A previsão desse inciso é específica para os contratos imobiliários
constituídos sob a modalidade de patrimônio de afetação.

A origem do regime de afetação patrimonial em incorporações imobiliárias reside no abalo criado na confiança dos consumidores após a crise
instaurada pela decretação de falência da empresa Encol S/A Engenharia,
Indústria e Comércio, em março de 1999.
426. Destarte, visando assegurar direitos aos adquirentes de unidades
autônomas de edifício em construção, no caso de falência ou insolvência civil
do incorporador, além de resgatar-lhes a confiança nos negócios instaurados
no mercado imobiliário e regular, de modo mais específico, as relações entre esses adquirentes, o incorporador e entre o agente financiador da obra,
aprovou-se a Lei n. 10.931, de 02 de agosto de 2004 (que revogou a Medida
Provisória n. 2.221/01), inserindo os artigos 31-A a 31-F na Lei n.º 4.591,
de 16 de dezembro de 1964, que trata dos condomínios em edificações e
incorporações imobiliárias.
Pois bem. Exatamente pelo objetivo de proteção patrimonial dos
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adquirentes de imóveis, a lei especial imputa, com segurança jurídica, a
compra e venda de imóveis sob o regime de afetação, assegurando proteção aos compradores das mazelas inerentes à falência da incorporação
imobiliária.
Isto porque, no regime de afetação, o incorporador separa de seu patrimônio geral o terreno, as acessões e os demais bens e direitos vinculados
à incorporação imobiliária que pretende constituir. Destaca-se, portanto, de
seu rol patrimonial, o terreno e suas acessões, que serão destinados exclusivamente à construção do empreendimento. Neste caso, todos os bens e direitos
afetados servirão de garantia e responderão apenas pelas dívidas e obrigações
inerentes à incorporação, não se comunicando com os demais bens, direitos e
obrigações do patrimônio do incorporador.

Neste sentido, a decretação da falência ou insolvência civil do incorporador não produzirá qualquer efeito quanto ao patrimônio afetado, que não
integrará a massa falida. A solução competirá à comissão dos adquirentes que,
reunidos em Assembleia Geral, deverão deliberar sobre o prosseguimento da
construção do imóvel ou a alienação do patrimônio de afetação.
Optando-se pela venda do patrimônio de afetação, e uma vez quitados
todos os encargos do empreendimento, tais como obrigações trabalhistas, encargos tributários, previdenciários e demais obrigações frente ao proprietário
do terreno, se restar diferença remanescente entre o produto líquido da venda
e o valor do aporte financeiro realizado, esse crédito será inserido no quadro
geral como crédito privilegiado.
Em contrapartida, apurando-se saldo resultante da venda do patrimônio de afetação, este deverá ser incorporado à massa falida pelo Administrador Judicial.
Art. 120. O mandato conferido pelo devedor, antes da falência, para
a realização de negócios, cessará seus efeitos com a decretação da falência,
cabendo ao mandatário prestar contas de sua gestão.
427. O contrato de mandato, definido pelo artigo 653 do Código Civil,
caracteriza-se pela outorga de poderes pelo mandante ao mandatário para
que este represente aquele na prática de atos ou para administrar seus interesses.
Com efeito, a hipótese do artigo 120 em comento diz respeito aos contratos de mandato outorgados pelo devedor antes da decretação da falência.
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428. É cediço que o empresário individual, declarado falido, mantenha diversos contratos de mandato, sendo alguns outorgados especificamente para os negócios mercantis e outros, ao contrário, outorgados para que o
mandatário lhe represente nos atos da vida civil.

Por certo que a norma inserta no artigo 120 diz respeito tão somente
aos mandatos mercantis, não atingindo eventuais mandatos outorgados para
atos civis que o falido tenha outorgado e que continuarão em pleno vigor até
que o mandante o revogue.
§ 1o O mandato conferido para representação judicial do devedor
continua em vigor até que seja expressamente revogado pelo administrador judicial.
429. Neste caso, o contrato de mandato é entabulado para o exercício
da representação judicial do empresário devedor. Há, portanto, finalidade específica para a representação.

Portanto, trata-se de mandato outorgado exatamente para a representação judicial do devedor. Neste caso, permanecerá em vigência até que
seja revogado pelo Administrador Judicial. Necessário mencionar que a revogação deve ser expressa.
§ 2o Para o falido, cessa o mandato ou comissão que houver recebido
antes da falência, salvo os que versem sobre matéria estranha à atividade
empresarial.
450. De outro modo, se o falido é o mandatário (ou comissário), encerrado o contrato em decorrência da decretação da falência, deverá ele prestar
contas a quem lhe outorgou os poderes de representação.

Entretanto, como já mencionado, se o mandato outorgado versar
sobre os atos civis do mandante, portanto, sem natureza negocial com
a prática empresarial, permanecerá em vigência até que o mandante o
revogue.
Art. 121. As contas correntes com o devedor consideram-se encerradas no momento de decretação da falência, verificando-se o respectivo
saldo.
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451. Também, como efeito da sentença que decreta a falência, tem-se o
encerramento de todas as contas correntes do devedor falido, ocasião em que
o Administrador Judicial deverá averiguar o valor do respectivo saldo.
Nesta tarefa, cumpre-lhe a verificação dos lançamentos constantes na
escrituração da conta para constatar quais valores representam créditos sujeitos à falência, quais créditos são passíveis de compensação e quais créditos são
decorrentes de títulos não admitidos no procedimento falimentar.

Do saldo apurado nesta verificação, se constatado ser ele positivo,
constitui crédito a ser revertido em benefício da massa falida, devendo ser
pago pela instituição financeira contratante. De outro modo, se constatado
saldo negativo, o contratante deverá habilitá-lo na falência para assegurar seu
recebimento.
452. Cumpre esclarecer que, uma vez encerradas as contas correntes
do devedor na data da falência, não se admite, por exemplo, que a instituição
financeira lhe debite juros posteriores à sentença de falência. Se, eventualmente, forem debitados juros ou qualquer outra quantia devida à instituição,
ainda que previsto em contrato e ainda que seja desconhecida da instituição
a decretação da quebra, os valores, imediatamente, deverão ser creditados novamente na conta do falido.

Entretanto, situação diversa ocorre com valores debitados pela instituição financeira, correspondentes a créditos de terceiros. Destarte, se
não era de conhecimento da instituição financeira a quebra do devedor,
eventuais pagamentos que tenha realizado em prol de terceiros, como, por
exemplo, a compensação ou o desconto de um cheque que lhe foi regularmente apresentado, não deverão ser desfeitos nem se exige da instituição
que restitua o valor na conta do falido. Tal encargo apenas lhe obriga se,
eventualmente, tinha conhecimento inequívoco da sentença de falência, e
ainda assim, realizou pagamentos a terceiros. Nesta hipótese, exatamente
por ter retirado recursos da conta do falido, o prejuízo ocasionado à massa
deverá ser suportado pela própria instituição financeira, a quem compete a
restituição da quantia.
Art. 122. Compensam-se, com preferência sobre todos os demais
credores, as dívidas do devedor vencidas até o dia da decretação da falência, provenha o vencimento da sentença de falência ou não, obedecidos os
requisitos da legislação civil.
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453. Estabelece o artigo 368 do Código Civil93 a possibilidade de
compensação de obrigações, se as partes forem, reciproca e mutuamente, credores e devedores.

Com efeito, a lei falimentar permite a compensação de obrigações, ainda
que o credor não se atenha à classificação geral dos créditos, prevista no artigo
83 desta Lei. Em outras palavras, admitem-se pagamentos realizados por força
de compensação, mesmo que não esteja obedecida a ordem legal dos credores.
Parágrafo único. Não se compensam:

I – os créditos transferidos após a decretação da falência, salvo em
caso de sucessão por fusão, incorporação, cisão ou morte; ou
454. Não se admite a compensação de créditos, todavia, ela é possível
nos casos em que qualquer uma das obrigações tenha sido transferida a outrem em razão de cessão de crédito ou por decorrência de assunção de dívida.
Exatamente para coibir a prática de cessão de crédito a fim de driblar
a ordem legal da classificação dos credores, o que daria a possibilidade de
algum credor, que não fosse detentor de preferência legal, receber seu crédito
em preterição dos demais credores, o legislador proibiu a compensação de
créditos cedidos ou transmitidos a terceiros após a decretação de falência.

E, pelos mesmos motivos, proíbe-se a compensação de créditos cedidos antes da decretação da falência que, equivocadamente, era conhecida
pelas partes (cedente e cessionário), isso porque pressupõe o legislador que
haja preterição da ordem legal de classificação, abandonando-se o princípio
pars condictio creditorum.
455. Entretanto, se os créditos foram cedidos em razão de reorganização societária, nos casos de fusão, incorporação e cisão, ou ainda por assunção
de dívidas em caso de morte, ainda que após a decretação da falência, admite-se a compensação sem que se caracterize ofensa à classificação dos credores.
II – os créditos, ainda que vencidos anteriormente, transferidos
quando já conhecido o estado de crise econômico-financeira do devedor
ou cuja transferência se operou com fraude ou dolo.
Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguemse, até onde se compensarem.
93
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456. Pelas mesmas razões de se coibir a prática de fraudes praticadas
contra a ordem legal de classificação dos créditos, também não se admite a
compensação quando os créditos, ainda que vencidos antes da decretação da
falência, sejam transferidos entre partes com inequívoca ciência da situação
de grave crise econômico-financeira do devedor.

Isto porque pressupõe o legislador que o ato da transferência está emanado em fraude ou dolo das partes, que se valem do procedimento para burlar
as preferências legais insertas no artigo 83 desta Lei.
Art. 123. Se o falido fizer parte de alguma sociedade como sócio
comanditário ou cotista, para a massa falida entrarão somente os haveres
que na sociedade ele possuir e forem apurados na forma estabelecida no
contrato ou estatuto social.
§ 1o Se o contrato ou o estatuto social nada disciplinar a respeito, a apuração far-se-á judicialmente, salvo se, por lei, pelo contrato ou estatuto, a sociedade tiver de liquidar-se, caso em que os haveres do falido, somente após o
pagamento de todo o passivo da sociedade, entrarão para a massa falida.

457. Cuida-se a hipótese do proveito econômico que, eventualmente,
o falido tenha em decorrência de participação societária como sócio comanditário ou cotista. Ou seja, se apurados haveres devidos ao falido nestas condições, o valor deverá ser arrecadado pela massa falida.
458. Inobstante a redação do caput em análise mencione que os haveres serão apurados na forma estabelecida no contrato ou estatuto social, fato é
que, raramente, os instrumentos constitutivos são cuidadosos em estabelecer
normas para liquidação de haveres de sócio.

Não estipulando nenhuma condição contratual, o Administrador deverá ajuizar ação própria para tanto. O levantamento deverá ser realizado
com análise da situação patrimonial da sociedade à época da decretação da
falência, mediante balanço patrimonial especialmente realizado para esta finalidade, à luz do contido no artigo 1.03194 do Código Civil.
Art. 1.031. Nos casos em que a sociedade se resolver em relação a um sócio, o valor da sua quota, considerada
pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á, salvo disposição contratual em contrário, com base na situação
patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.
§ 1o O capital social sofrerá a correspondente redução, salvo se os demais sócios suprirem o valor da quota.
§ 2o A quota liquidada será paga em dinheiro, no prazo de noventa dias, a partir da liquidação, salvo acordo, ou estipulação contratual em contrário.
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Assim, a redação do § 1º prevê que, na hipótese de omissão dos
contratos, competirá ao Administrador Judicial ajuizar ação perante o
foro da falência (por aplicação da vis attractiva do juízo universal da falência), visando a liquidação dos haveres do sócio falido que integre esses
tipos societários.
§ 2o Nos casos de condomínio indivisível de que participe o falido, o
bem será vendido e deduzir-se-á do valor arrecadado o que for devido aos
demais condôminos, facultada a estes a compra da quota-parte do falido
nos termos da melhor proposta obtida.
459. É possível também que o sócio falido ou o sócio de responsabilidade ilimitada integre condomínio indivisível de bem.

Neste caso, para que a massa falida possa arrecadar os haveres devidos ao falido, é necessária a alienação do bem, assim como, do resultado
econômico obtido, sejam descontados os valores devidos aos demais condôminos.
Por tratar-se de bem comum, faculta-se aos demais condôminos o
exercício de direito de preferência para aquisição dessa quota parte, obviamente considerando-se a melhor proposta realizada.
Art. 124. Contra a massa falida não são exigíveis juros vencidos após
a decretação da falência, previstos em lei ou em contrato, se o ativo apurado não bastar para o pagamento dos credores subordinados.
460. Um dos principais efeitos decorrentes da sentença que decreta
a falência do devedor é a suspensão da incidência de juros sobre os débitos,
sejam eles juros legais ou contratuais. No cômputo do total devido são imputados apenas os juros apurados até a data da decretação da falência. Após
a quebra, não são mais computados juros, até que o produto financeiro da
alienação do ativo do devedor seja suficiente para o pagamento das dívidas da
massa e dos credores.
Para o pagamento dos credores, somam-se ao valor principal os encargos dos juros vencidos (até a quebra) e da correção monetária (até a data
do pagamento). Os juros incidentes após a decretação da quebra serão pagos
apenas se restarem recursos, e desde que observada a ordem de classificação
dos créditos de que trata o artigo 83.
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461. Em que pese não tratar o artigo em comento da correção monetária, impende destacar que restaram sanados todos os questionamentos sobre
a sua incidência. Em outras palavras, considerando que a correção monetária
não representa nenhum acréscimo ao valor principal, mas sim apenas à representação monetária atualizada deste valor, sempre deverá ser somada ao
principal para pagamento do crédito, o que enseja ao Administrador Judicial
o dever de considerar sempre as quantias devidamente atualizadas para o
respectivo pagamento.
Parágrafo único. Excetuam-se desta disposição os juros das debêntures e dos créditos com garantia real, mas por eles responde, exclusivamente, o produto dos bens que constituem a garantia.
462. Inobstante esse efeito da suspensão da fluência dos juros após a
decretação da falência, situação peculiar se aplica ao credor com garantia real,
e àqueles cujos créditos são representados por debêntures.
Destarte, o recebimento de seu crédito se dará com o produto resultante da alienação do bem onerado. Se, eventualmente, o valor obtido com a
alienação desse bem for suficiente para suportar a obrigação principal, acrescida de correção monetária, juros até a quebra e os juros após a sentença de
falência, o Administrador Judicial cuidará de lhe efetuar o pagamento na
integralidade de todos os encargos.

463. Obviamente, se o produto obtido com a alienação do bem não for
suficiente para suportar a integralidade desses encargos, o tratamento dispensado ao credor com garantia real será o mesmo dos demais credores, isto
é, paga-se na respectiva ordem de classificação o valor principal, corrigido e
com juros apurados até a data da falência, postergando para o fim da ordem
de classificação os juros fluentes após a quebra.
Art. 125. Na falência do espólio, ficará suspenso o processo de inventário, cabendo ao administrador judicial a realização de atos pendentes
em relação aos direitos e obrigações da massa falida.
464. O artigo em comento trata de situação específica, qual seja, a de
empresário individual já declarado falido que vem a falecer.

Nesta hipótese, coexistiriam dois processos distintos visando promover
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a liquidação dos bens, o de inventário e o procedimento falimentar. Todavia,
o legislador vem sanar qualquer dúvida sobre o assunto quando determina no
artigo 99, inciso V, desta Lei, a suspensão de todas as ações ou execuções contra o falido, o que impõe, via de regra, a suspensão do processo de inventário.
465. Em que pese não seja o inventário propriamente uma ação contra
o empresário falido, mas sim, procedimento específico para apurar a liquidação e a partilha dos bens do falido, mostra-se coerente sua suspensão, para
que possa o Administrador Judicial conduzir a falência apurando-se todas as
dívidas do empresário, com o intuito de, posteriormente, serem arroladas nos
autos do inventário.

E faz sentido que assim seja, haja vista que o artigo 1.997 do Código
Civil prevê que a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido.
Art. 126. Nas relações patrimoniais não reguladas expressamente
nesta Lei, o juiz decidirá o caso atendendo à unidade, à universalidade do
concurso e à igualdade de tratamento dos credores, observado o disposto
no art. 75 desta Lei.
466. Assim como o conteúdo principiológico inserto no artigo 47, o
artigo ora em análise traz, igualmente, um norte de cláusulas gerais que devem imperar no procedimento falimentar.
Consoante o novo propósito da Lei de Falência e Recuperação de Empresas, o intuito maior do legislador parece ser o da efetiva preservação do
ente produtivo, visando à manutenção da fonte produtora, o emprego dos
trabalhadores e o interesse dos credores (artigo 47).

Não sendo viável ou possível a recuperação, e na eventualidade de ser
a falência decretada, ainda assim, o legislador propõe que a condução do processo deva se pautar com fundamento na atenção à universalidade e no tratamento de igualdade a todos os credores, na melhor expressão do princípio
pars conditio creditorum.

Portanto, o artigo em questão pretende balizar e dar subsídios ao juiz
para que, na omissão da lei, possa encontrar respaldo nos princípios gerais e
nos objetivos propostos pela nova ordem do processo falimentar, pautado no
ideal da máxima preservação da empresa, quando se tratar de recuperação
judicial, ou no princípio da preservação do patrimônio arrecadado, no caso
de falência.
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Art. 127. O credor de coobrigados solidários cujas falências sejam decretadas tem o direito de concorrer, em cada uma delas, pela totalidade do
seu crédito, até recebê-lo por inteiro, quando então comunicará ao juízo.
§ 1o O disposto no caput deste artigo não se aplica ao falido cujas obrigações tenham sido extintas por sentença, na forma do art. 159 desta Lei.

§ 2o Se o credor ficar integralmente pago por uma ou por diversas
massas coobrigadas, as que pagaram terão direito regressivo contra as demais, em proporção à parte que pagaram e àquela que cada uma tinha a seu
cargo.

§ 3o Se a soma dos valores pagos ao credor em todas as massas coobrigadas exceder o total do crédito, o valor será devolvido às massas na
proporção estabelecida no § 2o deste artigo.

§ 4o Se os coobrigados eram garantes uns dos outros, o excesso de
que trata o § 3o deste artigo pertencerá, conforme a ordem das obrigações,
às massas dos coobrigados que tiverem o direito de ser garantidas.
467. O artigo em comento prevê a hipótese de um mesmo credor ser
detentor de crédito em face de duas ou mais falências, decorrentes de falidos
devedores solidários. Configura-se, pois, como uma dívida única, porém com
vários devedores falidos, como ocorre, por exemplo, no caso de vários avalistas
prestarem garantia à dívida de uma sociedade empresária. Na eventualidade
de todos serem declarados falidos (sociedade empresária e avalistas), o credor
poderá exercer seu crédito contra qualquer um deles.
Obviamente que, recebendo os respectivos créditos de cada uma das
massas falidas, competirá ao credor comunicar o juízo falimentar. E, na hipótese de receber mais do que lhe é devido, compete ao credor devolver o excesso às massas falidas, na proporção do que é cabível a cada uma delas. (§ 3º)

468. A redação do § 4º prevê a hipótese de uma massa falida ser
garantidora de outra massa. Neste caso, deverá ser obedecida a ordem das
obrigações. Cuida-se de estabelecer o direito de regresso, acaso a dívida
seja paga por um coobrigado. O direito de regresso da massa que suportou
o pagamento integral do débito poderá ser invocado em face da massa
devedora principal, assim considerada pelas regras inerentes à cadeia de
anterioridade e posteridade aferida para as relações cambiárias previstas
em títulos de crédito, a saber, a posição do devedor principal, dos endossantes e avalistas.
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Art. 128. Os coobrigados solventes e os garantes do devedor ou
dos sócios ilimitadamente responsáveis podem habilitar o crédito correspondente às quantias pagas ou devidas, se o credor não se habilitar
no prazo legal.
469. Neste caso, tem-se o direito de sub-rogação aos direitos do credor
que não se habilitou no prazo legal para o recebimento de seu crédito.

Com efeito, ante a inércia do credor em providenciar meios ao recebimento de seu crédito, o coobrigado solvente e o garante do devedor ou dos
sócios com responsabilidade ilimitada poderão habilitar-se na falência, em
substituição ao credor inerte.

Evidente que apenas se justifica a habilitação quando comprovados
os pagamentos das quantias e a sub-rogação dos créditos. Nesta hipótese,
entretanto, cumpre observar que, se eventualmente forem pagas quantias
além do devido, ou ainda quantias não admitidas na falência, o credor em
sub-rogação terá sua habilitação limitada apenas ao montante admitido
na falência.
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SEÇÃO IX
BRUNO DA COSTA VAZ

DA INEFICÁCIA E DA REVOGAÇÃO DE ATOS PRATICADOS
ANTES DA FALÊNCIA
Art. 129. São ineficazes em relação à massa falida, tenha ou não o
contratante conhecimento do estado de crise econômico-financeira do devedor, seja ou não intenção deste fraudar credores:

I – o pagamento de dívidas não vencidas realizado pelo devedor
dentro do termo legal, por qualquer meio extintivo do direito de crédito,
ainda que pelo desconto do próprio título;
II – o pagamento de dívidas vencidas e exigíveis realizado dentro do
termo legal, por qualquer forma que não seja a prevista pelo contrato;

III – a constituição de direito real de garantia, inclusive a retenção,
dentro do termo legal, tratando-se de dívida contraída anteriormente; se
os bens dados em hipoteca forem objeto de outras posteriores, a massa falida receberá a parte que devia caber ao credor da hipoteca revogada;
IV – a prática de atos a título gratuito, desde 2 (dois) anos antes da
decretação da falência;

V – a renúncia à herança ou a legado, até 2 (dois) anos antes da decretação da falência;

VI – a venda ou transferência de estabelecimento feita sem o consentimento expresso ou o pagamento de todos os credores, a esse tempo
existentes, não tendo restado ao devedor bens suficientes para solver o seu
passivo, salvo se, no prazo de 30 (trinta) dias, não houver oposição dos credores, após serem devidamente notificados, judicialmente ou pelo oficial
do registro de títulos e documentos;

VII – os registros de direitos reais e de transferência de propriedade entre vivos, por título oneroso ou gratuito, ou a averbação relativa a imóveis realizados após a decretação da falência, salvo se tiver havido prenotação anterior.
Parágrafo único. A ineficácia poderá ser declarada de ofício pelo
juiz, alegada em defesa ou pleiteada mediante ação própria ou incidentalmente no curso do processo.
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470. A previsão legislativa dos chamados “atos ineficazes” concernem
à intenção de obstar situações nas quais administradores de empresa falida
tenham praticado atos fraudulentos, como: dilapidação de patrimônio; privilégios a credor; atos que visem prejudicar a ritualística processual da execução
concursal (realização de ativo, quitação de passivo, igualdade dos credores de
classe idêntica, dentre outros).
Ou, ainda, a Lei Falimentar visa impedir a prática de atos que, independentemente da configuração de fraude, sejam incompatíveis com a
adequada gestão empresarial no período pré-falimentar que, segundo Fábio
Ulhoa Coelho, é “caracterizado pela dificuldade de receber e realizar pagamentos, pela redução da demanda dos produtos e serviços oferecidos, e pela
retração do crédito bancário”.95

Para coibir os atos ineficazes, a Lei Falimentar trouxe um rol taxativo
de conjecturas que configuram hipóteses objetivas perante a massa falida, no
artigo 129, e uma hipótese subjetiva de ineficácia no artigo 130 da mesma
Lei.
471. Saliente-se que os atos não são nulos, tampouco anuláveis, mas
sim ineficazes, ou seja, não geram efeitos jurídicos apenas perante a massa falida. Aos atos declarados ineficazes, surtirão os efeitos originários normais. Em
relação aos outros sujeitos de direito, o pacto permanece válida entre as partes,
excetuada eventual declaração de nulidade pela Lei Civil, oportunidade na
qual o ato seria declarado nulo entre todos os sujeitos do negócio jurídico,
retornando as partes ao status quo ante.

Destarte, a simples ineficácia não gera o ato nulo; porém, há decisões
que declaram a nulidade civil mediante invalidação por vício social, com base
em ato falimentar ineficaz, situação em que será cabível a Ação Anulatória,
com escopo material no Código Civil e pelo rito processual do Código de
Processo Civil.
472. Como depreende-se do artigo supra referenciado, a fixação do
termo legal (art. 99, II da Lei 11.101/05), chamado na doutrina também de
“período suspeito”, serve como base para definição da ineficácia dos atos previstos nos incisos I, II e III.

COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à Lei de Falência e de Recuperação de Empresas. 8ª edição. São Paulo: Saraiva,
2011. P. 461.
95
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473. A Lei Falimentar traz a distinção entre atos ineficazes, previsto no
artigo 129, e atos revogáveis, do artigo 130. O entendimento majoritário da
doutrina é que a única diferença entre os institutos concerne à condição de
existência, pois os atos ineficazes não necessitam da comprovação de fraude,
ao contrário do que ocorre com os atos revogáveis, em que sua presença é
imprescindível. Contudo, segundo o entendimento doutrinário majoritário,
os efeitos são idênticos, isto é, não produzem efeitos em relação à massa falida, apenas entre os demais sujeitos do negócio jurídico, excetuada eventual
nulidade civil.96
474. As hipóteses trazidas nos incisos do art. 129 são os nomeados
atos ineficazes objetivos, pois independem do conhecimento prévio das partes
quanto ao estado de crise econômico-financeira do devedor falido, tampouco
perscrutar o elemento fraude.

Em sendo assim, os atos ineficazes objetivos independem da existência
de conluio fraudulento entre as partes, “por pressupor que sua prática, por
si só, incompatibiliza-se com o estado de falência que veio ulteriormente a
aflorar”.97 Basta que se tenham sucedido dentro do prazo previsto ou, ainda,
nas circunstâncias destacadas nos incisos do artigo 129 da Lei Falimentar.
Via de regra, as hipóteses objetivas ligam-se a prazos: 2 (dois) anos
anteriores à decretação da falência ou dentro do prazo fixado como termo
legal. Os três primeiros incisos têm vinculação ao termo legal e atinem a pagamento antecipado ou diverso do contratado.

475. O inciso I dispõe sobre a ineficácia de pagamento de dívida que
sequer era exigível à época, por ausência de vencimento de prazo para o pagamento. Entende-se que, havendo-se condições de pagamento, este deve-se
ser realizado a credores com dívidas vencidas e não com dívidas a vencer, sob
pena de configurar privilégio de credor. Daí a ineficácia objetiva.
476. Continuamente, no inciso II, apesar de vencida, a dívida é paga
de forma diversa do contratado: a previsão era de pagamento em dinheiro e o
devedor o fez com um dos bens do ativo imobilizado da empresa, por exemplo, o que frustra, novamente, o tratamento paritário entre credores.
Uma pequena parcela da doutrina, como o prof. Waldemar Ferreira, apresenta posicionamento contra majoritário no
sentido de entender que os atos revogáveis (art. 130) são anuláveis, e não ineficazes.
97
CAMPINHO, Sérgio. Falência e Recuperação de Empresa - 2ª Edição – 2006, página 364.
96
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477. Por fim, no que tange às hipóteses vinculadas ao termo legal, o inciso III destaca a impossibilidade de constituir garantia real dentro do termo
legal de dívida já existente. Nesse inciso, há dois pontos a serem destacados:
(i) a dívida já existia, logo não há justificativa para a inclusão de garantia real,
que privilegiaria o credor de forma desigual aos demais, posto que seu crédito seria incluído na classe “Garantia Real”, que recebe à frente da maioria
dos credores concursais (com exceção dos trabalhistas); (ii) outro ponto a se
destacar é que a realização de negócio novo que tenha a constituição de garantia real, por si só, não gera a ineficácia, isto é, se dentro do termo legal há
a contratação de um crédito novo constituído por hipoteca (modalidade de
garantia real), tem-se a validade do negócio. O inciso não permite a constituição de garantia real para dívida já existente.
478. O inciso IV impõe a ineficácia de ato a título gratuito nos últimos
dois anos anteriores à decretação da falência. Empresas visam à lucratividade
e não possuem o costume de praticar atos por mera liberdade, o que, inclusive,
pode impor a responsabilização pessoal do administrador da empresa (LSA,
art. 154, §2º, a).
Alguns atos gratuitos são excetuados da ineficácia, tais como “as doações de valor ínfimo, feitas, por exemplo, em benefício de entidades culturais
ou assistenciais, ou mesmo para fins de promoção da imagem institucional”.98
Tem-se, por ínfimo, a realidade financeira da empresa e o valor comum de
mercado para o respectivo ato. Ainda, gratificações de final de ano a gestores e funcionários não geram a ineficácia, haja vista integrar indiretamente o
salário.
479. O inciso V esboça hipótese exclusiva do empresário individual
ao impor a ineficácia de renúncia à herança ou legado nos dois últimos anos
anteriores à decretação da falência. Sociedades empresárias não individuais
não são sujeitos passíveis de receberam herança ou legado.
480. O trespasse irregular, sem a anuência expressa dos demais credores, ou o pagamento integral dos credores existente ao tempo da alienação,
também será considerado ineficaz, como destacado no inciso VI.
Vale ressaltar que o que é vedado é o trespasse – “um complexo e espe-

COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à Lei de Falência e de Recuperação de Empresas. 8ª edição. São Paulo: Saraiva,
2011. P. 466.
98
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cífico negócio jurídico de transferência da titularidade do estabelecimento”99
– e não a venda individual de algum bem ou componente do estabelecimento,
situação que não é, a princípio, ineficaz.
481. Por fim, e não menos importante, tem-se por ineficaz, também, a
ausência de registro nos órgãos competentes de direitos reais de transferência
de propriedade ou averbação relativa a imóveis, a título oneroso ou gratuito,
realizados a qualquer tempo. A tradição de imóveis surte efeitos apenas com
o devido registro (arts. 1.245 e 1.492, ambos do Código Civil), sendo que o
registro tardio será considerado ineficaz perante a massa e o crédito oriundo
da não averbação será habilitado na qualidade de quirografário, com exceção
de existência de prenotação na matrícula do imóvel.
482. Diferentemente da antiga lei que regia a falência (decreto-lei
7.661/45), os atos ineficazes objetivos poderão ser declarados, independentemente de propositura de ação revocatória. Inclusive, podem e devem ser reconhecidos de ofício pelo magistrado falimentar, quando averiguadas quaisquer das hipóteses do artigo 129 da Lei Falimentar. Podem requerer, ainda, a
declaração de ineficácia objetiva, por mera petição nos autos falimentares ou
por ação revocatória, o Ministério Público, qualquer credor da massa falida e
o Administrador Judicial.
Art. 130. São revogáveis os atos praticados com a intenção de prejudicar credores, provando-se o conluio fraudulento entre o devedor e o terceiro que com ele contratar e o efetivo prejuízo sofrido pela massa falida.
483. Como já adiantado acima, ao contrário da ineficácia objetiva, na
hipótese do artigo 130, deve-se comprovar a existência do elemento fraude
- “a demonstração da fraude é indispensável”100 -, a qual tenha intenção de
prejudicar os demais credores.
Na previsão subjetiva, não há um rol taxativo das hipóteses, tampouco
tempo de incidência dos efeitos da ineficácia. Comprovado o conluio fraudulento ou a intenção de prejudicar credores, será declarada a ineficácia do ato.

COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à Lei de Falência e de Recuperação de Empresas. 8ª edição. São Paulo: Saraiva,
2011. P. 129.
100
BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Nova lei de recuperação e falências comentada. -5. Ed. – São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2005, p. 335.
99
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Como ato que visa prejudicar credores, José da Silva Pacheco cita o ato
simulado como hipótese de declaração de ineficácia subjetiva, pois “o ato simulado, se prejudicial à massa ou se feito com intuito de prejudicar terceiros,
pode ser revogado, através de ação revocatória”.101
484. Outra peculiaridade, distinta à ineficácia objetiva, se caracteriza
na forma de declaração. A ineficácia subjetiva só poderá ser declarada por
sentença terminativa proferida em ação revocatória, permitida toda a dilação
probatória comum ao processo, a fim de que seja averiguada, de forma escorreita, a existência ou não da fraude.

A fraude é verificada quando há o consilium fraudis. A “intenção de
prejudicar perfaz-se com a simples ciência, por parte do devedor, de que o ato
prejudicará terceiros”.102
Art. 131. Nenhum dos atos referidos nos incisos I a III e VI do art.
129 desta Lei que tenham sido previstos e realizados na forma definida no
plano de recuperação judicial será declarado ineficaz ou revogado.
485. O permissivo acima é uma inovação da Lei Falimentar de 2005. E
tem como finalidade a preservação dos atos previstos nos incisos I (pagamento de dívida não vencida), II (pagamento de forma diversa do contratado),
III (constituição de garantia real) e VI (trespasse sem consentimento dos
credores). Se tais situações forem oriundas de previsão em plano de recuperação judicial aprovado anteriormente à decretação da falência, mantém-se
incólume a eficácia do ato nas referidas situações.
Art. 132. A ação revocatória, de que trata o art. 130 desta Lei, deverá ser proposta pelo administrador judicial, por qualquer credor ou pelo
Ministério Público no prazo de 3 (três) anos contado da decretação da falência.
486. Constatado qualquer ato fraudulento pelo Administrador Judicial, esse tem o dever de imediatamente propor ação revocatória para dePACHECO, José da Silva. Processo de Recuperação Judicial, Extrajudicial e Falência. 3ª edição. Rio de Janeiro:
Forense, 2009. P. 388.
102
COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à Lei de Falência e de Recuperação de Empresas. 8ª edição. São Paulo: Saraiva,
2011. P. 390.
101
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claração de ineficácia dos atos. Concorre, ainda, como legitimado ativo para
propositura de demanda revocatória, o credor, caso tenha ciência de algum
ato ineficaz, e o Ministério Público, que atua como custos legis no processo
falimentar, uma vez que deve atuar sempre que verificar a omissão do Administrador Judicial em tomar as devidas providências.
487. O Superior Tribunal de Justiça, por intermédio do informativo
jurisprudencial n° 0474, de 27 de maio de 2011, sedimentou o entendimento
de que o credor do falido pode atuar como assistente da massa falida, em
virtude de sua legitimidade ad causam.103
488. O prazo prescricional de propositura da Ação Revocatória é de
3 (três) anos, contados do início na data da decretação da falência; contudo,
o Administrador Judicial e o Ministério Público devem propor o incidente
logo tomem conhecimento do ato fraudulento.
Art. 133. A ação revocatória pode ser promovida:

I – contra todos os que figuraram no ato ou que por efeito dele foram pagos, garantidos ou beneficiados;

II – contra os terceiros adquirentes, se tiveram conhecimento, ao se
criar o direito, da intenção do devedor de prejudicar os credores;
III – contra os herdeiros ou legatários das pessoas indicadas nos incisos I e II do caput deste artigo.

489. Depreende-se do artigo 133 que foi mantida a previsão do parágrafo primeiro do art. 55 do Decreto-Lei 7.661/45, no sentido de que deverão
compor o polo passivo da ação revocatória todos os envolvidos no ato frauInformativo nº 0474. Período: 23 a 27 de maio de 2011. TERCEIRA TURMA. FALÊNCIA. CREDOR. ASSISTÊNCIA. A
primeira recorrida ajuizou ação contra a segunda recorrida (massa falida), buscando anular e adjudicar os registros de
marca comercial, razão pela qual a recorrente, credora da massa, requereu sua intervenção como assistente simples.
É consabido que a concessão da assistência (art. 50 do CPC) depende de o interveniente ter interesse jurídico na lide
alheia: pode pleitear sua admissão quando a sentença a ser proferida puder interferir, mesmo que de forma reflexa, em
sua situação jurídica. À primeira vista, poder-se-ia classificar o interesse do recorrente como eminentemente econômico, não fosse o fato de a segunda recorrida compor processo falimentar, pois a declaração de falência faz nascer
para os credores o interesse jurídico de preservar e arrecadar todo e qualquer patrimônio que possa integrar a massa
falida. Não é por outra razão que a Lei de Falências (tanto a nova quanto a antiga) reconhece a legitimidade ad causam
para o credor propor a ação revocatória, contestar e apelar da sentença que julgar procedente pedido de restituição ou
embargos de terceiro. Destarte, há interesse jurídico do credor do falido (devidamente habilitado na ação falimentar)
de intervir como assistente da massa falida nos autos em que ela atuar como parte, tal como no caso. Precedentes
citados: AgRg no Ag 428.669-RJ, DJe 30/6/2008; AgRg no REsp 1.080.709-RS, DJe 10/9/2010, e REsp 241.418-SP,
DJe 3/12/2010. REsp 1.025.633-RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, julgado em 24/5/2011.
103
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dulento: os que foram beneficiados; os que figuraram no ato em voga; os que
tiveram conhecimento ao adquirir direito e; contra os herdeiros e legatários.
Art. 134. A ação revocatória correrá perante o juízo da falência e
obedecerá o procedimento ordinário previsto na Lei nº 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 – Código de Processo Civil.
490. Como em todas as demandas que versam sobre a falência, o juízo
universal impera também na ação revocatória, já que o juízo competente para
julgar o respectivo incidente é o falimentar, em processo distribuído por dependência ao processo de falência.
491. Apesar de não ter alteração legislativa nesse sentido (que consta
o antigo código como norma subsidiária), o rito processual deverá seguir o
procedimento ordinário do novo Código de Processo Civil (Lei n° 13.105, de
16 de março de 2015), com os requisitos da petição de inicial e toda a dilação
probatória constante no código processual.
A ação revocatória é um instrumento processual incidental específico
da Lei Falimentar e que visa à declaração de ineficácia dos atos previstos nos
artigos 129 e 130 da mesma lei.

492. Por fim, registre-se que o Superior Tribunal de Justiça, através do
informativo jurisprudencial n° 0456, de 16 de novembro de 2010, sedimentou
o entendimento de que não é cabível, em sede de ação revocatória, discutir
acerca da legalidade da data fixada para o termo legal.104
Art. 135. A sentença que julgar procedente a ação revocatória determinará o retorno dos bens à massa falida em espécie, com todos os acessórios, ou o valor de mercado, acrescidos das perdas e danos.
Parágrafo único. Da sentença cabe apelação.

493. Julgada procedente a ação revocatória, retornam-se os bens ao
FALÊNCIA. REVOCATÓRIA. TERMO LEGAL. Os critérios de fixação do termo legal da falência não podem ser revistos
na ação revocatória, pois qualquer ilegalidade em sua fixação deve ser alegada no momento oportuno (art. 22, parágrafo único, do DL n. 7.661/1945 – antiga lei de quebras). Precedente citado: REsp 604.315-SP, DJe 8/6/2010. REsp
623.434-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 16/11/2010.
104
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estado anterior à perpetração do ato. Assim, deve-se restituir à massa falida os
bens objetos da declaração de ineficácia, inclusive com seus acessórios, frutos
e rendimentos.
494. Em não sendo possível restituir em todo, ou em parte, os bens,
os acessórios, os frutos e/ou rendimentos, quem for condenado à restituição
deverá indenizar a massa falida com valor correspondente ao bem que deixou
de restituir, em quantia adequada à realidade do mercado.
495. Os valores a serem restituídos à massa falida não podem ser compensados por eventual crédito habilitado no processo de falência, conforme
informativo jurisprudencial n° 0531, de 04 de dezembro de 2013, do Superior
Tribunal de Justiça105.
496. Da sentença que julgar a ação revocatória, caberá apelação com
ambos os efeitos (devolutivo e suspensivo), com fundamento no artigo 1.012
do novo Código de Processo Civil.
Art. 136. Reconhecida a ineficácia ou julgada procedente a ação
revocatória, as partes retornarão ao estado anterior, e o contratante
de boa-fé terá direito à restituição dos bens ou valores entregues ao
devedor.
§ 1º Na hipótese de securitização de créditos do devedor, não será
declarada a ineficácia ou revogado o ato de cessão em prejuízo dos direitos
dos portadores de valores mobiliários emitidos pelo securitizador.

§ 2º É garantido ao terceiro de boa-fé, a qualquer tempo, propor
ação por perdas e danos contra o devedor ou seus garantes.
DIREITO EMPRESARIAL. COMPENSAÇÃO NO PROCESSO FALIMENTAR. Os valores a serem restituídos à massa
falida decorrentes da procedência de ação revocatória não podem ser compensados com eventual crédito habilitado
no processo de falência pelo réu condenado. Isso porque à ação revocatória subjaz uma situação de ilegalidade preestabelecida em prejuízo da coletividade de credores, ilegalidade que não pode beneficiar quem a praticou, viabilizando
satisfação expedita de seus créditos. Nessa ordem de ideias, a ação revocatória, de eficaz instrumento vocacionado
à restituição de bens que escoaram fraudulentamente do patrimônio da falida, tornar-se-ia engenhosa ferramenta de
lavagem de capitais recebidos em desconformidade com a par conditio creditorum. Ademais, a doutrina vem apregoando que as hipóteses legais que impedem a compensação do crédito perante a massa não estão listadas exaustivamente no art. 46 do Decreto-Lei n. 7.661/1945 (correspondente, em parte, ao art. 122 da Lei n. 11.101/2005).
Aplicam-se também ao direito falimentar as hipóteses que vedam a compensação previstas no direito comum, como
aquelas previstas nos arts. de 1.015 a 1.024 do CC de 1916, entre as quais se destaca a compensação realizada em
prejuízo de direitos de terceiros (art. 1.024). REsp 1.121.199-SP, Rel. originário Min. Raul Araújo, Rel. para acórdão
Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 10/9/2013.
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497. Reconhecida a ineficácia, a Lei Falimentar determinará o retorno
das partes ao estado anterior ao ato. Contudo, traz ainda a previsão de que
credores de boa-fé terão assegurados: (i) o direito à restituição de bens ou
valores entregues ao devedor; (ii) propositura de indenização por perdas e
danos em face do devedor e seus garantes, o que, aliás, é uma inovação da
Lei Falimentar que “criou uma nova hipótese de pedido de restituição para
proteger os interesses dos contratantes de boa-fé”.106
498. Ainda, é comum na atividade empresarial a cessão de obrigações
como mecanismo de financiamento e aporte financeiro das empresas. Nesse
sentido, o parágrafo primeiro do artigo 135 afasta a ineficácia de securitização
de créditos do devedor em razão de sua importância no mercado de capitais;
se a lei não fosse expressa quanto à eficácia do contrato de cessão, “essa alternativa de financiamento da atividade empresarial simplesmente deixaria de
existir”.107
Art. 137. O juiz poderá, a requerimento do autor da ação revocatória, ordenar, como medida preventiva, na forma da lei processual civil,
o sequestro dos bens retirados do patrimônio do devedor que estejam em
poder de terceiros.
499. O artigo 137 visa assegurar, por medida preventiva, o sequestro
dos bens que constituem objeto de ação revocatória, com o intuito de preservar os interesses da massa falida. Acatado o pleito preventivo, o magistrado
poderá determinar o sequestro do objeto e seu retorno aos bens integrantes
da massa falida.
500. O artigo foi editado na vigência do antigo Código de Processo
Civil. Contudo, o novo código processualista simplificou as medidas cautelares (dentre elas, a de sequestro) ao incluí-las em mero pedido incorporado
na ação principal, regendo-se pelos artigos 294 e seguintes da Lei 13.105/15.
Em sendo assim, a medida preventiva deverá atentar-se aos novos ditames
processuais aprovados no ano de 2015.

COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à Lei de Falência e de Recuperação de Empresas. 8ª edição. São Paulo: Saraiva,
2011. P. 475.
107
COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à Lei de Falência e de Recuperação de Empresas. 8ª edição. São Paulo: Saraiva,
2011. P. 476.
106
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Art. 138. O ato pode ser declarado ineficaz ou revogado, ainda que
praticado com base em decisão judicial, observado o disposto no art. 131
desta Lei.

Parágrafo único. Revogado o ato ou declarada sua ineficácia, ficará
rescindida a sentença que o motivou.
501. Mesmo que o ato ineficaz, ou revogado, tenha sido praticado
com fundamento em decisão judicial, a sentença transitada em julgado da
ação revocatória tem o condão de romper com a antiga decisão judicial
que homologou o ato ineficaz, ressalvados os atos descritos no artigo 131,
isto é, pagamentos (anteriores ao vencimento, ou pagos de forma diversa
do contrato) e trespasse (homologado em plano de recuperação judicial
anterior à falência).
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SEÇÃO X
FELIPE DE POLI

DA REALIZAÇÃO DO ATIVO
Art. 139. Logo após a arrecadação dos bens, com a juntada do respectivo auto ao processo de falência, será iniciada a realização do ativo.
502. Primeiramente, é importante destacar que a eficiência de um sistema de crédito deve ser o objetivo de qualquer lei falimentar que pretenda
ser um mecanismo justo e rápido e que preserve, na medida do possível, a
entidade econômica, sem prejuízo aos credores108.

Por isso, um procedimento falimentar deve maximizar o valor total dos
ativos da massa, a fim de produzir a maior quantidade de dinheiro possível
aos credores, ou seja, qualquer decisão de realização do ativo deve obedecer
a simples regra de que o procedimento será mais eficiente se produzir mais
resultados econômicos aos credores109.

Com efeito, a Lei n. 11.101/2005 estabelece a alienação dos ativos do
falido, independentemente da conclusão da verificação dos créditos, e a consolidação do quadro geral de credores (art. 140, § 2º), bastando a arrecadação
dos bens para ser dado início à realização do ativo. No sistema anterior, a
realização do ativo somente se iniciava após um longo processo de verificação
dos créditos e tramitação do inquérito judicial. Antes disso, nada estava autorizado, ressalvadas as hipóteses de bens perecíveis110.

Assim, a realização do ativo é o início da venda dos bens do falido,
a fim de pagamento dos credores. Para tanto, os bens devem ser arrecadados através de auto de arrecadação, e avaliados por meio de laudo
(art. 110, § 1º), para, posteriormente, ser dado prosseguimento à venda
desses bens.

PINHEIRO, Armando Castelar; SADDI, Jairo. Direito, economia e mercados. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005, p. 207208.
109
PINHEIRO, Armando Castelar; SADDI, Jairo. Direito, economia e mercados. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005, p. 209.
110
COELHO Fábio Ulhoa. Comentários à Lei de Falências e de recuperação de empresas. 9. ed. São Paulo: Saraiva,
2013, p. 466.
108

280

Miolo - Livro Comentarios a Lei 11101.indd 280

Comissão de Estudos de Recuperação Judicial e Falência

01/08/2017 10:40:15

Art. 140. A alienação dos bens será realizada de uma das seguintes
formas, observada a seguinte ordem de preferência:
bloco;

I – alienação da empresa, com a venda de seus estabelecimentos em

II – alienação da empresa, com a venda de suas filiais ou unidades
produtivas isoladamente;

III – alienação em bloco dos bens que integram cada um dos estabelecimentos do devedor;
IV – alienação dos bens individualmente considerados.

§ 1o Se convier à realização do ativo, ou em razão de oportunidade,
podem ser adotadas mais de uma forma de alienação.
§ 2o A realização do ativo terá início independentemente da formação do quadro-geral de credores.

§ 3o A alienação da empresa terá por objeto o conjunto de determinados bens necessários à operação rentável da unidade de produção, que
poderá compreender a transferência de contratos específicos.

§ 4o Nas transmissões de bens alienados na forma deste artigo que
dependam de registro público, a este servirá como título aquisitivo suficiente o mandado judicial respectivo.
503. Na sistemática anterior à Lei n. 11.101/2005, já estava prevista a
alienação dos ativos em conjunto ou em separado, mas de forma muito singular, sem a abrangência e a dinâmica agora existentes.

A Lei n. 11.101/2005 estabelece alternativas de venda dos bens do falido
e possibilita aos órgãos da falência a escolha entre a melhor alternativa para os
interesses da massa falida e, por consequência, dos credores. Tais alternativas
serão aqui denominadas de “formas ordinárias de alienação dos bens”.
504. A primeira delas, a alienação da empresa, com a venda de seus
estabelecimentos em blocos, tende a ser a mais rentável, porque, presumidamente, pode gerar mais dinheiro à massa falida.
505. Contudo, nem sempre todos os estabelecimentos são de interesse de um eventual comprador, razão pela qual a lei propõe, como segunda
alternativa, a alienação da empresa, com a venda de suas filiais ou unidades
produtivas isoladamente.
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506. Frustradas as alternativas anteriores, passa-se à venda dos bens
do devedor, preferencialmente em bloco e, finalmente, de forma individual.
507. Os órgãos da falência, necessariamente, devem sopesar as alternativas que melhor atendam aos interesses da massa, nada impedindo, porém,
que mais de uma alternativa seja optada.
Por fim, importante destacar que, na alienação da empresa, deverão
compor a venda os bens necessários ao bom funcionamento da atividade econômica por seu sucessor, bem como a manutenção dos contratos específicos
firmados pela falida com terceiros.
Art. 141. Na alienação conjunta ou separada de ativos, inclusive da
empresa ou de suas filiais, promovida sob qualquer das modalidades de que
trata este artigo:
I – todos os credores, observada a ordem de preferência definida no
art. 83 desta Lei, sub-rogam-se no produto da realização do ativo;

II – o objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá
sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, as derivadas da legislação do trabalho e as decorrentes de
acidentes de trabalho.

§ 1o O disposto no inciso II do caput deste artigo não se aplica
quando o arrematante for:
I – sócio da sociedade falida, ou sociedade controlada pelo falido;

II – parente, em linha reta ou colateral até o 4o (quarto) grau, consanguíneo ou afim, do falido ou de sócio da sociedade falida; ou

III – identificado como agente do falido com o objetivo de fraudar
a sucessão.
§ 2o Empregados do devedor contratados pelo arrematante serão
admitidos mediante novos contratos de trabalho e o arrematante não responde por obrigações decorrentes do contrato anterior.

508. O art. 141 da Lei n. 11.101/2005 apresenta a questão atinente
à sucessão do falido pela adquirente da empresa. Neste caso, o legislador
se preocupou em estabelecer critérios de incentivos para aquisição da empresa falida.
Com efeito, evita-se o perigo da sucessão, porque os credores sub-ro-
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gam-se no produto da realização do ativo, de tal forma que a empresa ou o
bem adquirido estão isentos de responder pelas dívidas do falido, incluídas as
de origem tributária, da legislação do trabalho e decorrentes de acidente de
trabalho111.
509. Entretanto, a lei excepcionou os “maus intencionados”, estabelecendo que a sucessão ocorra na hipótese de aquisição da empresa ou de
bem por sócio da sociedade falida, ou sociedade controlada pelo falido; por
parente, em linha reta ou colateral até o quarto grau, consanguíneo ou afim,
do falido ou de sócio da sociedade falida; ou por pessoa identificada como
agente do falido, com o objetivo de fraudar a sucessão.
Cabe ressaltar que a empresa sucessora responde solidária e diretamente pelos créditos judicialmente deferidos em execução trabalhista movida contra a falida, diante da existência de decisão proferida pela Justiça do
Trabalho, com trânsito em julgado, reconhecendo configurado o instituto da
sucessão de empregadores. O decreto de falência da sucedida, ré no processo
de execução, não tem o condão de alterar a condição da sociedade empresária
sucessora, bem como a responsabilidade direta desta, decorrente de decisão
judicial transitada em julgado.

Destaca-se, enfim, a decisão do STJ – Superior Tribunal de Justiça
que desobriga os adquirentes de unidades imobiliárias da responsabilidade
pelo pagamento de contribuições previdenciárias, após retomarem o empreendimento, referentes à etapa da edificação de condomínio residencial que se
encontrava sob a responsabilidade exclusiva da incorporadora falida.
Art. 142. O juiz, ouvido o administrador judicial e atendendo à
orientação do Comitê, se houver, ordenará que se proceda à alienação do
ativo em uma das seguintes modalidades:
I – leilão, por lances orais;
II – propostas fechadas;
III – pregão.

§ 1o A realização da alienação em quaisquer das modalidades de que
trata este artigo será antecedida por publicação de anúncio em jornal de
ampla circulação, com 15 (quinze) dias de antecedência, em se tratando
de bens móveis, e com 30 (trinta) dias na alienação da empresa ou de bens
BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Lei de recuperação de empresas e falência: Lei 11.101/2005: comentada artigo
por artigo. 9. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista do Tribunal, 2013, p.312-313.
111
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imóveis, facultada a divulgação por outros meios que contribuam para o
amplo conhecimento da venda.

§ 2o A alienação dar-se-á pelo maior valor oferecido, ainda que seja
inferior ao valor de avaliação.
§ 3o No leilão por lances orais, aplicam-se, no que couber, as regras
da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.
§ 4o A alienação por propostas fechadas ocorrerá mediante a entrega, em cartório e sob recibo, de envelopes lacrados, a serem abertos pelo
juiz, no dia, hora e local designados no edital, lavrando o escrivão o auto
respectivo, assinado pelos presentes, e juntando as propostas aos autos da
falência.
§ 5o A venda por pregão constitui modalidade híbrida das anteriores, comportando 2 (duas) fases:
I – recebimento de propostas, na forma do § 3o deste artigo;

II – leilão por lances orais, de que participarão somente aqueles que
apresentarem propostas não inferiores a 90% (noventa por cento) da maior
proposta ofertada, na forma do § 2o deste artigo.
§ 6o A venda por pregão respeitará as seguintes regras:

I – recebidas e abertas as propostas na forma do § 5o deste artigo,
o juiz ordenará a notificação dos ofertantes, cujas propostas atendam ao
requisito de seu inciso II, para comparecer ao leilão;
II – o valor de abertura do leilão será o da proposta recebida do
maior ofertante presente, considerando-se esse valor como lance, ao qual
ele fica obrigado;

III – caso não compareça ao leilão o ofertante da maior proposta e
não seja dado lance igual ou superior ao valor por ele ofertado, fica obrigado a prestar a diferença verificada, constituindo a respectiva certidão do
juízo título executivo para a cobrança dos valores pelo administrador judicial.

§ 7o Em qualquer modalidade de alienação, o Ministério Público
será intimado pessoalmente, sob pena de nulidade.
510. Para as formas ordinárias de alienação dos bens, a Lei n.
11.101/2005 estabelece três modalidades pelas quais a empresa ou bens poderão ser vendidos: leilão, propostas ou pregão. O objetivo é dar grande divulgação ao evento, procurando o maior contingente de interessados na aquisição da empresa ou dos bens do falido. A internet hoje tem sido um dos meios
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mais produtivos nestes casos, pois a divulgação pelos envolvidos é ampla e
dinâmica112.
511. A venda por leilão, no que couber e for compatível com a lei falimentar, seguirá o rito previsto no Código de Processo Civil (arts. 879 e
seguintes), ressalvados os prazos e as formas de publicação de edital, que, por
sua vez, serão aqueles previstos na Lei n. 11.101/2005.
512. A venda por propostas será realizada mediante entrega de envelopes lacrados em cartório, pelos interessados, informando o preço que estão
dispostos a pagar pela empresa ou pelos bens do falido, sendo que em data,
hora e local anotados no edital, o juiz abrirá os envelopes e, se possível, decidirá qual a melhor proposta. Em havendo necessidade, o juiz poderá requisitar a manifestação do Administrador Judicial e, se houver, do Comitê de
Credores antes de decidir.
513. A venda por pregão é uma modalidade mista, pois se inicia com a
apresentação dos envelopes lacrados, nos mesmos moldes da venda por propostas, e se encerra com o leilão a partir das propostas apresentadas, permitindo-se, porém, que dele participem apenas os proponentes que apresentarem propostas não inferiores a 90% da maior oferta.
514. Importante destacar que a modalidade de alienação dos ativos
será decidida pelo juiz, depois de ouvidos o Administrador Judicial e, se houver, o Comitê de Credores, que, por sua vez, deverão levar em consideração a
decisão da assembleia feita pelos credores.

Ressalte-se, também, a decisão do STJ – Superior Tribunal de Justiça
que, na hipótese de venda extraordinária da empresa ou dos bens do falido
(arts. 144 e 145 da Lei n. 11.101/2005), não é necessária a prévia publicação
de edital em jornal de grande circulação, prevista no § 1o do art. 142 da Lei
n. 11.101/2005, pois tal dispositivo aplica-se exclusivamente às formas ordinárias de alienação dos bens do falido113.
515. Por fim, o Ministério Público será intimado pessoalmente para se
COELHO Fábio Ulhoa. Comentários à Lei de Falências e de recuperação de empresas. 9. ed. São Paulo: Saraiva,
2013, p. 479.
113
REsp 1.356.809-GO, Rel. Min. Paulo De Tarso Sanseverino, julgado em 10/2/2015, DJe 18/2/2015.
112
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manifestar quanto à modalidade de alienação, sob pena de nulidade. Trata-se
aqui de mais uma interferência no processo, que trará ainda mais morosidade
para o encerramento da falência, e deveria ser desnecessária, pois as deliberações tomadas em assembleia pelos credores já poderiam suficientemente dar
continuidade à alienação dos ativos.
Art. 143. Em qualquer das modalidades de alienação referidas no
art. 142 desta Lei, poderão ser apresentadas impugnações por quaisquer
credores, pelo devedor ou pelo Ministério Público, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da arrematação, hipótese em que os autos serão conclusos ao juiz, que, no prazo de 5 (cinco) dias, decidirá sobre as impugnações
e, julgando-as improcedentes, ordenará a entrega dos bens ao arrematante,
respeitadas as condições estabelecidas no edital.
516. Os credores, o falido e o Ministério Público poderão impugnar a
alienação dos ativos seja qual for a sua modalidade, respeitando-se a forma e
os prazos previstos na lei falimentar.

Neste caso, a impugnação é o meio processual correto para questionar
a regularidade da alienação da empresa ou dos bens na falência, mas a doutrina e a jurisprudência têm admitido o questionamento através de ação própria,
de conhecimento, e mandado de segurança, ocasião em que os prejudicados
poderão buscar a tutela de seus direitos, independentemente da apresentação
de impugnação114.
Art. 144. Havendo motivos justificados, o juiz poderá autorizar,
mediante requerimento fundamentado do administrador judicial ou do
Comitê, modalidades de alienação judicial diversas das previstas no art.
142 desta Lei.
517. A Lei 11.101/2005 prevê, além das formas ordinárias de alienação, a venda extraordinária da empresa ou dos bens do falido, desde que
observados os critérios legais. No caso do art. 144, havendo justo motivo, mediante requerimento do Administrador Judicial ou do Comitê de Credores,
quando houver, poderá o juiz autorizar a alienação judicial de forma diversa
daquela prevista no art. 142 da Lei Falimentar.
COELHO Fábio Ulhoa. Comentários à Lei de Falências e de recuperação de empresas. 9. ed. São Paulo: Saraiva,
2013, p. 482.
114
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Importante destacar uma orientação jurisprudencial do Tribunal de
Justiça do Estado do Paraná - TJPR, na qual confirmou a venda extraordinária de parte dos ativos do falido, ainda que eivada de vícios procedimentais,
sob a argumentação de que foi mantida a atividade empresarial e não houve,
a priori, prejuízos aos interessados, aplicando o princípio pas nullité sans grief
(não há nulidade sem prejuízo).
Art. 145. O juiz homologará qualquer outra modalidade de realização do ativo, desde que aprovada pela assembleia-geral de credores, inclusive com a constituição de sociedade de credores ou dos empregados do
próprio devedor, com a participação, se necessária, dos atuais sócios ou de
terceiros.

§ 1o Aplica-se à sociedade mencionada neste artigo o disposto no
art. 141 desta Lei.

§ 2o No caso de constituição de sociedade formada por empregados
do próprio devedor, estes poderão utilizar créditos derivados da legislação
do trabalho para a aquisição ou arrendamento da empresa.

§ 3o Não sendo aprovada pela assembleia-geral a proposta alternativa para a realização do ativo, caberá ao juiz decidir a forma que será
adotada, levando em conta a manifestação do administrador judicial e do
Comitê.
518. A venda extraordinária da empresa ou dos bens do falido ocorrerá
por decisão do juiz, conforme art. 144, ou por elevado grau de consenso na
Assembleia de Credores.

Neste último caso, a aprovação de venda extraordinária dependerá da
aceitação de mais de 2/3 dos credores presentes em assembleia. Tal critério
de aprovação é elevado, na medida em que depende de um consenso enorme
entre os envolvidos para que seja autorizada a venda diferenciada da empresa
ou dos bens do falido. Por isso, a proposta de venda extraordinária geralmente
parte de um credor ou grupo de credores ou mesmo de terceiros interessados115.
Na hipótese de não ser alcançado o quórum para aprovação da venda
extraordinária, poderá o juiz decidir pela forma de alienação dos ativos, após
ouvir o Administrador Judicial e o Comitê de Credores, se houver.
COELHO Fábio Ulhoa. Comentários à Lei de Falências e de recuperação de empresas. 9. ed. São Paulo: Saraiva,
2013, p. 484.
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Art. 146. Em qualquer modalidade de realização do ativo adotada,
fica a massa falida dispensada da apresentação de certidões negativas.
519. Para impedir que ficasse travada a venda do ativo do falido, este
estará dispensado de apresentar as certidões negativas. Trata-se de óbvia permissão legal, pois não seria possível dar andamento em qualquer alienação de
ativo do falido, o qual invariavelmente está cercado de certidões negativas em
seu nome.
Art. 147. As quantias recebidas a qualquer título serão imediatamente depositadas em conta remunerada de instituição financeira, atendidos os requisitos da lei ou das normas de organização
judiciária.
520. Na lei anterior (art. 209 do Decreto-Lei n. 7.661/1945), as
quantias pertencentes à massa falida deveriam ser recolhidas ao Banco
do Brasil ou à Caixa Econômica Federal, e só podiam ser retiradas por
meio de cheques nominativos, com destinação especificada e assinados
pelo síndico e pelo juiz.

No intuito de mobilizar e dar eficiência ao procedimento falimentar,
a Lei 11.101/2005 permite que a massa falida deposite as quantias recebidas em qualquer instituição financeira e as movimente por mandado judicial,
para o pagamento do devido e dos credores constantes no quadro-geral de
credores.
521. Ressalta-se, porém, a proteção ao crédito tributário, sendo que,
de acordo com a art. 133, § 3º, do Código Tributário Nacional, as quantias
recebidas permanecerão em conta à disposição do juízo da falência pelo prazo
de um ano, contado da data de alienação, e somente poderão ser utilizadas
para o pagamento de créditos extraconcursais ou de créditos que preferem ao
tributário.
Art. 148. O administrador judicial fará constar do relatório de que
trata a alínea p do inciso III do art. 22 os valores eventualmente recebidos
no mês vencido, explicitando a forma de distribuição dos recursos entre os
credores, observado o disposto no art. 149 desta Lei.
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522. Dentre as competências do Administrador Judicial na falência
está a de apresentar ao juiz conta demonstrativa de sua administração, especificando com clareza a receita e a despesa (art. 22, III, alínea p).
Assim, deverá o Administrador constar na conta demonstrativa os valores eventualmente recebidos no mês vencido e que são advindos da alienação dos ativos do falido.

COMENTÁRIOS À LEI 11.101/05: Recuperação Empresarial e Falência

Miolo - Livro Comentarios a Lei 11101.indd 289

289

01/08/2017 10:40:15

SEÇÃO XI
LUIZ MARCELO SOUZA ROCHA

DO PAGAMENTO AOS CREDORES
Art. 149. Realizadas as restituições, pagos os créditos extraconcursais, na forma do art. 84 desta Lei, e consolidado o quadro-geral de credores, as importâncias recebidas com a realização do ativo serão destinadas
ao pagamento dos credores, atendendo à classificação prevista no art. 83
desta Lei, respeitados os demais dispositivos desta Lei e as decisões judiciais que determinam reserva de importâncias.
523. A fase de pagamento de credores concursais pode ser considerada
uma das mais importantes dentro do procedimento falimentar. Isto porque,
a falência, enquanto uma execução coletiva, tem por escopo principal a satisfação das obrigações de todos os credores, de acordo com a capacidade de
pagamento da Massa Falida.
Havendo recurso, cabe ao Administrador Judicial elaborar um plano
de rateio com apoio do quadro geral de credores (artigo 18 da Lei de Falências), já devidamente homologado, para pagamento dos credores (extraconcursais e os concursais).

524. COELHO116 usa a expressão “beneficiários de pagamento na falência” para se referir às classes e subclasses de credores dentro do feito falimentar. O plano de rateio deve contemplar todos os beneficiários da falência,
sob pena de nulidade dos atos praticados em desacordo com a Lei, além da
responsabilização direta do Administrador Judicial, ao qual cabe zelar e respeitar a ordem legal de pagamento.
525. Importante pontuar que o pagamento dos créditos concursais, de
acordo com o plano de rateio, somente deve ser levado a efeito após a quitação de todos os credores extraconcursais, e atendidos os pedidos de reserva.
116

COELHO Fábio Ulhoa. Comentários à Lei de Falências e de recuperação de empresas. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2013.
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526. É recomendável que, após a homologação, pelo Juízo Falimentar,
do Quadro Geral de Credores, o Administrador Judicial requeira a criação de
contas judiciais individuais em nome de cada credor, onde serão depositados
seus respectivos créditos, observando-se o plano de rateio e de acordo com a
capacidade de pagamento da Massa Falida.
§ 1.º Havendo reserva de importâncias, os valores a ela relativos
ficarão depositados até o julgamento definitivo do crédito e, no caso de
não ser este finalmente reconhecido, no todo ou em parte, os recursos
depositados serão objeto de rateio suplementar entre os credores remanescentes.
527. Embora a Lei de Falências, no seu §3.º do artigo 6.º, diga
expressamente que é facultado ao magistrado estimar e solicitar a reserva do valor do crédito, não há óbice em o próprio interessado pleitear
este direito ao Juízo Falimentar, com espeque no §4.º do artigo 10 da
Lei de Falências.

Aliás, não havendo determinação judicial e nem provocação do credor
para a reserva de valor, cabe ao Administrador Judicial fazê-lo, com arrimo
na alínea ‘i’, inciso III, do artigo 22 da lei de Falências, preservando o direito
do credor.
528. Na hipótese de não ser reconhecido o crédito em ação trabalhista
ou ação que demande quantia ilíquida, o valor reservado deve voltar para a
Massa Falida para novo rateio.

O valor reservado, preferencialmente, deve ser separado em conta judicial vinculada ao Juízo Falimentar, a fim de evitar a utilização equivocada
daquela importância no momento da fase de pagamento.
529. Apesar de a doutrina falar também em pagamento mediante cheque, a expedição de alvará judicial ainda é a melhor opção, pois
concede ao procedimento maior transparência. Para isso, cópias dos
alvarás expedidos devem ser juntadas no feito falimentar e nas ações
autônomas (se houver) de cada credor (impugnações ou habilitações
de crédito retardatárias), para se ter melhor controle do Juízo Falimentar, Ministério Público, Administrador Judicial, Falido, credores e
demais interessados.
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§ 2.º Os credores que não procederem, no prazo fixado pelo juiz, ao
levantamento dos valores que lhes couberam em rateio serão intimados a
fazê-lo no prazo de 60 (sessenta) dias, após o qual os recursos serão objeto
de rateio suplementar entre os credores remanescentes.
530. É obrigação do credor, sob pena de perecer o seu direito, levantar
o valor disponível referente ao seu crédito no prazo judicial fixado, e em caso
negativo, fazendo-o no prazo legal de 60 dias.
531. Embora alguns doutrinadores entendam que a intimação do credor não necessita ser pessoal, é recomendável que, após o decurso do prazo
judicial, sem manifestação, o Administrador Judicial requeira a intimação
pessoal do interessado, sob pena do valor retornar à conta da Massa Falida
para um novo rateio.
Art. 150. As despesas cujo pagamento antecipado seja indispensável
à administração da falência, inclusive na hipótese de continuação provisória das atividades previstas no inciso XI do caput do art. 99 desta Lei, serão
pagas pelo administrador judicial com os recursos disponíveis em caixa.
532. Na hipótese em que a Massa Falida tem patrimônio e este mereça
ser preservado, cabe ao Administrador Judicial informar tal fato ao Juiz, e este
autorizar o pagamento (preferencialmente por alvará judicial) das despesas,
com a manutenção e administração dos bens (imóveis e móveis). No caso de
bens perecíveis e com prazo de vencimento, cabe ao Administrador requerer
a venda antecipada dos mesmos.
533. Há situações em que os bens móveis arrecadados não são vendidos
antecipadamente e, nestes casos, o Administrador Judicial deve armazená-los
em lugar apropriado, cujo custeio com remoção e aluguel deve ser suportado
com recursos da própria Massa Falida, e ainda com prévia autorização judicial.
534. Existem hipóteses em que a atividade empresarial da Falida deve
ter continuidade (inciso XI do artigo 99 da Lei de Falência), momento em
que o Juiz Falimentar se pronunciará na decisão de quebra, nomeando o Administrador Judicial como gestor.
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Neste caso, as despesas mensais (com aluguel, fornecedores, salários,
água, luz, telefone etc.), para o pleno funcionamento e prosseguimento da
atividade mercantil da Falida (mesmo que temporariamente), devem ser antecipadas, sob pena de tornar inviável a continuidade de negócios.
COELHO117 e ARAÚJO118 defendem a existência de três modalidades de antecipações de pagamento: i) despesas com administração da Massa
(exemplo: luz e água); ii) despesas oriundas da continuidade provisória das
atividades do Falido (exemplo: salário, tributos etc.); e iii) salários em atraso
(artigo 151).
Art. 151. Os créditos trabalhistas de natureza estritamente salarial
vencidos nos 3 (três) meses anteriores à decretação da falência, até o limite
de 5 (cinco) salários-mínimos por trabalhador, serão pagos tão logo haja
disponibilidade em caixa.
535. Os créditos trabalhistas, por terem natureza alimentar e estarem
ligados ao princípio da dignidade da pessoa humana, devem ter prioridade
sobre as demais despesas da Massa Falida, mesmo aquelas consideradas fundamentais para a continuidade provisória da atividade do falido.
536. Como o artigo em comento fala apenas em créditos trabalhistas estritamente salariais, não se enquadram neste conceito, por exemplo,
as férias vencidas, o 13.º salário, o aviso prévio, a multa do FGTS, dentre
outros. Estes créditos deverão ser habilitados na falência onde participarão dos rateios.
Art. 152. Os credores restituirão em dobro as quantias recebidas,
acrescidas dos juros legais, se ficar evidenciado dolo ou má-fé na constituição do crédito ou da garantia.
537. Esta norma tem caráter sancionatório, destinada aos credores que
agem de forma ardilosa, alterando valores e garantias ligadas à natureza de
seu crédito. Tal punição existe para tentar coibir credores que não respeitam o
princípio da igualdade e intencionam extrair vantagens ilícitas em detrimenCOELHO Fábio Ulhoa. Comentários à Lei de Falências e de recuperação de empresas. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2013.
ARAÚJO, Jose Francelino De. Comentários à nova lei de falências e de recuperação de empresas. 2. ed. São Paulo:
Saraiva, 2005.
117
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to dos demais. Cabe ao Administrador Judicial fiscalizar tais ações e agir com
rigor, requerendo ao Juízo Falimentar a aplicação da sanção.
538. Outros interessados (demais credores, Ministério Público, Falida) também devem fiscalizar as condutas lesivas, em uma verdadeira união
de forças para combater os maus intencionados, garantido o respeito ao par
conditio creditorium.
Art. 153. Pagos todos os credores, o saldo, se houver, será entregue
ao falido.
539. Após o pagamento de todos os credores (extraconcursais e concursais), inclusive os juros pós-falimentares, o Administrador Judicial deverá
verificar se há sobra no caixa da Massa Falida e, havendo, deve devolvê-lo aos
sócios da Falida (se sociedade empresária), aos acionistas (se sociedade por
ações) ou ao empresário individual.
540. Se na hipótese de pagamento total de todos os credores, houver
como remanescente um imóvel ou bem móvel (ex. veículo), da mesma forma,
este deverá voltar ao patrimônio da empresa Falida.
COELHO119, afirma que a divisão de valores na sociedade empresária
deve ser tratada como uma partilha judicial do acervo remanescente de uma
pessoa jurídica dissolvida. Ou seja, cada sócio ou acionista receberá do Administrador Judicial a parcela do saldo de caixa proporcional à participação
no capital social da Falida.

119
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SEÇÃO XII
CARLOS EDUARDO QUADRO DOMINGOS

DO ENCERRAMENTO DA FALÊNCIA E DA EXTINÇÃO DAS
OBRIGAÇÕES DO FALIDO
Art. 154. Concluída a realização de todo o ativo, e distribuído o produto entre os credores, o administrador judicial apresentará suas contas ao
juiz no prazo de 30 (trinta) dias.
541. Primeiramente, diverso do Decreto-Lei nº 7.661/1945, cuidou
a Lei nº 11.101/2005 de conceder maior atenção ao critério organizacional geográfico de seu texto legal, na medida em que agrupou as questões do
encerramento da falência e extinção das obrigações do falido em uma única
seção, com a previsão da prestação de contas do Administrador Judicial e o
encerramento da falência, por meio de sentença.
542. A Lei nº 11.101/2005 previu 4 (quatro) hipóteses de prestação de
contas pelo Administrador Judicial que estão elencadas no artigo 22, inciso
III, alínea “r”, quais sejam: substituição; destituição; ou renúncia do cargo de
Administrador Judicial; e, ao final do processo, quando dos procedimentos
obrigatórios para encerramento da falência.
O artigo em comento trata dessa última hipótese de prestação de contas na fase de encerramento do processo falimentar, a qual deverá ser efetivada
no prazo de 30 (trinta) dias após a realização de todo o ativo e do pagamento
aos credores, na forma estabelecida pelo artigo 149, da Lei nº 11.101/2005.
Registre-se que a prestação de contas a que se refere o ora comentado artigo 154, da Lei nº 11.101/2005, em nada se confunde com os relatórios mensais
que o Administrador Judicial deve obrigatoriamente apresentar em Juízo, por
força dos artigos 148 c/c 22, inciso III, alínea “p”, ambos da Lei nº 11.101/2005.
§1o As contas, acompanhadas dos documentos comprobatórios, serão prestadas em autos apartados que, ao final, serão apensados aos autos
da falência.
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543. A prestação de contas confeccionada pelo Administrador Judicial
deverá ser instruída com todos os documentos comprobatórios pertinentes,
bem como se dará por meio de petição, a qual deverá conter explicações detalhadas acerca das receitas e despesas da massa falida.
544. O legislador prevendo o volume, muitas vezes extenso na prática,
de documentos atinentes à prestação de contas, determinou, para melhor manuseio e análise, que os autos sejam autuados em apartado e, após julgados,
sejam apensados aos autos falimentares. Esta previsão legal foi reproduzida
na integralidade para Lei nº 11.101/2005, com base no artigo 69, §1º, do
revogado Decreto-Lei 7.661/1995.
§ 2o O juiz ordenará a publicação de aviso de que as contas foram
entregues e se encontram à disposição dos interessados, que poderão impugná-las no prazo de 10 (dez) dias.
545. Com a prestação de contas efetivada pelo Administrador Judicial,
o Juiz determinará a publicação de aviso a todos os credores e interessados
para tomarem ciência de todo o seu teor, sendo-lhes facultada a apresentação
de impugnação, no prazo de 10 (dez) dias.
546. A previsão do § 1º, do artigo 154, da Lei nº 11.101/2005, de que
as contas prestadas deverão ser acompanhadas de todos os documentos comprobatórios pertinentes, possui reflexo no §2º em comento, face à necessidade
de os credores e interessados terem ciência, por completo, das atividades efetivadas pelo Administrador Judicial e possuírem subsídios para, porventura,
apresentarem peça impugnatória.
§3o Decorrido o prazo do aviso e realizadas as diligências necessárias
à apuração dos fatos, o juiz intimará o Ministério Público para manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, findo o qual o administrador judicial será
ouvido se houver impugnação ou parecer contrário do Ministério Público.
547. Carece de precisão técnica o §3º, do artigo 154, da Lei nº
11.101/2005, tendo em vista que, em sua melhor leitura, deveria constar que
a apuração dos fatos somente se procederia face a existência de apresentação
de impugnação por parte dos credores ou interessados.
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Assim, caso algum credor ou interessado maneje impugnação contra a
prestação de contas do Administrador Judicial, o Magistrado deverá apurar
os fatos e fundamentos aventados na referida peça de impugnação para, após,
determinar a intimação do Ministério Público para que se manifeste nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias.
548. Por fim, o dispositivo legal determina, ainda, a manifestação do
Administrador Judicial caso haja alguma impugnação ou parecer contrário
do Parquet.
§ 4o Cumpridas as providências previstas nos §§ 2o e 3o deste artigo,
o juiz julgará as contas por sentença.
549. Maiores ilações são desnecessárias de se procederem acerca da
redação do § 4º, do Artigo 154, da Lei nº 11.101/2005, o qual expressa que,
após cumpridas as determinações dos §§ 2º e 3º antecedentes, o Juiz julgará
as contas prestadas pelo Administrador Judicial, seja para considerá-las boas,
seja para rejeitá-las.
§ 5o A sentença que rejeitar as contas do administrador judicial fixará suas responsabilidades, poderá determinar a indisponibilidade ou o sequestro de bens e servirá como título executivo para indenização da massa.
550. O dispositivo legal em comento trata da hipótese de rejeição das
contas prestadas pelo Administrador, pois caso fossem consideradas boas, o
Magistrado encerraria o incidente e determinaria o apensamento, conforme
determina o § 1º, do Artigo 154, da Lei nº 11.101/2005.
Portanto, caso as contas sejam rejeitadas, o Juiz fixará na sentença, desde
logo, a responsabilidade do Administrador Judicial com a exatidão de sua extensão, podendo, ainda, declarar a indisponibilidade ou o sequestro de seus bens.

551. No caso da utilização da medida judicial de sequestro de bens do
Administrador Judicial, o Juiz deverá seguir o rito previsto nos artigos 855 a
860, do Código de Processo Civil de 1973, por meio do procedimento cautelar específico, ou artigo 301, do Código de Processo Civil de 2015, por meio
do instituto da tutela de urgência de natureza cautelar.
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552. Ademais, a sentença que rejeitar as contas e fixar a responsabilidade é considerada como título executivo judicial, para fins de se
buscar a reparação dos danos causados à massa falida pelo Administrador
Judicial.
§ 6o Da sentença cabe apelação.
553. Do comando judicial exarado pelo Magistrado que julgar as contas prestadas pelo Administrador Judicial, materializado por meio de sentença, caberá a interposição de recurso de apelação.

A Lei nº 11.101/2005 caminhou em consonância com o regramento
processual civil, previsto no artigo 513, do Código de Processo Civil de 1973,
e artigo 1.009, do Código de Processo Civil de 2015, que preveem que da
sentença cabe recurso de apelação.
Art. 155. Julgadas as contas do administrador judicial, ele apresentará o relatório final da falência no prazo de 10 (dez) dias, indicando o valor do ativo e o do produto de sua realização, o valor do passivo e o dos
pagamentos feitos aos credores, e especificará justificadamente as responsabilidades com que continuará o falido.
554. Após o julgamento das contas prestadas, constatando-se, neste
caso, que são boas, pois, se houvesse a rejeição, o Magistrado obrigatoriamente deveria proceder com a destituição do Administrador Judicial, este
deverá apresentar o relatório final do feito falimentar no prazo de 10 (dez)
dias, o qual deverá conter necessariamente: o valor do ativo e do produto
de sua realização; o valor do passivo e dos pagamentos feitos aos credores;
e a especificação justificada das responsabilidades com que continuarão
com o falido.
Trata-se o relatório final de um documento de caráter importante, que
espelha detalhadamente todos os acontecimentos que ocorreram durante o
trâmite do processo de falência, bem como delineará, em especial, as reponsabilidades que permanecerão com o falido após o encerramento da falência.
Art. 156. Apresentado o relatório final, o juiz encerrará a falência
por sentença.
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555. Após a apresentação do relatório pelo Administrador Judicial,
previsto no artigo 154, da Lei nº 11.101/2005, o Magistrado encerrará a
falência por meio de sentença de cunho terminativo.
Essa sentença possui natureza homologatória e determina, processualmente, o encerramento do feito falimentar. Existe posição doutrinária do ilustre Manoel Justino Bezerra Filho 120 de que, mesmo após
o trânsito em julgado, caso seja encontrado algum bem de propriedade
da falida, o processo de falência deverá ser reaberto para arrecadação e
venda de tal bem, com posterior pagamento dos credores porventura
existentes, momento em que haverá nova sentença de encerramento e,
assim, sucessivamente.
Parágrafo único. A sentença de encerramento será publicada por
edital e dela caberá apelação.
556. Com o fito de dar publicidade a todos os partícipes e interessados
do processo de falência, a lei falimentar determina que a sentença de encerramento seja publicada por edital.
557. Ainda, no mesmo diapasão dos comentários do § 1º, do artigo
154, da Lei nº 11.101/2005, da sentença de encerramento da falência, caberá
a interposição de recurso de apelação.
Novamente, a previsão legal do parágrafo único, do artigo 156, da Lei
nº 11.101/2005, foi reproduzida pelo artigo 132, § 2º, do revogado Decreto-Lei 7.661/1995, que prevê também a modalidade de recurso de apelação
contra a sentença de encerramento da falência.
Art. 157. O prazo prescricional relativo às obrigações do falido recomeça a correr a partir do dia em que transitar em julgado a sentença do
encerramento da falência.
558. De igual forma a outros dispositivos legais, o artigo 157, da Lei nº
11.101/2005, foi elaborado com base no Artigo 134, do revogado Decreto-Lei 7.661/1995.
BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Nova Lei de Recuperação e Falência Comentada. 3ª ed. São Paulo: RT,
2005. p. 339.
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559. Com efeito, o artigo 157, da Lei nº 11.101/2005, deve ser
interpretado em conjunto sistêmico com o artigo 6º, caput, da mesma
lei, in verbis: “A decretação da falência ou o deferimento do processamento
da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e
execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do
sócio solidário”.
Assim, a terminologia utilizada de “recomeço” da contagem do prazo
prescricional é escorreita, na medida em que o retro citado artigo 6º, da Lei
nº 11.101/2005, menciona em “suspensão” do curso da prescrição em face do
falido.
Portanto, o prazo prescricional referente às obrigações do falido voltará
a fluir a partir do dia em que houver o trânsito em julgado da sentença terminativa de encerramento da falência.
O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou acerca do recomeço
da contagem do prazo prescricional relativo às obrigações do falido, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RESP. FALÊNCIA. EXTINÇÃO DAS OBRIGAÇÕES. TERMO A QUO. PRECEDENTES.
- O prazo extintivo das obrigações do falido inicia-se com a sentença de encerramento da falência.
(AgRg no REsp 442.523/SP, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2005, DJ 01/07/2005, p. 510)
FALÊNCIA. EXTINÇÃO DAS OBRIGAÇÕES. TERMO INICIAL DO PRAZO DE CINCO
ANOS (ART. 135, III, DA LEI FALIMENTAR).
- Sem o encerramento da falência, por sentença, não flui o prazo extintivo das
obrigações do falido. Precedentes do STF e do STJ.
Recurso especial não conhecido.
(REsp 217.784/SP, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado
em 21/09/2000, DJ 30/10/2000, p. 161)

Art. 158. Extingue as obrigações do falido:
560. A Lei nº 11.101/2005 cuidou em criar um rol taxativo acerca das
hipóteses de extinção das obrigações do falido, as quais serão tratadas na sequência, por meio dos comentários dos incisos I a IV, do artigo 158.
I – o pagamento de todos os créditos;
561. O pagamento é causa de extinção das obrigações por excelência,
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consoante prescreve o artigo 304, do Código Civil Brasileiro, in verbis: “Qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la, usando, se o credor se opuser,
dos meios conducentes à exoneração do devedor”.
562. Não se pode olvidar que o terceiro interessado também poderá
efetuar o pagamento dos créditos, o que enseja, de igual modo, a extinção das
obrigações do falido.
II – o pagamento, depois de realizado todo o ativo, de mais de 50%
(cinquenta por cento) dos créditos quirografários, sendo facultado ao falido o depósito da quantia necessária para atingir essa porcentagem se para
tanto não bastou a integral liquidação do ativo;
563. Aqui a Lei nº 11.101/2005 repetiu a disposição do inciso II, do
artigo 135, do revogado Decreto-Lei 7.661/1995, aumentando o percentual
de 40% (quarenta por cento) para 50% (cinquenta por cento), assim como
esclareceu que tal percentual deverá ser calculado junto aos créditos quirografários, o que nos leva a concluir que as classes precedentes devem, necessariamente, estar totalmente adimplidas.
564. Todavia, o questionamento que deve ser feito é se o percentual
de 50% (cinquenta por cento) deve ser computado também levando em
conta as classes subsequentes a dos quirografários, quais sejam, os credores de multas contratuais, penas pecuniárias por infração a leis penais ou
administrativas, inclusive as multas de cunho tributário do inciso VII, e
os credores subordinados do inciso VIII, ambos do artigo 83, da Lei nº
11.101/2005.
Para nós, não obstante a existência de doutrina com posicionamento
diverso, a resposta é negativa, tendo em vista que o legislador, ao prever uma
regra quantitativa e objetiva, não teria o descuido de não delinear a sua base
de cálculo, ou seja, quis o legislador atentamente contemplar um percentual
específico sobre um montante certo, ou seja, 50% (cinquenta por cento) dos
créditos quirografários.

Ultimando, poderá o falido efetuar o depósito da quantia necessária
para alcançar o percentual de 50% (cinquenta por cento) dos créditos quirografários, caso o fruto da realização e liquidação do ativo não tenha sido
suficiente.
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III – o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contado do encerramento
da falência, se o falido não tiver sido condenado por prática de crime previsto nesta Lei;
565. A extinção das obrigações do falido também pode ocorrer por critérios temporais, ou seja, face ao decurso do prazo de 5 (cinco) anos, a contar
da sentença de encerramento da falência, se o falido não tiver sido condenado
por prática de crime falimentar.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou esse entendimento quando
da análise do artigo 135, inciso III, do revogado Decreto-Lei 7.661/1995, o
qual foi reproduzido pelo ora comentado inciso III, do artigo 158, da Lei nº
11.101/2005, a saber:
FALÊNCIA. EXTINÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO FALIDO. CINCO ANOS.
O decurso do prazo de cinco anos, a contar do encerramento da falência, extingue
as obrigações do falido se não houve condenação por crime falimentar, nos termos do art. 135, III da Lei de Falências.
Recurso conhecido e provido.
(REsp 241.793/PR, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA,
julgado em 18/04/2000, DJ 05/06/2000, p. 173)

IV – o decurso do prazo de 10 (dez) anos, contado do encerramento
da falência, se o falido tiver sido condenado por prática de crime previsto
nesta Lei.
566. A previsão do inciso IV, do artigo 158, da Lei nº 11.101/2005,
prevê qualificações temporais e processuais mais graves do que o inciso III anterior, pois estipula que a extinção das obrigações do falido poderá ocorrer com
o decurso do prazo de 10 (dez) anos, a contar da sentença de encerramento da
falência, se o falido tiver sido condenado por prática de crime falimentar.
567. Essa regra também foi baseada nos termos do artigo 135, inciso
IV, do revogado Decreto-Lei 7.661/1995.
Art. 159. Configurada qualquer das hipóteses do art. 158 desta Lei,
o falido poderá requerer ao juízo da falência que suas obrigações sejam declaradas extintas por sentença.
568. O falido poderá requerer ao Magistrado a declaração de ex302
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tinção de suas obrigações, por meio de sentença, caso ocorra qualquer
uma das situações previstas no rol taxativo do artigo 158, da Lei nº
11.101/2005.
§ 1o O requerimento será autuado em apartado com os respectivos documentos e publicado por edital no órgão oficial e em jornal de grande circulação.
569. O requerimento de declaração de extinção das obrigações do falido deverá ser feito por petição e será processado em autos apartados ao da
falência, bem como deverá ser instruído com todos os documentos comprobatórios necessários e publicado em edital no órgão oficial e em jornal de
grande circulação.
§ 2o No prazo de 30 (trinta) dias contado da publicação do edital,
qualquer credor pode opor-se ao pedido do falido.
570. Prescreve o § 2º, do artigo 159, da Lei nº 11.101/2005, que qualquer credor, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação do edital
previsto no § 2º anterior, poderá opor-se ao pedido do falido.
571. Não obstante a legislação prever que somente o credor detém essa
prerrogativa de oposição, é também autorizada ao Ministério Público ou a
qualquer interessado em apresentar oposição ao requerimento do falido de
extinção de suas obrigações.
§ 3o Findo o prazo, o juiz, em 5 (cinco) dias, proferirá sentença e, se
o requerimento for anterior ao encerramento da falência, declarará extintas as obrigações na sentença de encerramento.
572. Caso não haja oposição baseada no § 2º, do artigo 159, da Lei nº
11.101/2005, o Magistrado proferirá, no prazo de 5 (cinco) dias, sentença
declarando extinta as obrigações do falido.

Crível e com lógica jurídica, previu o legislador que, caso o requerimento do falido seja anterior ao encerramento da falência, o Magistrado
declarará extinta as suas obrigações conjuntamente com a sentença de encerramento do feito falimentar, após a apresentação do relatório final pelo
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Administrador Judicial, previsto no artigo 156, da Lei nº 11.101/2005.
§ 4o A sentença que declarar extintas as obrigações será comunicada
a todas as pessoas e entidades informadas da decretação da falência.
573. O legislador da Lei nº 11.101/2005 procurou ser congruente
ao dar plena publicidade do início ao término do processo falimentar,
determinando que a sentença de declaração da extinção das obrigações
do falido deve ser enviada a todas as pessoas e entidades informadas
quando da decretação da falência, por força do regramento contido do
artigo 99, da Lei nº 11.101/2005, o qual estabelece os parâmetros da
sentença de quebra.
§ 5o Da sentença cabe apelação.
574. Outra vez, sem maiores complicações, a Lei nº 11.101/2005 estabeleceu, em atendimento ao regramento processual civil, que da sentença que
declarar a extinção das obrigações do falido cabe recurso de apelação.
§ 6o Após o trânsito em julgado, os autos serão apensados aos da falência.
575. De forma objetiva o §6º, do artigo 159, da Lei nº 11.101/2005,
determina que, após o trânsito em julgado da sentença que declarar a extinção
das obrigações do falido, os autos serão apensados aos da falência.
Art. 160. Verificada a prescrição ou extintas as obrigações nos termos desta Lei, o sócio de responsabilidade ilimitada também poderá requerer que seja declarada por sentença a extinção de suas obrigações na
falência.
576. Não obstante o artigo 160, da Lei nº 11.101/2005, se referir especificamente que o sócio de responsabilidade ilimitada também poderá requerer, por sentença, a declaração de extinção de suas obrigações junto ao processo falimentar, outra análise não pode ser refutada de que qualquer outro
sócio que não seja de responsabilidade ilimitada e, terá, do mesmo modo, tal
304
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prerrogativa de requerimento.

Cuidou atentamente o legislador em acompanhar o rol taxativo de hipóteses de extinção das obrigações do falido, previsto no artigo 158, da Lei
nº 11.101/2005, regrando que o pleito do artigo 160, da Lei nº 11.101/2005,
somente poderá ser levado a efeito caso seja verificada a prescrição ou, como
dito, com a extinção das obrigações do falido.
577. Cabe, por derradeiro, nesse momento, verificar a relativização do
disposto no artigo 191, do Código Tributário Nacional, o qual prevê que a
extinção das obrigações do falido requer prova de quitação de todos os tributos. E o parcelamento dos débitos tributários enseja a extinção para fins do
processo de falência? O Superior Tribunal de Justiça entendeu positivamente,
nos termos do aresto a seguir transcrito, a saber:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FALÊNCIA. PARCELAMENTO DAS DÍVIDAS
DO FALIDO PELO REFIS. AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO ADMINISTRATIVO COMPETENTE. TENTATIVA DE DESFAZIMENTO JUDICIAL. “VENIRE CONTRA FACTUM
PROPRIUM”. RECEBIMENTO DO CRÉDITO DE FORMA PARCELADA. AUSÊNCIA
DE INTERESSE DE AGIR.
1.- No caso dos autos, a União não se legitima a interpor recurso contra a sentença que, tendo em vista a extinção das obrigações do falido pela adesão ao REFIS,
extinguiu a falência.
2.- Repugna ao ordenamento jurídico pátrio a adoção de comportamento processual contraditório. Assim, se a própria UNIÃO FEDERAL, por meio do órgão
administrativo competente, aprovou a inclusão das dívidas fiscais da empresa
falida no REFIS, não pode ela, em seguida, vir a Juízo buscar a desconstituição
dessa situação jurídica, contrariando o seu comportamento anterior e prejudicando situação consolidada no tempo.
3.- Tal conclusão ainda mais se afirma, porque, no caso concreto, as parcelas
contempladas no REFIS têm sido pagas regularmente, a evidenciar a ausência de
interesse da recorrente em perseguir o prosseguimento do processo de falência,
com alienação judicial do patrimônio do falido e pagamento dos credores segundo
a ordem legal de preferência.
4.- Recurso Especial a que se nega provimento.
(REsp 1033963/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em
04/10/2011, DJe 21/10/2011)

COMENTÁRIOS À LEI 11.101/05: Recuperação Empresarial e Falência

Miolo - Livro Comentarios a Lei 11101.indd 305

305

01/08/2017 10:40:16

Miolo - Livro Comentarios a Lei 11101.indd 306

01/08/2017 10:40:16

Capítulo VI

EMERSON DOS SANTOS VARELLA

Da Recuperação
Extrajudicial
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Art. 161. O devedor que preencher os requisitos do art. 48 desta
Lei poderá propor e negociar com credores plano de recuperação extrajudicial.

§ 1o Não se aplica o disposto neste Capítulo a titulares de créditos de
natureza tributária, derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de
acidente de trabalho, assim como àqueles previstos nos arts. 49, § 3o, e 86,
inciso II do caput, desta Lei.
§ 2o O plano não poderá contemplar o pagamento antecipado de
dívidas nem tratamento desfavorável aos credores que a ele não estejam
sujeitos.

§ 3o O devedor não poderá requerer a homologação de plano extrajudicial, se estiver pendente pedido de recuperação judicial ou se houver
obtido recuperação judicial ou homologação de outro plano de recuperação extrajudicial há menos de 2 (dois) anos.
§ 4o O pedido de homologação do plano de recuperação extrajudicial não acarretará suspensão de direitos, ações ou execuções, nem a impossibilidade do pedido de decretação de falência pelos credores não sujeitos ao plano de recuperação extrajudicial.

§ 5o Após a distribuição do pedido de homologação, os credores não
poderão desistir da adesão ao plano, salvo com a anuência expressa dos
demais signatários.

§ 6o A sentença de homologação do plano de recuperação extrajudicial constituirá título executivo judicial, nos termos do art. 584, inciso III
do caput, da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil.
578. Quanto à natureza jurídica da recuperação extrajudicial, cita-se a
existência de 03 (três) correntes doutrinárias, que não são objeto de estudo
do presente artigo. A primeira é a teoria contratualista, tendo como expoente,
no Brasil, o Professor Calixto Salomão Filho; a segunda, a não contratualista,
tem como expoente Paulo Sergio Restiffe121; e a terceira, a institucional, é a
teoria prevalente no Direito Falimentar Brasileiro.
Em síntese, a divergência entre as Teorias Contratualista e a Não Contratualista, pauta-se na prevalência ou não do pacta sunt servanda, enquanto,
de outro norte, prevalece a Teoria Institucionalista, que defende a instituição
e a sua função social.
121

RESTIFFE, Paulo Sérgio, Recuperação de Empresas, São Paulo: Manole, 2008, págs 01 à 45, 72 à 86, e 372 à 401;
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579. Prosseguindo, quanto ao tópico da legitimidade ativa e passiva da
Recuperação Extrajudicial, cinge-se em dizer que a legitimidade ativa reside na definição de quem poderá requerê-la, enquanto a legitimidade passiva
norteia o destinatário do pedido de recuperação. Em suma, a legitimidade
ativa reside na figura do devedor, enquanto a legitimidade passiva reside na
figure do credor, destinatário do pedido de recuperação.

Importante destacar que, nos termos do artigo 2º da Lei 11.101/2005,
as empresas públicas, sociedades de economia mista, instituições financeiras
públicas ou privadas, cooperativas de créditos, consórcios, entidades de previdência complementar, sociedades operadoras de plano de assistência à saúde,
sociedades seguradoras, sociedades de capitalização e outras entidades legalmente equiparadas, não possuem legitimidade ativa para requerer a recuperação extrajudicial, uma vez que a mencionada lei não se aplica a tais entidades.
580. De igual forma, os créditos de natureza trabalhista decorrentes
de acidentes de trabalho, os créditos tributários, os créditos decorrentes de
operações fiduciárias, arrendamento mercantil, contratos de natureza irrevogável ou que possuem reserva de domínio, dentre outros de natureza jurídica
análoga, não podem ser objeto dos pedidos de recuperações extrajudiciais.
581. Acerca do artigo 161 da Lei 11.105/2005, a primeira questão a ser
pontuada são os requisitos legais da recuperação extrajudicial.
Da simples leitura do mencionado dispositivo, verifica-se que, para fazer jus ao beneficio da recuperação extrajudicial, o devedor deverá preencher
os mesmos requisitos mínimos exigidos para a recuperação judicial, constante
do artigo 48, incisos I a IV, da mesma Lei.

582. Além dos requisitos acima mencionados, nos termos do artigo
161, §3º, da Lei 11.101/2005, “o devedor não poderá requerer a homologação do
plano extrajudicial, se estiver pendente pedido de recuperação judicial ou se houver
obtido recuperação judicial ou homologação de outro plano de recuperação extrajudicial há menos de 2 (dois) anos”.
583. Assim, o preenchimento de tais requisitos, sejam aqueles constantes dos artigos 48, incisos I a IV, e 161, §3º, ambos da Lei 11.101/2005,
permitem que o devedor apresente plano de recuperação aos seus credores e
posteriormente submeta à homologação judicial. Trata-se, pois, de requisitos
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objetivos que obrigatoriamente deverão ser preenchidos, sob pena do plano
de recuperação extrajudicial não ser homologado pelo Poder Judiciário122.
584. De igual forma, o plano de recuperação extrajudicial somente poderá abranger os créditos constituídos até a data do pedido de homologação
em Juízo, observando as disposições do §1º do artigo 163.
Art. 162. O devedor poderá requerer a homologação em juízo do
plano de recuperação extrajudicial, juntando sua justificativa e o documento que contenha seus termos e condições, com as assinaturas dos credores que a ele aderiram.
585. Assim, caso seja escolhida a via da recuperação extrajudicial a
ser homologado pelo Poder Judiciário, o devedor deverá transigir com seus
credores extrajudicialmente e, após, apresentar ao Poder Judiciário o requerimento de homologação do plano, acompanhado de sua justificativa e de
documento que contenha os seus termos, condições, com as assinaturas dos
credores que a ele aderiram.
586. Feito isso, a distribuição do pedido de recuperação extrajudicial
tornará o juízo que o recebeu prevento para processar eventual pedido de recuperação judicial ou mesmo a falência do devedor, até a execução completa
da proposta apresentada, ressaltando que, após a distribuição do pedido à autoridade judiciária, os credores não poderão desistir da adesão ao plano, salvo
anuência dos demais signatários do pacto.
Art. 163. O devedor poderá, também, requerer a homologação
de plano de recuperação extrajudicial que obriga a todos os credores
por ele abrangidos, desde que assinado por credores que representem
mais de 3/5 (três quintos) de todos os créditos de cada espécie por ele
abrangidos.
§ 1o O plano poderá abranger a totalidade de uma ou mais espécies
de créditos previstos no art. 83, incisos II, IV, V, VI e VIII do caput, desta
Lei, ou grupo de credores de mesma natureza e sujeito a semelhantes condições de pagamento, e, uma vez homologado, obriga a todos os credores

COELHO, Fábio Ulhoa, Curso de Direito Comercial – Direito de Empresa, São Paulo:Saraiva, 2008, volume 3, 9ª
edição, págs 432 à 441;
122
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das espécies por ele abrangidas, exclusivamente em relação aos créditos
constituídos até a data do pedido de homologação.

§ 2o Não serão considerados para fins de apuração do percentual
previsto no caput deste artigo os créditos não incluídos no plano de recuperação extrajudicial, os quais não poderão ter seu valor ou condições
originais de pagamento alteradas.
§ 3o Para fins exclusivos de apuração do percentual previsto no caput deste artigo:
I – o crédito em moeda estrangeira será convertido para moeda nacional pelo câmbio da véspera da data de assinatura do plano; e
II – não serão computados os créditos detidos pelas pessoas relacionadas no art. 43 deste artigo.
§ 4o Na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante a aprovação
expressa do credor titular da respectiva garantia.
§ 5o Nos créditos em moeda estrangeira, a variação cambial só poderá ser afastada se o credor titular do respectivo crédito aprovar expressamente previsão diversa no plano de recuperação extrajudicial.
§ 6o Para a homologação do plano de que trata este artigo, além dos
documentos previstos no caput do art. 162 desta Lei, o devedor deverá
juntar:
I – exposição da situação patrimonial do devedor;

II – as demonstrações contábeis relativas ao último exercício social
e as levantadas especialmente para instruir o pedido, na forma do inciso II
do caput do art. 51 desta Lei; e

III – os documentos que comprovem os poderes dos subscritores
para novar ou transigir, relação nominal completa dos credores, com a
indicação do endereço de cada um, a natureza, a classificação e o valor
atualizado do crédito, discriminando sua origem, o regime dos respectivos vencimentos e a indicação dos registros contábeis de cada transação pendente.
587. O artigo 163 da Lei 11.101/2005 merece destaque, pois segundo
a sua disciplina, nem sempre será preciso que todos os credores submetidos
ao plano consintam com o mesmo. Vale dizer que o mencionado dispositivo
prevê, em situação excepcional, a possibilidade de o devedor poder requerer
que a homologação do plano de recuperação obrigue a todos os credores sigCOMENTÁRIOS À LEI 11.101/05: Recuperação Empresarial e Falência
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natários do pacto, desde que consentido por pelo menos 3/5 (três) quintos de
todos os créditos de cada espécie por ele abrangidos123.
588. Note-se que o artigo 163, §6º, especificamente, regulamenta algumas formalidades da petição inicial do pedido de homologação, que deverão ser observadas pelo devedor, pois além de ter que instruir a sua petição
com os documentos previstos no artigo 162, deverá juntar a exposição de sua
situação patrimonial, as demonstrações contábeis relativas ao último exercício social (levantadas exclusivamente para esse fim), bem como, documentos
que comprovem os poderes dos subscritores para novar ou transigir, a relação
nominal completa dos credores (com a indicação do endereço de cada um),
a classificação, natureza e valor atualizado dos créditos (com a descrição da
respectiva origem) e, finalmente, a indicação dos registros contábeis de cada
transação pendente.
Art. 164. Recebido o pedido de homologação do plano de recuperação extrajudicial previsto nos arts. 162 e 163 desta Lei, o juiz ordenará a
publicação de edital no órgão oficial e em jornal de grande circulação nacional ou das localidades da sede e das filiais do devedor, convocando todos
os credores do devedor para apresentação de suas impugnações ao plano de
recuperação extrajudicial, observado o §3o deste artigo.

§ 1o No prazo do edital, deverá o devedor comprovar o envio de carta a todos os credores sujeitos ao plano, domiciliados ou sediados no país,
informando a distribuição do pedido, as condições do plano e prazo para
impugnação.
§ 2o Os credores terão prazo de 30 (trinta) dias, contado da publicação do edital, para impugnarem o plano, juntando a prova de seu crédito.
§ 3o Para opor-se, em sua manifestação, à homologação do plano, os
credores somente poderão alegar:
I – não preenchimento do percentual mínimo previsto no caput do
art. 163 desta Lei;

II – prática de qualquer dos atos previstos no inciso III do art. 94 ou
do art. 130 desta Lei, ou descumprimento de requisito previsto nesta Lei;
III – descumprimento de qualquer outra exigência legal.

MATOS, Daniel Oliveira. Recuperação extrajudicial de empresas. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XIV, n. 92, set
2011. Disponível em: <http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_
id=10243>. Acesso em maio 2015.
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§ 4o Sendo apresentada impugnação, será aberto prazo de 5 (cinco)
dias para que o devedor sobre ela se manifeste.

§ 5o Decorrido o prazo do § 4o deste artigo, os autos serão conclusos
imediatamente ao juiz para apreciação de eventuais impugnações e decidirá, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do plano de recuperação extrajudicial,
homologando-o por sentença se entender que não implica prática de atos
previstos no art. 130 desta Lei e que não há outras irregularidades que recomendem sua rejeição.
§ 6o Havendo prova de simulação de créditos ou vício de representação dos credores que subscreverem o plano, a sua homologação será indeferida.
§ 7o Da sentença cabe apelação sem efeito suspensivo.

§ 8o Na hipótese de não homologação do plano o devedor poderá,
cumpridas as formalidades, apresentar novo pedido de homologação de
plano de recuperação extrajudicial.
589. Conforme já dito, em seguida, após a distribuição do pedido, verificado o preenchimento dos requisitos, determinará a publicação de edital
no órgão oficial de grande circulação nacional ou das localidades da sede e
das filiais do devedor, convocando todos os credores para, no trintídio legal,
apresentar impugnações ao plano.
590. Note-se que, no prazo previsto para a impugnação, não poderão
os credores simplesmente se opuserem ao plano do devedor ou alegarem, em
objeção, questões estranhas, mas deverão, sim, apontar cada uma das questões124.
591. O prazo para impugnação é contado a partir da publicação
do edital no “jornal de grande circulação nacional ou das localidades da
sede e das f iliais do devedor”, sendo que, nos termos do §1º do artigo
164, no prazo do edital, o devedor deverá comprovar o envio de carta a
todos os credores sujeitos ao plano, domiciliados ou sediados no país,
informando a distribuição do pedido, as condições do plano e o prazo
para impugnação.

RAMOS, Andre Luiz Santa Cruz. Direito empresarial esquematizado. 3. ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense. São Paulo: Método. 2013. p. 746-752.
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592. Uma vez oferecida impugnação, será aberto o prazo de 05 (cinco)
dias para que o devedor possa manifestar-se a respeito. Findo esse prazo, os
autos deverão ser conclusos ao juiz para apreciação das eventuais impugnações, devendo decidir no prazo de 05 (cinco) dias acerca do plano de recuperação e homologá-lo por sentença, se entender que o devedor não incorreu na
prática do artigo 130 da mencionada Lei.
593. Caso o Poder Judiciário resolva pela não homologação do plano
de recuperação extrajudicial, o devedor poderá, cumpridas as formalidades,
apresentar novo plano de recuperação para homologação, conforme disciplina do §8º do artigo 164 da Lei 11.101/2005.
594. Note-se que, em caso de não homologação do plano de recuperação, o legislador brasileiro não previu por consequência direta a decretação
da falência do devedor, como ocorre nos processos de recuperação judicial
quando o plano é rejeitado pela Assembleia-Geral de Credores, sendo essa
consequência um diferencial de ambos os procedimentos.
595. Outro ponto relevante, que merece destaque, é o fato de a decisão
que homologa ou não homologa o plano de recuperação extrajudicial possuir
natureza de sentença, que pode ser atacada mediante recurso de apelação, que,
por disciplina do §7º do artigo 164, não possui efeito suspensivo. Vale dizer
que, caso não seja homologado o plano de recuperação extrajudicial, cumpridas
as formalidades, poderá o devedor apresentar outro plano. Caso seja homologada, contra essa sentença caberá recurso de apelação no efeito devolutivo125.
Art. 165. O plano de recuperação extrajudicial produz efeitos após
sua homologação judicial.

§ 1o É lícito, contudo, que o plano estabeleça a produção de efeitos
anteriores à homologação, desde que exclusivamente em relação à modificação do valor ou da forma de pagamento dos credores signatários.
§ 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, caso o plano seja posteriormente
rejeitado pelo juiz, devolve-se aos credores signatários o direito de exigir seus
créditos nas condições originais, deduzidos os valores efetivamente pagos.

FELSBERG. Thomas Benes. Os objetivos da recuperação de empresas. Senado Federal, 28.dez.2004. Disponível
em: <http://www2.senado.gov.br/bdsf/bitstream/id/27486/1/noticia.htm>. Acesso em: maio 2015.
125
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596. Por disciplina do artigo 165 da Lei 11.101/2005, “o plano de recuperação extrajudicial produz efeitos após sua homologação judicial”, vale dizer que,
em regra, o plano de recuperação extrajudicial não pode, uma vez homologado, produzir efeitos pretéritos, retroativos, isso porque o §1º daquele dispositivo faculta que conste no plano de recuperação extrajudicial a produção de
efeitos anteriores à homologação, em relação à modificação do valor e à forma
de pagamento dos credores.126
Assim, pode ser que certas medidas do plano, taxativamente estabelecida no §1º do artigo 165, sejam implementadas antes da homologação
do plano, mas caso o juiz rejeite o plano, nos termos do § 2º do mesmo dispositivo, os credores signatários poderá exigir seus créditos originais, com a
dedução dos valores efetivamente pagos.
Art. 166. Se o plano de recuperação extrajudicial homologado envolver alienação judicial de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor, o juiz ordenará a sua realização, observado, no que couber, o disposto no
art. 142 desta Lei.

Art. 167. O disposto neste Capítulo não implica impossibilidade de
realização de outras modalidades de acordo privado entre o devedor e seus
credores.
597. No que se refere aos efeitos da homologação do plano de recuperação extrajudicial que envolver a alienação judicial de filiais ou de
unidades produtivas isoladas do devedor, por disciplina do artigo 166 da
Lei 11.101/2005, dependerá de autorização do juiz que ordenará a sua realização, observados o disposto no artigo 142 da referida Lei, a ser realizada,
no que couber, mediante leilão por lances orais, por propostas fechadas ou
por pregão.
598. Note-se, ainda, no que se refere à alienação de ativos relacionados
à recuperação extrajudicial, observadas a ordem legal estabelecida no artigo
11, todos os credores sub-rogam-se no produto da alienação e, quando realizadas por hasta pública, está livre de qualquer ônus e não acarretará a sucessão
do adquirente nas obrigações perante credores.

GUERREIRO. Luis Fernando. Lei de Falências (Lei 11.101) Comentadas. In: DireitoCom. Disponível em: <http://
www.direitocom.com/lei-de-falencias-lei-11-101-comentada>. Acesso em: maio 2015.
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599. Finalmente, conforme já abordado ao longo do presente artigo, a
recuperação extrajudicial não impossibilita as diversas modalidades de acordos privados entre devedor e seus credores, vez que essas modalidades, por
serem negociais e facultativas, não demandam, necessariamente, a homologação judicial para a sua existência e validade.
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SEÇÃO I

DISPOSIÇÕES COMUNS
Art. 179. Na falência, na recuperação judicial e na recuperação extrajudicial de sociedades, os seus sócios, diretores, gerentes, administradores
e conselheiros, de fato ou de direito, bem como o administrador judicial,
equiparam-se ao devedor ou falido para todos os efeitos penais decorrentes
desta Lei, na medida de sua culpabilidade.
600. Para efeitos de aplicação da Lei 11.101/2005, na parte que disciplina as disposições penais, o legislador equiparou, ao devedor falido, os
seus sócios, diretores, gerentes, administradores e conselheiros, de fato ou de
direito, bem como o Administrador Judicial, para todos os efeitos da lei penal.
Assim, o vínculo com a empresa falida ou em processo de homologação judicial ou extrajudicial não precisa necessariamente ser de direito, podendo ser de fato.
Em todo o caso, as pessoas previstas no caput do artigo 179 da Lei
11.101/2005, responderão pelos crimes previstos nessa lei, na medida da respectiva culpabilidade.
Art. 180. A sentença que decreta a falência, concede a recuperação
judicial ou concede a recuperação extrajudicial de que trata o art. 163 desta Lei é condição objetiva de punibilidade das infrações penais descritas
nesta Lei.
601. O mencionado dispositivo possui uma redação clara e simples, de
fácil compreensão.
Vale dizer que, para fins de verificação da ocorrência de qualquer um
dos delitos tipificados na Lei 11.101/2005, necessário que seja prolatada uma
sentença declaratória de falência ou que conceda a recuperação judicial ou
homologue o plano de recuperação extrajudicial127.

GUERREIRO. Luis Fernando. Lei de Falências (Lei 11.101) Comentadas. In: DireitoCom. Disponível em: <http://
www.direitocom.com/lei-de-falencias-lei-11-101-comentada>. Acesso em: maio 2015;
127
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602. Assim, no artigo 180 da mencionada lei, o legislador declarou que
o ato judicial que decreta a falência, que concede a recuperação judicial ou
que homologue o plano de recuperação extrajudicial é condição objetiva de
punibilidade dos ilícitos previstos entre os artigos 168 a 178 da referida lei.
Art. 181. São efeitos da condenação por crime previsto nesta Lei:
I – a inabilitação para o exercício de atividade empresarial;

II – o impedimento para o exercício de cargo ou função em conselho
de administração, diretoria ou gerência das sociedades sujeitas a esta Lei;

III – a impossibilidade de gerir empresa por mandato ou por gestão
de negócio.
§ 1o Os efeitos de que trata este artigo não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença, e perdurarão até 5 (cinco)
anos após a extinção da punibilidade, podendo, contudo, cessar antes pela
reabilitação penal.
§ 2o Transitada em julgado a sentença penal condenatória, será notificado o Registro Público de Empresas para que tome as medidas necessárias para impedir novo registro em nome dos inabilitados.

603. Por efeitos práticos de uma sentença condenatória dos ilícitos
falimentares, o réu ficará inabilitado para o exercício da atividade empresária,
impedido de exercer cargo ou função em conselho de administração, diretoria
ou gerência das sociedades sujeitas à Lei 11.101/2005, bem como impossibilitado de gerir empresa ou gestão de negócios128.
Note-se que tais efeitos não são automáticos à condenação, de forma
que o juiz, ao prolatar a sentença condenatória, deverá indicá-los na própria
sentença, de forma motivada.
Por fim, os mencionados efeitos da sentença condenatória em crimes
falimentares durarão pelo prazo de 05 (cinco) anos, podendo vir a cessar antes
por efeito do deferimento do pedido de reabilitação penal.

Notadamente, para fazer-se valer os efeitos da sentença condenatória,
após o seu trânsito em julgado, o juízo deverá notificar o Registro Público de
Empresas para que adote as medidas necessárias para impedir novo registro
em nome dos inabilitados, enquanto perdurar os efeitos da condenação.
MATOS, Daniel Oliveira. Recuperação extrajudicial de empresas. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XIV, n. 92, set
2011. Disponível em: <http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_
id=10243>. Acesso em maio 2015.
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Art. 182. A prescrição dos crimes previstos nesta Lei reger-se-á pelas disposições do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, começando a correr do dia da decretação da falência, da concessão da recuperação judicial ou da homologação do plano de recuperação
extrajudicial.

Parágrafo único. A decretação da falência do devedor interrompe a
prescrição cuja contagem tenha iniciado com a concessão da recuperação
judicial ou com a homologação do plano de recuperação extrajudicial.
604. Finalmente, o artigo 182 da Lei 11.101/2005 regulamenta que os
crimes previstos na mencionada lei reger-se-ão pelas disposições do Código
Penal.
Vale dizer que a prescrição regulada pelo Código Penal nos artigos 109
a 119, começa a contar do dia em que foi decretada a falência, ou da concessão
da recuperação judicial, ou, ainda, da homologação do plano de recuperação
extrajudicial.

Note-se, ainda, que na hipótese de o crime ser cometido durante a
recuperação judicial ou recuperação extrajudicial e haver, posteriormente, a
decretação da falência, este último ato interrompe o prazo prescricional.
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SEÇÃO II

DO PROCEDIMENTO PENAL
605. Antes de adentrar aos comentários acerca dos dispositivos que
regulamentam o procedimento criminal no âmbito da legislação falimentar,
oportuno, neste momento, tecer algumas considerações acerca das inovações
trazidas pela Lei 11.101/2005, no que se refere à persecução penal.
De fato, o atual diploma falimentar trouxe inovações de grande importância, desde o início da persecução criminal até os efeitos de uma eventual
sentença condenatória referente aos crimes falimentares.

A primeira questão que merece considerações é a correlação entre
as disposições processuais penais da Lei 11.105/2005 com o Direito Intertemporal, uma vez que as normas de natureza processual penal, salvo
aquelas de natureza mista, não apresentam a problemática da irretroatividade da lei, até mesmo porque as disposições processuais penais se
aplicam aos processos que se encontram em curso quando do inicio de
sua vigência, o que não ocorre que com as disposições penais de natureza
material.

Em outras palavras, quando se trata de disposições processuais penais,
o aplicador do Direito não precisa se preocupar sobre a vigência de leis penais
no tempo, até mesmo porque, por se tratar de disposições de natureza processual, aplica-se a regra do artigo 2º do Código de Processo Penal, segundo
a qual “a lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos
atos realizados sob a vigência da lei anterior”.
Em que pese alguns operadores do Direito possam interpretar pela
aplicação do artigo 192 da Lei 11.101/2005, segundo a qual a referida lei não
se aplica aos processos de falência ou de concordata ajuizados anteriormente
ao inicio de sua vigência, que serão concluídas nos termos do Decreto-lei
7.661/1945, entende-se que o disposto no respectivo dispositivo refere-se tão
somente a questões de natureza cível/empresarial dos feitos falimentares, sem
a incidência sobre as disposições de natureza processual penal estabelecida na
mencionada lei.
Nesse tópico, importante esclarecer que existem entendimentos jurisprudenciais que adotam o entendimento de que a regra do artigo 192 da
Lei 11.101/2005 aplica-se a todas as questões, ou seja, desde as matérias de
320

Miolo - Livro Comentarios a Lei 11101.indd 320

Comissão de Estudos de Recuperação Judicial e Falência

01/08/2017 10:40:16

natureza cível, empresarial, quanto às questões de natureza penal e processual penal.

Feito essas breves considerações, passa-se ao exame dos dispositivos
que regulamentam a matéria processual penal.
Art. 183. Compete ao juiz criminal da jurisdição onde tenha sido
decretada a falência, concedida a recuperação judicial ou homologado o
plano de recuperação extrajudicial, conhecer da ação penal pelos crimes
previstos nesta Lei.
606. O artigo 183 da lei 11.105/2005 dispõe sobre a competência do
Juízo apto a conhecer da alçai penal pelos crimes previstos na legislação falimentar.
Assim, a competência para o processo e julgamento dos processos criminais falimentares é da Justiça Comum Estadual.

607. Contudo, o artigo 183 da Lei 11.101/2005 recebeu críticas pela
doutrina por conta de sua eventual inconstitucionalidade, como é o caso da
abordagem efetuado por Fabio Ulhoa Coelho129, que em sua obra “Comentários à Nova Lei de Falências e Recuperação de Empresas”, publicada no ano
de 2005 pela Editora Saraiva, o mestre expôs a seguinte lição:
Essa norma, na verdade, é inconstitucional. Cabe a lei estadual de organização
judiciária definir a competência para ação penal por crimes falimentares. Na distribuição de competência que a Constituição estabelece, não é da União, mas sim
dos Estados, a de estruturar os serviços judiciário, definindo que órgãos serão
criados e com qual competência jurisdicional.

De outro norte, o mencionado dispositivo também recebeu elogios
fundados na separação de funções entre o juízo criminal e o falimentar, conforme posicionamento de Sergio A. de Moraes Pitombo:
O devido processo penal impunha que as ações penais fossem julgadas por magistrado com neutralidade e independência, o qual não estivesse em contato com
o processo falimentar ou recuperação. No caso da lei atual esse aspecto se acentua, na medida em que várias infrações penais se destinam à tutela do próprio
processo falimentar, protegendo a administração da justiça.

129

COELHO, Fábio Ulhoa, Curso de Direito Comercial – Direito de Empresa, São Paulo:Saraiva, 2008.
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608. Independentemente dos elogios e das críticas elaboradas pela
doutrina, o fato é que, por disposição do artigo 183 da Lei 11.101/2005, é
de competência do juízo criminal da jurisdição onde tenha sido decretada a
falência, concedida a recuperação judicial ou homologado o plano de recuperação extrajudicial, conhecer das ações penais que versarem sobre os delitos
regulamentados por essa lei.
609. Logicamente, o mencionado dispositivo merece exceção, como é
o caso do agente que tenha prerrogativa de função, em decorrência das disposições constitucionais, bem como nos casos em que o agente for menor de
idade, hipótese que se deslocará a competência para o Juízo da Infância e da
Juventude.
610. Em havendo concorrência de delito comum e delito falimentar,
reunidos por conexão ou continência, competirá ao juízo comum o julgamento do delito falimentar, estendendo-se a competência neste último.
611. Nos casos em que houver crimes de competência da Justiça Federal em concurso com o crime falimentar, a jurisprudência vem sedimentando
entendimento de que os processos deverão manter-se separados, atuando separadamente o juízo competente para julgar os delitos falimentares e o juízo
competente para julgar os delitos de matéria federal.
Art. 184. Os crimes previstos nesta Lei são de ação penal pública
incondicionada.

Parágrafo único. Decorrido o prazo a que se refere o art. 187, § 1o,
sem que o representante do Ministério Público ofereça denúncia, qualquer
credor habilitado ou o administrador judicial poderá oferecer ação penal privada subsidiária da pública, observado o prazo decadencial de 6 (seis) meses.
612. O procedimento penal falimentar pode ser sintetizado pela máxima de que, ao ser intimado da sentença que decreta a falência ou concede
a recuperação judicial ou que homologa o plano de recuperação judicial, o
Ministério Público, em verificando a ocorrência de crime falimentar, deverá
promover imediatamente a ação penal pública incondicionada competente,
ou requisitar a abertura de inquérito policial, o que deverá ocorrer no prazo
de 06 (seis) meses, conforme estabelecido pelo Código de Processo Penal.
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613. No entanto, caso o Ministério Público prefira por aguardar
a apresentação da exposição circunstanciada, ou seja, do relatório que o
Administrador Judicial apresenta ao juiz da falência, nos casos que versem sobre a decretação da falência, ou outras informações detalhadas a
respeito da conduta do devedor e de outros responsáveis, por atos que
possam constituir crimes falimentares, o Ministério Público terá o prazo
de 15 (quinze) dias para o oferecimento da denúncia, sob pena, em caso
de inércia, facultar ao credor habilitado ou ao Administrador Judicial oferecer a ação penal privada subsidiária da pública, no prazo decadencial de
06 (seis) meses, a contar do último dia do prazo para que o Ministério
Público agisse e, assim, não agiu.130
Art. 185. Recebida a denúncia ou a queixa, observar-se-á o rito previsto nos arts. 531 a 540 do Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941Código de Processo Penal.
614. O dispositivo sob comento refere-se ao rito pelo qual a ação penal
pública incondicionada, alusiva aos crimes falimentares, se processará, como
sendo aquele regulamentado através dos artigos 531 a 540 do Código de
Processo Penal, qual seja, o Rito Sumário.

Assim, nos casos dos crimes falimentares, o rito sumário será aplicado
independentemente da pena cominada, conforme a atual redação do artigo
394, inciso II, do Código de Processo Penal, que ressalta que o procedimento comum será sumário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima
cominada seja inferior a 4 (quatro) anos de pena privativa de liberdade. Isto
porque a parte especial da Lei 11.101/2005 afasta a aplicação do Código de
Processo Penal, que constituiu em lei geral sobre a matéria, em razão do principio da especialidade, conforme disciplina do artigo 188 da Lei Falimentar,
que será abordado mais adiante.
615. Ademais, a única exceção quanto à aplicação do rito sumário aos
delitos regulamentados pela Lei 11.101/2005, seria o delito de violação de
impedimento, previsto no artigo 177 da mencionada lei, quando praticado
por agentes que tenham prerrogativa de foro, momento em que será aplicado
o rito de competência originária criminal do respectivo tribunal.

130

RESTIFFE, Paulo Sérgio, Recuperação de Empresas, São Paulo: Manole, 2008, págs 01 à 45, 72 à 86, e 372 à 401.
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Art. 186. No relatório previsto na alínea e do inciso III do caput do
art. 22 desta Lei, o administrador judicial apresentará ao juiz da falência
exposição circunstanciada, considerando as causas da falência, o procedimento do devedor, antes e depois da sentença, e outras informações detalhadas a respeito da conduta do devedor e de outros responsáveis, se houver, por atos que possam constituir crime relacionado com a recuperação
judicial ou com a falência, ou outro delito conexo a estes.

Parágrafo único. A exposição circunstanciada será instruída com
laudo do contador encarregado do exame da escrituração do devedor.
616. O artigo 186 da Lei 11.101/2005 disciplina que o Administrador
Judicial deverá apresentar ao juiz da falência o relatório com informações
sobre atos que possam configurar crime, no prazo de 40 (quarenta) dias contados da data de assinatura do compromisso.

Note-se que esse relatório conterá informações minuciosas acerca de
eventuais condutas criminosas e seus respectivos responsáveis.

Logicamente que a descrição pormenorizada dos fatos, das condutas
tidas por criminosas e a delimitação da atuação do agente caberá ao membro
do Ministério Público quando do oferecimento da denúncia, em razão de
o parquet ser o titular da ação penal, nos termos do artigo 129, inciso I, da
Constituição Federal e do artigo 184 da Lei 11.101/2005, abordado anteriormente.

Importante esclarecer que o relatório do Administrador Judicial
servirá, juntamente com a sentença que decretar a falência, para conceder
a recuperação judicial ou homologar o plano de recuperação extrajudicial, como indícios da materialidade e autoria do fato delitivo a auxiliar
a atuação do Ministério Público em oferecer a denúncia, lembrando que
o membro do parquet não estará vinculado à narrativa dos fatos expostos
pelo Administrador e, muito menos, adstrito à capitulação jurídica indicada por este último.
617. Quanto ao laudo do contador, descrito no parágrafo único do artigo 186 da Lei 11.101/2005, insta esclarecer que é a própria lei que exige que
o relatório apresentado pelo Administrador Judicial esteja acompanhado do
laudo do contador, conforme disciplina do artigo 22, inciso III, alínea “a”, da
Lei Falimentar, que examinará a escrituração do devedor, garantindo, assim,
maior credibilidade às informações que serão prestadas.
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Art. 187. Intimado da sentença que decreta a falência ou concede
a recuperação judicial, o Ministério Público, verificando a ocorrência de
qualquer crime previsto nesta Lei, promoverá imediatamente a competente ação penal ou, se entender necessário, requisitará a abertura de inquérito
policial.

§ 1o O prazo para oferecimento da denúncia regula-se pelo art. 46
do Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo
Penal, salvo se o Ministério Público, estando o réu solto ou afiançado, decidir aguardar a apresentação da exposição circunstanciada de que trata o
art. 186 desta Lei, devendo, em seguida, oferecer a denúncia em 15 (quinze) dias.
§ 2o Em qualquer fase processual, surgindo indícios da prática dos
crimes previstos nesta Lei, o juiz da falência ou da recuperação judicial ou
da recuperação extrajudicial cientificará o Ministério Público.

618. Conforme já foi exposto anteriormente, no que se referem aos
crimes falimentares, estes serão apurados mediante ação penal pública incondicionada, cujo oferecimento da denúncia é de competência do Ministério
Público.
619. Assim, o Ministério Público, quando intimado da sentença que
decreta falência, concede a recuperação judicial ou homologa o plano de recuperação extrajudicial. Em se verificando a existência de indícios da prática de
qualquer crime previsto da Lei 11.101/2005, deverá promover a competente
ação penal pública incondicionada, de forma que a sentença que decreta a
falência, que concede a recuperação judicial ou homologa o plano de recuperação extrajudicial, é condição de punibilidade131.

A atuação do Ministério Público pode ocorrer de 03 (três) formas:
a) oferece de imediato a denúncia, nos termos do §1º do artigo 187 da Lei
11.101/2005; b) aguarda a apresentação do relatório do Administrador Judicial para, tão somente, a partir daí oferecer a denúncia; ou c) caso entenda pela
necessidade de aprofundamento das investigações para colheita de elementos
sobre a prática delituosa de seus agentes, poderá requisitar a instauração do
respectivo inquérito policial, que observará as disposições previstas no Código de Processo Penal, em face da sua aplicação subsidiária à Lei 11.101/2005.
FELSBERG. Thomas Benes. Os objetivos da recuperação de empresas. Senado Federal, 28.dez.2004. Disponível
em: <http://www2.senado.gov.br/bdsf/bitstream/id/27486/1/noticia.htm>. Acesso em: maio 2015.
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620. O prazo para o oferecimento da denúncia é aquele regulado pelo
artigo 46 do Código de Processo Penal, salvo se o membro do Ministério Público, caso o réu esteja solto ou afiançado, decida por aguardar a apresentação
da exposição circunstanciada de que trata o artigo 186, comentado anteriormente, oferecendo a denúncia no prazo de 15 (quinze dias).
621. Importante destacar que o artigo 46 do Código de Processo Penal
estabelece que o prazo para oferecimento da denúncia será de 05 (cinco) dias
em caso de réu preso e de 15 (quinze) dias em caso de réu solto.

O início para a contagem do prazo para oferecimento da denúncia, no
caso dos crimes falimentares, inicia-se quando da intimação do Ministério
Público da sentença que decretou a falência, concedeu a recuperação judicial
ou homologou o plano de recuperação extrajudicial.
Na hipótese em que o Ministério Público requisitar a instauração do
inquérito policial para aprofundamento das investigações, o termo de início
para a contagem do prazo para o oferecimento da denúncia será o do recebimento dos autos da autoridade policial.
Caso o Ministério Público opte por aguardar a apresentação da exposição circunstanciada de que alude o artigo 186, o início para a contagem do
prazo para o oferecimento da denúncia será a data do recebimento do respectivo relatório, esclarecendo-se que essa hipótese tão somente é permitida para
o caso de réu solto ou afiançado.
622. Finalmente, o §2º do artigo 187 da Lei 11.101/2005 disciplina que
o Ministério Público tomará conhecimento da prática de ilícitos falimentares a
qualquer tempo, em qualquer fase dos processos de falência, recuperação judicial
ou extrajudicial, momento em que o respectivo juiz, tomando conhecimento da
existência de indícios da prática dos ilícitos falimentares deverá cientificá-lo, para
que adote as providências que se fizerem necessárias, condicionando a promoção
da acusação formal do agente à prolação da sentença que decreta a falência, concede a recuperação judicial ou homologa o plano de recuperação extrajudicial.
Em outras palavras, o juiz competente para o processo falimentar, ao
tomar conhecimento de prática de crime prevista na Lei 11.101/2005, comunicará o Ministério Público132.
PEREIRA, Alexandre Demetrius. Crimes falimentares – teoria, prática e questões de concursos comentadas. São
Paulo: Malheiros, 2010.
RAMOS, Andre Luiz Santa Cruz. Direito empresarial esquematizado. 3. ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense.
São Paulo: Método. 2013.
132
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623. No entanto, esclarece-se que, por disposição do artigo 180 da
mencionada lei, a sentença que decreta a falência, concede a recuperação judicial ou homologa o plano de recuperação judicial será condição objetiva de
punibilidade para os crimes falimentares, de forma que o Ministério Público
deverá aguardá-la para, tão somente após a sua intimação, promover a acusação formal do agente.
Art. 188. Aplicam-se subsidiariamente as disposições do Código de
Processo Penal, no que não forem incompatíveis com esta Lei.
624. O artigo 180 da Lei 11.101/2005 regulamenta que o Código de
Processo Penal será aplicado subsidiariamente às suas regulamentações, naquilo em que não for incompatível.

Vale dizer que a além da Lei Falimentar tipificar condutas e regulamentar procedimento penal, ela estabelece algumas particularidades que devem ser observadas, como é o caso do rito sumário para o processamento da
ação penal pública incondicionada, sem nada prever quanto à produção de
prova, interrogatório, recursos e etc.

Assim, em caso de ilícito falimentar, deverão ser observadas as disposições específicas da Lei 11.101/2005 e, em caso de omissões e lacunas, aplicar
a regra geral disciplinada pelo Código de Processo Penal, naquilo em que
não for contrário, de forma que, em havendo incompatibilidade, aplicar-se-á
o contido na legislação especifica, quais sejam as regras regulamentadas pela
Lei Falimentar.
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625. Antes de iniciar os comentários acerca do Capitulo VII da Lei
11.101/2005, que regulamenta as disposições penais no âmbito da Legislação Falimentar, com abordagem dos crimes em espécie, disposições comuns
à falência, à recuperação judicial e à recuperação extrajudicial, assim como ao
procedimento penal, convém tecer algumas considerações de forma sintética
acerca da evolução dos crimes falimentares no Brasil.

No Brasil, o conceito e a forma de descrição e punição do crime falimentar tiveram inúmeras modificações ao longo dos anos, com previsão já
no Código Criminal de 1830, que previa como delito, em seu artigo 263, a
prática de “bancarrota”, qualificada como fraudulenta ou culposa e apenada
com trabalho de um a oito anos. Do mesmo modo, o Código Penal de 1890,
em seu artigo 336, punia criminalmente todo comerciante que, matriculado
ou não, viesse a falir, caso a sua quebra fosse considerada como fraudulenta
ou culposa.
As leis falimentares que inicialmente regeram a matéria em nosso
país não disciplinaram, em sua integralidade, os tipos penais falimentares;
elas limitaram-se, pois, a definir ocorrências com a quebra do comerciante,
nas quais determinadas condutas incidiam em práticas delitivas cujas penas
encontravam-se definidas na legislação criminal comum, conforme matéria
delineada pelo Decreto 917, de 24 de novembro de 1890, que reformou o Código Comercial na parte relativa às falências, regulamentando temas e crimes
decorrentes.

Cabe citar, ainda, o disposto na Lei 859, de 16 de agosto de 1902, que
veiculou a reforma na legislação falimentar, definindo, em seu Título VII,
a classificação das falências e os crimes decorrentes, bem como o Decreto
5.746, de 09 de dezembro de 1929, que novamente trouxe alterações na legislação falimentar.
Por fim, tem-se o Decreto-lei 7.661/1945 e a Lei 11.101/2005, que
consolidou a tendência de manutenção dos crimes falimentares em legislação própria, distinta do Código Penal, abandonando o conceito de falência
culposa ou fraudulenta que até então norteou e acompanhou a legislação falimentar pátria.
Assim, a matéria referente aos crimes falimentares esteve, em princípio, disciplinada parcialmente nos diplomas falimentares e penais, sendo
transportada, na sua integralidade, para a legislação falimentar própria, quais
sejam, o Decreto-lei 7.661/1045 e a Lei 11.101/2005.

De qualquer sorte, uma questão polêmica acerca das disposições
penais falimentares é a correlação entre a Lei 11.101/2005 e o Direito
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Intertemporal. Isso porque a legislação falimentar atual, além da matéria comercial que lhe é própria, contém normas concernentes aos crimes
falimentares, que se configuram como normas penais de direito material,
bem como disposições processuais sobre os crimes falimentares, que possuem natureza processual.
A par disso, para a aplicação das normas falimentares penais e processuais penais, necessário que sejam aplicadas as regras do Direito Intertemporal contidas na Carta Magna de 1988, no Código Penal e no Código de
Processual Penal.

Outra questão que merece atenção é a unidade ou unicidade do crime
falimentar e o problema de sua subsistência na vigência da Lei 11.101/2005,
uma vez que, na legislação anterior, era pacífico na doutrina e na jurisprudência que o crime falimentar deveria ser único, ou seja, ocorrido mais de
um delito falimentar, somente se puniria aquele dotado de pena mais grave,
restando impuníveis os delitos menores.
Na vigência da Lei 11.101/2005, em contrapartida, surgiram discussões sobre a permanência da unicidade como princípio inerente aos delitos
falimentares, posto que a forma de definição dos crimes falimentares efetivada na Lei Falimentar atual é completamente diferente daquela empregada
pela legislação anterior, além do fato de que a lei atual em nada mencionou
quanto o acolhimento ou não do princípio da unidade ou unicidade, no âmbito criminal.
Partindo-se da premissa de que a Lei Falimentar vigente não mencionou de forma expressa o acolhimento ou não do princípio da unidade ou
unicidade, entende-se que a matéria restará regulada, em sua totalidade, pelo
Código Penal, em seus artigos 69 a 71, de aplicação subsidiária à legislação
falimentar em matéria criminal.

Portanto, em havendo concurso entre um crime falimentar e outro definido no Código Penal ou legislação penal especial, será incabível a aplicação
do principio da unicidade e, por consequência, de benefícios penais previstos
na Lei 9.099/1995, caso as penas do concurso de crimes superem o patamar
exigido por essa Lei.
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SEÇÃO I

DOS CRIMES EM ESPÉCIE
626. Para se conceituar crime falimentar perante o ordenamento
jurídico brasileiro atual, deve-se ter em mente “toda e qualquer conduta
típica, antijurídica e culpável ” definida e sancionada no âmbito da legislação falimentar que possa, efetiva ou potencialmente, agravar a situação
da crise em que se encontra um devedor ou empresário, e cuja punibilidade se encontra subordinada ao reconhecimento desta conjuntura
econômico-financeira pelo Poder Judiciário, por meio da falência ou
recuperação judicial.

Assim, sem adentrar no mérito da definição da natureza e do objeto do crime falimentar, até mesmo porque não há entendimento pacificado
na doutrina, uma vez que há quem entenda que a objetividade dos delitos
falimentares está na proteção ao crédito público, à ordem econômica e à fé
pública; há quem entenda que a objetividade dos delitos falimentares varia
em decorrência de sua natureza híbrida, alternando-se conforme o tipo penal
sob análise, dentre outros exemplos.
O fato é que a nomenclatura adotada para a definição dos crimes falimentares, diante da inovação trazida pela Lei 11.105/2005, permite a ocorrência de crimes em espécie para os casos de recuperação judicial e extrajudicial, não se limitando tão somente ao caso das falências, como ocorria na
legislação falimentar anterior.

627. Quanto à classificação dos crimes falimentares, imperioso destacar que o tema também não restou pacificado pela doutrina. Resumidamente, podem ser classificados: a) quanto à exigência de dano ao bem jurídico,
subdividindo-se em crimes falimentares de danos ou crimes falimentares de
perigo; b) quanto a intenção do agente, subdividindo-se em crimes falimentares culposos (para a corrente que o admite) ou crimes falimentares dolosos; c) quanto ao momento do cometimento do delito, subdividindo-se em
crimes pré-falimentares e pré-recuperação ou em crimes pós-falimentares e
pós-recuperação e, d) quanto às características pessoais do autor do delito,
subdividindo-se em crimes falimentares próprios e crimes falimentares impróprios.
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628. Superadas essas premissas, de forma objetiva, isenta da pretensão
do esgotamento do tema, quando da abordagem dos crimes falimentares em
espécie, será abordado os sujeitos, o tipo subjetivo, a consumação ou tentativa,
dentre outras abordagens que se fizerem necessárias.
Fraude a credores

Art. 168. Praticar, antes ou depois da sentença que decretar a falência, conceder a recuperação judicial ou homologar a recuperação extrajudicial, ato fraudulento de que resulte ou possa resultar prejuízo aos credores,
com o fim de obter ou assegurar vantagem indevida para si ou para outrem.
Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

629. O primeiro tipo penal disciplinado pela Lei 11.101/2005 é o delito de fraude contra credores, que correspondia, no regramento anterior, ao
tipo previsto no artigo 187 do Decreto-lei 7.661/1945 que, apesar de possuir
a redação do caput quase que idêntica, a além do aumento de pena na figura
simples, o artigo 168 da atual legislação acresceu diversas causa de aumento
de pena que será analisando adiante.

Trata-se de delito próprio de autoria, cujo sujeito ativo assenta-se na
figura do devedor, porém não se descarta a hipótese de coautoria, prevista no
§3º do artigo 168, incluindo terceiros que anuíram à conduta do devedor,
auxiliares, e prepostos.
Por sujeito passivo, têm-se a comunidade dos credores, que tiveram
seus direitos prejudicados pelos atos fraudulentos praticados, além da administração da justiça.

O objeto jurídico tutelado, em que pese a existência de divergência
doutrinária, são os direitos dos credores ao patrimônio íntegro do devedor,
com o fim de adimplemento de suas obrigações. Secundariamente, protege-se a administração da justiça, cujo interesse possui assento na correta prestação jurisdicional e arrecadação dos bens que restaram prejudicados pela
prática dos atos fraudulentos.
O delito sob comento consiste na prática de ato fraudulento, antes ou
depois da decretação da quebra ou recuperação, com o fim de obter ou assegurar vantagem indevida, sendo este o seu tipo objetivo.

Quanto ao tipo subjetivo, tem-se o dolo, que consiste na vontade livre e
consciente de causar prejuízo efetivo ou potencial mediante fraude, exigindo,
portanto, o dolo específico, não podendo se falar em sua modalidade culposa.
COMENTÁRIOS À LEI 11.101/05: Recuperação Empresarial e Falência

Miolo - Livro Comentarios a Lei 11101.indd 333

333

01/08/2017 10:40:17

A consumação do delito dá-se com a prática do ato fraudulento apto
a prejudicar os credores, independentemente do prejuízo efetivo, motivo pelo
qual tem-se que a tentativa não é cabível, uma vez que basta a prática do ato
fraudulento, sem que isso acarrete efetivamente um prejuízo.
Portanto, o delito sob questão pode ser classificado como ante ou pós-falimentar (ou recuperação), como delito próprio, formal, de perigo e de
forma livre.
Ora, trata-se de delito ante ou pós-falimentar (ou de recuperação), posto que possa ocorrer antes ou depois da decretação da falência ou da concessão da recuperação judicial ou extrajudicial.

Fala-se em delito próprio, pois o sujeito ativo é o próprio devedor, sem
excluir a coautoria ou a participação de terceiros.
Trata-se de delito formal e de perigo, porque não exige qualquer resultado naturalístico para sua consumação, basta apenas que se pratique ato
fraudulento potencialmente danoso.
Finalmente, fala-se em delito de forma livre, pois a lei não exige qualquer meio especial para a atuação do agente.

Caso seja praticado o delito de fraude de credores em sua forma simples, a Legislação Falimentar prevê a pena de reclusão, cuja pena base variará
entre 03 (três) a 06 (seis) anos e multa.
Aumento da pena

§ 1o A pena aumenta-se de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço), se o
agente:
I – elabora escrituração contábil ou balanço com dados inexatos;

II – omite, na escrituração contábil ou no balanço, lançamento que
deles deveria constar, ou altera escrituração ou balanço verdadeiros;

III – destrói, apaga ou corrompe dados contábeis ou negociais armazenados em computador ou sistema informatizado;
IV – simula a composição do capital social;

V – destrói, oculta ou inutiliza, total ou parcialmente, os documentos de escrituração contábil obrigatórios.
630. As causas de aumento de pena, que variará de 1/6 (um sexto) a
1/3 (um terço), estão todas elas ligadas a procedimentos contábeis, denotando-se que o legislador buscou uma maior reprovação da conduta nos casos
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em que a contabilidade é fraudada para prejudicar credores, privando estes de
informações corretas acerca da efetiva situação patrimonial do devedor.

Dentre as fraudes mais comuns em sistemas contábeis, conforme menciona a doutrina especializada, podem ser citados atos tendentes a manipular
o caixa, o estoque, as contas a receber, o ativo permanente, o passivo e o patrimônio líquido.
631. A primeira causa de aumento de pena ocorre quando o devedor
elabora escrituração contábil ou balanço com dados inexatos, protegendo-se,
aqui, a regularidade da escrituração contábil que é o meio pelo qual os credores tomam conhecimento da situação patrimonial do devedor.
632. O segundo caso de aumento de pena ocorre quando o devedor
omite, na escrituração contábil ou no balanço, lançamentos que deles deveriam constar, ou altera escrituração ou balanço verdadeiro.
633. A terceira causa de aumento de pena no delito de fraudes contra
credores consiste no procedimento pelo qual o devedor destrói ou corrompe
dados contábeis armazenados em computadores ou sistema informatizado,
de forma que aqui o legislador visa à proteção dos procedimentos modernos
de contabilidade, realizados por sistemas de informática, não limitando-se a
tão somente aos dados contábeis, mas também os atos negociais, ainda que
não tenha inserção em contabilidade propriamente dita.
634. Note-se que, para que seja causa de aumento de pena, as informações ou dados destruídos, apagados ou corrompidos devem ser materialmente
relevantes para o processo falimentar ou de recuperação, sob pena de não se
aplicar o respectivo aumento.
635. A quarta causa de aumento de pena ocorre quando o devedor
simula a composição do capital social, que seria o montante conferido pelos
sócios ao patrimônio de uma determinada sociedade, com o fim para que se
desenvolva a atividade empresarial, o que não significa que o valor do capital
social refletirá na contribuição dos sócios.
636. Outro ponto de destaque é que não incidirá causa de aumento de
pena sobre a conduta daquele que meramente não adota as providências de
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registro de imóvel incluído no capital social.
637. Finalmente, a última causa de aumento de pena, consiste na conduta do devedor que destrói, oculta ou inutiliza, total ou parcialmente, os
documentos de escrituração contábil obrigatórios, assim a conduta tipificada
reside no verbo destruir, ocultar e inutilizar.

Dentre os documentos de escrituração contábil obrigatórios, destaca-se
o livro “Diário” (CC, art. 1.180), “Registro de Duplicatas” (Lei 5.474/1968,
art. 19), nos casos das sociedades anônimas os livros de “Atas de Assembleias-Gerais”, “Atas e Pareceres do Conselho Fiscal”, “Atas de Reuniões da Diretoria”, “Presença dos Acionistas” “Registros de Ações Nominativas” e “Transferências de “Ações Nominativas”.
Quanto aos microempresários, há distintas obrigações legais de escrituração, de forma que deverão ser observadas as disposições da legislação
especial quanto à escrituração.

638. Note-se que, para que se enseje a causa de aumento de pena, necessário que os verbos destruir, ocultar ou inutilizar recaiam tão somente sobre os documentos de escrituração contábeis obrigatórios e não sobre toda e
qualquer informação ou documento relevante.
Contabilidade paralela

§ 2o A pena é aumentada de 1/3 (um terço) até metade se o devedor
manteve ou movimentou recursos ou valores paralelamente à contabilidade exigida pela legislação.
639. Por contabilidade paralela, deve-se ter em mente o denominado
“caixa dois” ou “contabilidade não oficial”, utilizada principalmente para não
evidenciar a terceiros as importâncias que ocasionam imposição tributária,
cerceamento de credibilidade, temor de mercado ou entre outros fornecedores.
640. De outro norte, por contabilidade paralela, não se deve ter em
mente a existência de um único registro contábil, isso porque, por vezes, em
razão das divergências da legislação de regência, o empresário é obrigado a
manter mais de um tipo de contabilidade para atender às exigências que lhe
são requisitadas.
336

Miolo - Livro Comentarios a Lei 11101.indd 336

Comissão de Estudos de Recuperação Judicial e Falência

01/08/2017 10:40:17

Necessário, portanto, para que se caracterize contabilidade paralela,
omissão de dados na escrituração contábil, subtraindo informações do Poder
Judiciário quanto à análise da empresa.
641. Finalmente, entende-se que a causa de aumento de pena prevista
no §2º do artigo 168 da Lei 11.101/2005, aplica-se de forma independente e
cumulativa em relação às demais causas de aumento de pena estabelecida no
§1º do mesmo dispositivo, sem que isso implique em bis in idem.
Concurso de pessoas

§ 3o Nas mesmas penas incidem os contadores, técnicos contábeis,
auditores e outros profissionais que, de qualquer modo, concorrerem para as
condutas criminosas descritas neste artigo, na medida de sua culpabilidade.
642. Conforme já exposto, “fraude a credores” é um delito do tipo próprio, cujo sujeito ativo é o devedor e somente este pode praticá-lo, sem que se
afaste a possibilidade de coautoria e participação de terceiros.
Assim, o 3º do artigo 168 da Lei 11.105/2005, ratifica o posicionamento adotado por este artigo, de forma que os coautores e partícipes incorrem nas mesmas penas que o devedor, na medida da sua culpabilidade.
Redução ou substituição da pena

§ 4o Tratando-se de falência de microempresa ou de empresa de pequeno porte, e não se constatando prática habitual de condutas fraudulentas por parte do falido, poderá o juiz reduzir a pena de reclusão de 1/3 (um
terço) a 2/3 (dois terços) ou substituí-la pelas penas restritivas de direitos,
pelas de perda de bens e valores ou pelas de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas.
643. A redução da pena estabelecida pelo §4º do artigo 168, da Lei
11.105/2005, substitui o perdão judicial até então previsto no artigo 186 do
Decreto-lei 7.661/1945.
A redução ora abordada possui, por fundamento, o menor porte econômico das empresas, que normalmente são geridas pelo próprio devedor, e a
falta de habitualidade da conduta.

644. Dito isso, tais fundamentos são cumulativos, ou seja, para que o
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devedor faça jus ao beneficio de redução ou substituição da pena, obrigatoriamente, deverá preencher o requisito de menor porte econômico e de ausência
de habitualidade da conduta, de forma que, estando presentes tais requisitos,
entende-se que a concessão do beneficio não é uma faculdade do juiz, mas
sim um direito subjetivo do devedor.
645. Como a Lei Falimentar não traz definição do que seria microempresa ou empresa de pequeno porte, para a aplicação do §4º faz-se necessário
buscar o conceito ofertado pela Lei Complementar nº 123/2006, que traz tais
conceitos, o que comprova que o disposto no mencionado parágrafo caracteriza norma penal em branco, cuja definição é complementada pela lei própria
que rege as microempresas e empresas de pequeno porte.
Violação de sigilo empresarial

Art. 169. Violar, explorar ou divulgar, sem justa causa, sigilo empresarial ou dados confidenciais sobre operações ou serviços, contribuindo para a condução do devedor a estado de inviabilidade econômica ou
financeira:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

646. O delito de violação de sigilo empresarial visa punir a conduta do
agente que viola, explora ou divulga, sem justa causa, sigilo empresarial ou dados confidenciais sobre operações ou serviços, contribuindo para a condução
do devedor a estado de inviabilidade econômica ou financeira.
Trata-se, portanto, de uma novatio legis incriminadora que não possuía
previsão legal no Decreto-lei 7.661/1945, de forma que não poderá retroagir
no tempo, alcançando tão somente as condutas praticadas após a data de
vigência da Lei 11.105/2005.

Em linhas gerais, o sujeito ativo da conduta pode ser qualquer pessoa, o que inclui credores, empregados, fornecedores e até mesmo o próprio
devedor, enquanto por sujeito passivo tem-se a comunidade de credores prejudicados pelo estado de inviabilidade econômica ou financeira do devedor,
bem como a administração da justiça, o titular do sigilo dos dados e o próprio devedor, que não tenha praticado o ilícito, conduzido à inviabilidade
econômico-financeira.
Quanto ao bem jurídico protegido, trata-se de manutenção do
sigilo empresarial e a confidencialidade dos dados de operações ou ser338
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viços empresariais contra o uso indevido que provoque a insolvência
ou insolvabilidade do devedor, bem como a administração da justiça
em face do prejuízo ao eventual processo falimentar ou de recuperação,
que poderia ser legitimamente evitado sem a divulgação da informação
sigilosa.
Quanto ao tipo objetivo, a conduta resume-se aos verbos violar, explorar ou divulgar sem justa causa. Assim, o objeto material do crime é o sigilo
empresarial ou dados confidenciais sobre operações ou serviços.

Já o tipo subjetivo do crime consiste, exclusivamente, no dolo, que é
a vontade livre e consciente de violar sigilo, sem justa causa, ciente de que
poderá contribuir para a inviabilidade financeira ou econômica do devedor.
Admite-se o dolo eventual, ou seja, quando o devedor assume conscientemente o risco de divulgar sigilo ou dados confidenciais. Porém não se
admite e não se pune a forma culposa.

A doutrina diverge sobre a consumação ou tentativa do delito, sendo
que a melhor saída é aquela preconizada pelo artigo 169 da Lei 11.105/2005,
que obrigou o resultado naturalístico, qual seja, a contribuição com a inviabilidade econômica e financeira do devedor, de forma a não exigir esse resultado econômico-financeiro para a consumação do crime. Exigiu, contudo, a
mera circunstância da referida inviabilidade, e não sua consagração jurídica
definitiva, alcançada com a decretação da falência.
Assim, dependendo da postura assumida, haverá ou não a possibilidade da tentativa, isto é, caso entenda-se que o fim naturalístico da conduta é a
decretação da falência, admite-se a tentativa, caso entenda-se que o fim naturalístico da conduta é a contribuição para a condução do devedor a estado de
inviabilidade econômica ou financeira, não se admitirá a tentativa.
O delito de violação de sigilo empresarial pode ser classificado como
pré-falimentar ou pré-recuperação, como comum ou impróprio, como material, de dano, e de forma livre.
Ora, a classificação como pré-falimentar ou pré-recuperação resta caracterizada pelo fato de que o delito tão somente poderá ocorrer antes da decretação da falência ou da concessão da recuperação judicial ou extrajudicial.
Por sua vez, será delito comum ou impróprio em razão do fato de poder ser praticado por qualquer pessoa.

Trata-se de um crime material porque exige um fim naturalístico para
sua consumação, qual seja, a inviabilidade econômica ou financeira.
É um crime de dano porque exige um dano efetivo ao bem jurídico tu-
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telado, qual seja, o sigilo de dados sem justa causa e a viabilidade econômico-financeira do devedor.

Por fim, trata-se de delito de forma livre, pois a lei não exige o meio
especial para a atuação do agente, basta que pratique um dos verbos descritos
no caput do artigo 169 da Lei 11.101/2005.

Quanto à pena, a lei pune o agente que pratica o delito com reclusão de
02 (dois) a (04) anos, e multa, aplicando-se as disposições do Código Penal e do
Código de Processo Penal, no que for pertinente, quanto à aplicação da pena.
Divulgação de informações falsas

Art. 170. Divulgar ou propalar, por qualquer meio, informação falsa
sobre devedor em recuperação judicial, com o fim de levá-lo à falência ou
de obter vantagem:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

647. O delito de divulgação de informações falsas pune o agente que
praticar os verbos de divulgar ou propalar, por qualquer meio, informação
falsa do devedor em recuperação judicial, com o fim de levá-lo à falência ou
obter vantagem.

Da mesma forma em que o legislador inovou em instituir o delito
de violação de sigilo empresarial, novamente o legislador inovou ao instituir o delito de informações falsas, que não possuía previsão no Decreto-lei
7.661/1945, tratando-se, pois de uma novatio legis incriminadora, com aplicação irretroativa. Significa dizer que tão somente será penalizada a prática
do delito de divulgação de informações falsas ocorrida após a data do início
da vigência da Lei 11.101/2005.

Por se tratar de um delito comum, o sujeito ativo pode ser qualquer
pessoa, bem como o sujeito passivo poderá ser o devedor em recuperação
judicial e a comunidade de credores eventualmente prejudicada pela conduta
do divulgador, além da administração da justiça que pode vir a ser influenciada pela divulgação de informação falsa e decretar a falência.
O objeto jurídico tutelado é a veracidade das informações sobre o devedor em recuperação judicial e a preservação da empresa contra informações
falsamente divulgadas.

Já o tipo objetivo, reside nos verbos divulgar ou propalar a informação
que deve ser necessariamente falsa, não sendo necessária que a informação
seja sigilosa.
340
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Por tipo subjetivo se tem o dolo direto, ou seja, exige-se o dolo específico consistente no fim de levar o devedor, em recuperação, à falência ou de
obter vantagem, que pode até ser lícita ou juridicamente devida.

Quanto à consumação e à tentativa, o delito não exige um resultado
naturalístico para a sua consumação, basta apenas que se divulgue ou propale
uma informação falsa sobre o devedor em estado de recuperação, para que o
delito se consuma.

Por se entender que é um delito pós-recuperação, isso é, só pode ocorrer depois da concessão da recuperação judicial ou extrajudicial, admite-se
a tentativa quando a divulgação não seja feita oralmente em um único ato,
como seria o caso, por exemplo, a divulgação por escrito de informação falsa,
interceptada pelo devedor antes de chegar ao conhecimento de terceiros.
Classifica-se o delito como pós-recuperação, comum ou impróprio,
formal, de perigo e de forma livre.
Conforme já abordado, é um delito pós-recuperação, pois somente
pode ocorrer após a concessão da recuperação, seja ela judicial ou extrajudicial, bem como é um delito comum ou impróprio, pois o sujeito ativo pode
ser qualquer pessoa.

Trata-se de um delito formal e de perigo, pois não se exige qualquer
resultado naturalístico para a sua consumação, de forma que, para o delito
ocorrer, basta o mero risco de o devedor ser conduzido à falência ou ter exigida vantagem contra si, seja ela lícita ou não.
Finalmente, é um delito de forma livre, pois a lei não exige qualquer
meio especial para a atuação do agente.

Semelhante ao delito de violação de sigilo empresarial, o delito de
divulgação de informações falsas é apenado com reclusão de 02 (dois) a
04 (quatro) anos e multa, aplicando-se as disposições do Código Penal e
do Código de Processo Penal no que for pertinente, quanto à aplicação
da pena.
Indução a erro

Art. 171. Sonegar ou omitir informações ou prestar informações
falsas no processo de falência, de recuperação judicial ou de recuperação
extrajudicial, com o fim de induzir a erro o juiz, o Ministério Público, os
credores, a assembleia-geral de credores, o Comitê ou o administrador judicial:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.
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648. O delito de indução a erro pune a conduta do agente que pratica o
verbo de sonegar ou omitir informações ou prestar informações falsas no processo de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, com o fim de induzir
o juiz, o Ministério Público, os credores, a Assembleia-Geral de Credores, o
Comitê ou o Administrador Judicial.

Trata-se, novamente, de uma novatio legis incriminadora, sem previsão
na legislação falimentar ultrapassada, que não possuía aplicação retroativa, de
sorte que tão somente pune as condutas tipificadas após o inicio de vigência
da Lei 11.101/2005 que o instituiu.

Por se tratar de um crime comum, o sujeito ativo pode ser qualquer
pessoa, ao passo que o sujeito passivo será a administração da justiça, em
geral, e, em especifico, o juiz, o membro do Ministério Público, os credores, a
Assembleia-Geral de Credores, o Comitê ou o Administrador Judicial.
O objeto jurídico protegido é a veracidade e a correção das informações prestadas em processo de falência, recuperação judicial ou recuperação
extrajudicial.

Conforme já dito, o tipo objetivo tutelado são os verbos de sonegar,
omitir ou prestar informações falsas. Assim, o devedor em recuperação ou
falido que, dolosamente, apresentar informações falsas poderá incorrer no
crime de indução a erro.
Por tipo subjetivo se tem o dolo direto, de forma que se exige o dolo
específico consistente no fim de induzir o juiz, o membro do Ministério Público, os credores, a Assembleia-Geral de Credores, o Comitê ou o Administrador Judicial a erro.

Nessa senda, importante destacar que, se o intuito do sujeito ativo for
outro, ou seja, se o intuito do sujeito ativo foi o de prestar informações falsas
ou fraudar credores, estaremos diante do ilícito de fraude contra credores. De
outro norte, se a falsidade incidir sobre informações, dados ou documentos
apresentados em habilitação de crédito, estará diante do delito de habilitação
ilegal de crédito, em razão do princípio da especialidade. Certamente, caso
a finalidade seja outra senão aquelas tipificadas na Lei 11.101/2005 poderá,
eventualmente, estar diante de um crime comum de falsidade, previsto na
legislação penal ordinária.
Quanto à consumação ou tentativa, o delito consuma-se nas condutas
omissivas, através do verbo sonegar ou omitir, bem como nas condutas comissivas através do verbo prestar.

Para a consumação do delito, não se exige o resultado naturalístico
propriamente dito, ou seja, não se exige que as pessoas destinatárias da in342
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formação sejam efetivamente enganadas, basta apenas que o agente cometa
as ações de sonegar, omitir ou prestar informações falsas com a intuição de
indução a erro.

Na forma omissiva, a tentativa é impossível, enquanto na forma comissiva, vislumbra-se a possibilidade da tentativa na hipótese do devedor tentar
protocolar petição contendo informação falsa, sendo impedido por terceiro.
Nota-se, portanto, que essa hipótese de tentativa será de rara ocorrência na
prática, pois, uma vez protocolada a petição, o crime restará consumado.

O delito de indução a erro pode ser classificado como ante ou pós-falimentar (ou recuperação), como comum ou impróprio, formal, de perigo,
e de forma livre.
Será ante ou pós-falimentar (ou recuperação), pois, apesar de a informação falsa necessariamente ter de ser prestada no curso de um processo falimentar ou de recuperação, a conduta do agente pode ocorrer antes ou depois
de o juiz, em tais processos, ter decidido acerca da decretação da falência ou a
concessão da recuperação judicial ou extrajudicial.
Em razão de o sujeito ativo poder ser qualquer pessoa, o crime será
comum ou impróprio.

Trata-se de um crime formal e de perigo, pois não se exige um resultado naturalístico para a sua consumação, haja vista que a lei exige, à sua
consumação, o mero risco de indução a erro.
Finalmente, fala-se em delito de forma livre, pois a lei não exige qualquer meio especial para a atuação do agente.

Semelhante aos delitos de violação de sigilo empresarial e de divulgação de informações falsas é apenado com pena de reclusão de 02 (dois)
a 04 (quatro) anos e multa, aplicando-se as disposições do Código Penal
e do Código de Processo Penal no que for pertinente, quanto à aplicação
da pena.
Favorecimento de credores

Art. 172. Praticar, antes ou depois da sentença que decretar a falência,
conceder a recuperação judicial ou homologar plano de recuperação extrajudicial, ato de disposição ou oneração patrimonial ou gerador de obrigação,
destinado a favorecer um ou mais credores em prejuízo dos demais:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre o credor que, em conluio, possa beneficiar-se de ato previsto no caput deste artigo.
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649. O delito de favorecimento de credores consiste na prática vedada
de, antes ou depois da sentença que decretar a falência, conceder a recuperação judicial ou homologar plano de recuperação extrajudicial, ato de disposição ou oneração patrimonial ou gerador de obrigação, destinado a favorecer
um ou mais credores em prejuízo dos demais.

O delito sob comento possuía previsão no Decreto-lei 7.661/1945,
cuja conduta tipificada consistia tão somente em efetuar o pagamento antecipado de uns credores em detrimento do outro.

Trata-se de um delito próprio, praticado, em regra, pelo devedor falido
ou em recuperação ou, por sócio, diretor ou preposto, em caso de sociedade,
sendo estes o seu sujeito ativo, sem excluir a possibilidade do concurso de
agentes do credor, estabelecido no parágrafo único do artigo 172, que, em
conluio com o devedor, possa ser beneficiado pela conduta deste último.
Já como sujeito passivo, se tem a comunidade de credores, prejudicados
com o privilégio e a quebra da igualdade. Logicamente, figura-se também
como sujeito passivo a administração da justiça, prejudicada pelo privilégio
concedido.
O objeto jurídico tutelado nada mais é que a paridade entre os credores e a boa-fé na condução dos processos de falência, recuperação judicial ou
extrajudicial.
Por tipo objetivo tem-se o verbo praticar, dispor, onerar ou gerar. A título de exemplo, se tem a prática do devedor que vende ou dá em pagamento
a algum dos credores, em detrimento dos demais.

Já o tipo subjetivo consiste no elemento subjetivo dolo específico, consistente na finalidade de favorecer um ou mais credores em detrimento dos
demais.

Quanto à consumação ou tentativa, o delito consuma-se com a prática
dos verbos descrita no caput do artigo, sem a necessidade do fim naturalístico de efetivo prejuízo ou favorecimento real aos credores. Entende-se que
incabível a tentativa.
O delito pode ser classificado como ante ou pós-falimentar (ante ou
pós-recuperação), próprio, formal, de perigo, e de forma livre.

Conforme dito alhures, trata-se de delito ante ou pós-falimentar (ante
ou pós-recuperação), uma vez que pode ocorrer antes ou depois da decretação
da falência, e da concessão da recuperação judicial ou extrajudicial.
Trata-se de um delito próprio, porque o sujeito ativo é o devedor.

É um delito formal e de perigo, pois não se exige qualquer resultado
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naturalístico para a sua consumação, bem como contenta-se com o mero risco
aos credores pelo ato de disposição ou oneração patrimonial.
Finalmente, fala-se em delito de forma livre, uma vez que a lei não
exige qualquer meio especial para a atuação do agente.

O delito de favorecimento de credores é apenado com reclusão de
02 (dois) a 05 (cinco) anos e multa, aplicando-se as disposições do Código Penal e do Código de Processo Penal no que for pertinente, quanto à
aplicação da pena.
Desvio, ocultação ou apropriação de bens

Art. 173. Apropriar-se, desviar ou ocultar bens pertencentes ao
devedor sob recuperação judicial ou à massa falida, inclusive por meio da
aquisição por interposta pessoa:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

650. O delito de desvio, ocultação ou apropriação de bens, consiste em
apropriar-se, desviar ou ocultar bens pertencentes ao devedor sob recuperação judicial ou à massa falida, inclusive por meio da aquisição por interposta
pessoa.

Vale ressaltar que o Decreto-lei 7.661/1945 incrimina o delito, porém
de uma forma mais tímida. Assim, continuam-se válidas, em sua grande parte, as observações doutrinárias e jurisprudenciais segmentadas sob a vigência
desse ato normativo.

Por se tratar de um crime comum, o sujeito ativo pode ser qualquer
pessoa, lembrando-se que o delito permite o concurso de agente, quando,
para a prática do ilícito de desvio ou apropriação de bens, for utilizada interposta pessoa.
De outro norte, por sujeito passivo, se tem a comunidade de credores e
a administração da justiça.

O objeto jurídico do tipo consiste na integridade do patrimônio do
devedor, sobre o qual recairão os direitos dos credores.
O tipo objetivo consiste na prática dos verbos apropriar, desviar ou
ocultar bens pertencentes ao devedor, sob recuperação judicial, ou à massa
falida. Não havendo crime, portanto, quando o desvio de bens tenha relação
com o devedor que se encontra em recuperação extrajudicial, em razão da
atipicidade da conduta.
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Vale destacar que o devedor que se encontra em recuperação judicial
possui disponibilidade de seus bens enquanto durar o respectivo processo de
recuperação, de forma que haverá tão somente restrição de alienação do seu
ativo permanente, possibilitando que o devedor possa dispor de seu estoque
sem prova de fraude.
Importante destacar, também, que não é necessária a venda formal ou
transferência de posse a terceiros para a caracterização do delito, basta que
haja dificuldade na localização dos bens por parte dos credores para a sua
caracterização, não cometendo o crime aquele que meramente guarda os bens
em residência, que vêm a se deteriorar com o tempo.

Também não comete o delito o devedor que venha a alienar seus bens
para satisfazer os créditos dos credores.
O tipo subjetivo do delito consiste no elemento dolo, não sendo exigido dolo específico.

Quanto à consumação e à tentativa, a maior parte da doutrina entende que o crime se consome com a mera prática dos verbos descritos no tipo
penal, porém existem tribunais brasileiros que vêm sedimentando o entendimento de que o delito admite tentativa na sua modalidade de ocultação de
crime material de dano, quando se coloca o bem fora do efetivo alcance da
massa falida ou dos credores.

O delito se classifica como pós-falimentar (pós-recuperação), comum,
formal, de perigo, e de forma livre.
Trata-se de um delito pós-falimentar (pós-recuperação), uma vez que
pode ocorrer antes ou depois da decretação da falência, ou da concessão da
recuperação judicial.
Trata-se de um delito comum, porque o sujeito ativo pode ser qualquer
pessoa, inclusive o devedor.

É um delito formal e de perigo, pois não se exige qualquer resultado
naturalístico para a sua consumação, bem como contenta-se com o mero risco
aos credores pelo ato de desvio, apropriação ou ocultação patrimonial.
Importante frisar que parte da doutrina é signatária de que o delito, em
sua modalidade ocultação, caracteriza crime de dano, por exigir que o bem
fique fora do alcance dos credores ou da massa falida.

Finalmente, fala-se em delito de forma livre, uma vez que a lei não
exige qualquer meio especial para a atuação do agente.
O delito de favorecimento de credores é apenado com pena de reclusão de 02 (dois) a 04 (quatro) anos e multa, aplicando-se as disposições do
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Código Penal e do Código de Processo Penal no que for pertinente, quanto
à aplicação da pena.
Aquisição, recebimento ou uso ilegal de bens

Art. 174. Adquirir, receber, usar, ilicitamente, bem que sabe pertencer à massa falida ou influir para que terceiro, de boa-fé, o adquira, receba
ou use:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

651. O delito de aquisição, recebimento ou uso ilegal de bens, visa reprimir os verbos adquirir, receber, usar ilicitamente bem que sabe pertencer à
massa falida ou influir para que terceiro, de boa-fé, o adquira, receba ou use.
Trata-se, pois, de novatio legis incriminadora, sem previsão no Decreto-lei 7.661/1945, o que significa dizer que tão somente será penalizada a
prática do delito de aquisição, recebimento ou uso ilegal de bens ocorrida
após a data do início da vigência da Lei 11.101/2005.
Por se tratar de crime comum, o sujeito ativo poderá ser qualquer pessoa, inclusive o devedor.

Entende-se que, responderá pelo delito, tanto aquele que adquire, recebe ou use o bem do devedor falido quanto ao respectivo adquirente sucessivo,
desde que este, de má-fé, adquira, receba ou use o bem recebido de terceiro
que antes houvera obtido o bem da massa falida.
Por sujeito passivo, tem-se a comunidade de credores e a administração
da justiça.
O tipo objetivo consiste na prática dos verbos adquirir, receber, usar
ilicitamente, ou influir na conduta de terceiro adquirente de boa-fé.

Em que pese o delito sob comento em muito se assemelha ao delito
regulamentado pelo artigo 180 do Código Penal, com este não poderá ser
confundido, uma vez que a distinção ímpar de ambos os delitos é o fato de o
delito regulamentado pelo artigo 174 do Código Penal estar voltado para os
bens da massa falida, notadamente imóveis e móveis, enquanto o delito regulamentado pelo artigo 180 do Código Penal estar intimamente interligado
com os delitos frutos de roubo e furto.
Note-se que as condutas podem se dar a titulo gratuito, mas necessariamente deve recair sobre bem pertencente à massa falida, de forma que
não configurarão o ilícito caso os bens pertençam ao devedor em recuperação
judicial ou em recuperação extrajudicial.
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Outro ponto relevante é o fato de não fazer necessário que o terceiro
de boa-fé sucumba na aquisição, no recebimento ou na utilização do bem
para a caracterização do delito, basta apenas a influência para tanto, mediante
conduta inidônea.

De igual forma, a aquisição, recebimento ou utilização de vários bens
pertencentes à massa falida caracteriza a prática de um único crime, bem
como, caso essas condutas sejam praticadas em diversos atos, contínuos, no
curso do tempo, caracterizarão crime continuado.
O tipo subjetivo consiste no dolo direto, para tanto é necessário a ciência prévia da origem dos bens para que o sujeito ativo incorra na prática do
ilícito, motivo pelo qual não se pode cogitar dolo eventual.

Necessário esclarecer que o dolo poderá restar caracterizado em momento posterior à aquisição do bem, como é o caso, por exemplo, que o sujeito, ignorando a origem ilícita do bem, o adquira ou receba o bem da massa
falida, vindo a tomar conhecimento da sua origem tão somente em momento
posterior, quando ainda em sua posse não restitua a coisa ao devedor, mantendo a posse ilícita.

Quanto à consumação ou tentativa, o delito consuma-se com a aquisição, recebimento ou uso efetivo do bem ou, ainda, com a influência sobre o
ânimo de terceiro de boa-fé para tanto.

Por se tratar de delito pós-falimentar, admite-se a sua forma tentada,
quando o agente tenta a prática dos verbos do delito, mas é impedido por circunstâncias alheias à sua vontade. Porém, vale a exceção para o verbo influir,
que não cabe a tentativa, uma vez que o ato destinado a influenciar o terceiro
é idôneo, e haverá crime consumado, sendo este o seu fim naturalístico.
O delito de adquirir, receber ou fazer uso ilegal de bens da massa falida, classifica-se por delito pós-falimentar, comum, material ou formal, e de
forma livre.
É um delito pós-falimentar, pois somente poderá ocorrer após a decretação da falência.

Fala-se em um delito comum, e material ou formal, pois o sujeito ativo
pode ser qualquer pessoa, bem como os verbos adquirir, receber e usar demandam o resultado naturalístico, enquanto o verbo influir, quanto à receptação, se consome pela simples prática do verbo.
Finalmente, fala-se em delito de forma livre, pois o legislador não
exige qualquer meio especial para a atuação do agente.

O delito de aquisição, recebimento ou uso ilegal de bens que sabe
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pertencer à massa falida é apenado com reclusão de 02 (dois) a 04 (quatro)
anos e multa, aplicando-se as disposições do Código Penal e do Código de
Processo Penal no que for pertinente, quanto à aplicação da pena.
Habilitação ilegal de crédito

Art. 175. Apresentar, em falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial, relação de créditos, habilitação de créditos ou reclamação
falsas, ou juntar a elas título falso ou simulado:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

652. No delito de habilitação ilegal de crédito, reprimem-se as condutas de apresentar, em falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, a
relação de créditos, a habilitação de créditos ou reclamações falsas, ou ainda,
juntar a elas título falso simulado.
O delito sob comento já possuía previsão no artigo 189, inciso II, do
Decreto-lei 7.661/1945, sendo que, por equívoco do legislador, ao redigir o
artigo 175 da Lei 11.101/2005, deixou de incluir no tipo penal a conduta
do devedor que reconhece como verdadeiros os créditos falsos ou simulados
apresentados, em consonância com o inciso III do artigo 189 do Decreto-lei
7.661/1945 até então vigente.

Por se tratar de um crime comum, o sujeito ativo poderá ser qualquer
pessoa, inclusive o próprio devedor, que apresenta lista de credores com dados
falsos, assim como o credor que se habilita na falência, na recuperação judicial
ou extrajudicial, declarando falsamente o seu crédito.
De outro norte, figuram no polo passivo da demanda a comunidade de
credores e a administração da justiça.

O objeto jurídico tutelado é a proteção do direito dos credores, com o
fim de preservar a realidade da apuração do passivo do devedor em face das
declarações falsas de crédito, bem como a administração da justiça, levada a
erro com o procedimento do agente.

O tipo subjetivo consiste na prática dos verbos apresentar ou juntar, que devem recair sobre os seguintes objetos materiais ou documentos
que os acompanham: a) relação de créditos; b) habilitação de créditos; c)
reclamação.

Importante esclarecer que a falsidade da relação, habilitação, reclamação ou documentos juntados podem ser tanto material quanto ideológico.
Assim, o crime pode se consumar pela falsidade do conteúdo apresentado em
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petição de habilitação ou reclamação, ou pelos documentos juntados.

Quanto ao delito de juntar título simulado, entende-se que, de igual
forma, o delito também se caracteriza como consumado.

Por se tratar de um delito pós-falimentar ou pós-recuperação, por decorrência lógica, a conduta deve ocorrer após a decretação da falência ou a
concessão da recuperação judicial ou extrajudicial.

O tipo subjetivo do delito caracteriza-se pelo dolo, admitindo-se o
dolo eventual quando o agente tenha dúvida quanto à falsidade e, mesmo assim, promova a apresentação ou juntada, não se exigindo um dolo
específico.

Quanto à consumação e tentativa, inadmite-se a tentativa, uma vez
que, com a simples apresentação de habilitação, relação ou reclamação falsa,
ou ainda juntada de títulos ou documentos falsificados, já se opera a consumação.
O delito de habilitação ilegal de crédito pode ser classificado como delito pós-falimentar (pós-recuperação), comum, formal, de perigo, e de forma
livre.
Conforme já dito, trata-se de um delito pós-falimentar ou pós-recuperação, uma vez que somente pode ocorrer após a decretação da falência ou
concessão da recuperação judicial ou extrajudicial.

Fala-se em um crime comum, formal e de perigo, pelo fato de que
o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, vale dizer, pode ser tanto o credor
quanto o devedor, bem como o tipo não exige um resultado naturalístico para
a sua consumação, e o legislador se contenta com mero risco aos credores pela
apresentação ou juntada com forma ou conteúdo falsos.

Por fim, fala-se de um delito de forma livre, pois a lei não exige meio
especial para a atuação do agente.
O delito de habilitação ilegal de crédito é apenado com pena de reclusão de 02 (dois) a 04 (quatro) anos e multa, aplicando-se as disposições do
Código Penal e do Código de Processo Penal no que for pertinente, quanto
à aplicação da pena.
Exercício ilegal de atividade

Art. 176. Exercer atividade para a qual foi inabilitado ou incapacitado por decisão judicial, nos termos desta Lei:
Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.
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653. No delito de exercício ilegal da atividade, pune-se a conduta do
verbo “exercer atividade para a qual foi inabilitado ou incapacitado por decisão judicial”.

Trata-se novamente de uma novatio legis incriminadora, sem previsão
na legislação falimentar ultrapassada, que não possuía aplicação retroativa, de
sorte que tão somente pune as condutas tipificadas após o início de vigência
da Lei 11.101/2005, que o instituiu.
O sujeito ativo do ilícito será sempre aquele que foi inabilitado ou
incapacitado por decisão judicial para o exercício de atividade, nos termos da
legislação falimentar, motivo pelo qual fala-se em crime próprio.

Insta esclarecer que, caso o individuo que foi inabilitado ou incapacitado para o exercício da atividade venha a exercê-la por intermédio de interposta pessoa, em havendo dolo por parte deste último, haverá concurso de
agentes.
De outro norte, a administração da justiça e o interesse e o patrimônio dos credores afetados pelo exercício da atividade figuram como sujeitos
passivos.
O objeto jurídico tutelado visa proteger a efetividade da decisão judicial que determinou a inabilitação ou a incapacitação para o exercício da
atividade, bem como, de forma indireta, tutela-se a incolumidade do patrimônio dos credores e terceiros para que não venham a ser prejudicados pelo
exercício irregular da atividade proibida.

Por tipo subjetivo, fala-se na prática do verbo “exercer atividade pelo
qual foi inabilitado ou incapacitado por decisão judicial”. Note-se que a decisão sob comento necessariamente deverá estar ligada ao juízo falimentar, sob
pena de não restar caracterizado o delito disciplinado pelo artigo 175 da Lei
11.101/2005.
Assim, o delito restará caracterizado: (i) quando o falido vier a exercer
atividade empresarial depois que foi inabilitado para o exercício do comércio pela decretação da falência, anteriormente à extinção das obrigações; (ii)
quando o devedor em recuperação retornar à atividade empresarial após a
determinação do seu afastamento; (iii) quando o devedor vier a exercer atividade empresarial após a condenação por crime falimentar, com trânsito em
julgado, durante os seus efeitos e sem prévia reabilitação; e (iv) quando, após
a condenação criminal por delito falimentar, enquanto perdurar seus efeitos e
antes da reabilitação, venha o devedor a exercer cargo ou função em conselho
de administração, diretoria ou gerência de sociedade, ou, até mesmo, venha a
gerir empresa por mandato ou por gestão de negócio.
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Importante frisar que o tipo regulamenta o exercício ilegal da atividade, o que implica dizer que, para que fique caracterizado o delito, necessário
que o sujeito com habitualidade pratique o delito para a consumação do crime, de forma que atos esporádicos não bastam para a caracterização do delito.
O tipo subjetivo consiste no dolo genérico, não se exigindo qualquer
finalidade específica para a caracterização do delito.

Quanto à consumação e tentativa, a consumação ocorre com a prática
de atividade proibida, de forma que inadmite-se a tentativa.
O delito de exercício ilegal de atividade para o qual foi inabilitado
ou incapacitado por decisão judicial pode ser classificado como delito pós-falimentar (pós-recuperação), próprio, formal, de perigo, e de forma livre.
Fala-se em delito pós-falimentar ou pós-recuperação, porque só poderá ocorrer após a decretação da falência ou concessão da recuperação judicial
ou extrajudicial, processos nos quais for prolatada eventual decisão judicial de
inabilitação ou incapacitação para o exercício da atividade.

Trata-se de um crime próprio, formal e de perigo, já que o sujeito
ativo só pode ser o individuo que fora inabilitado ou incapacitado por
decisão judicial, bem como, a lei não exige um resultado naturalístico para
a sua consumação, e o legislador contenta-se com o mero risco ao ordenamento jurídico, à credibilidade do Poder Judiciário e ao patrimônio dos
credores e terceiros, derivado do exercício da atividade para a qual havia
o impedimento.
Por fim, fala-se em delito de forma livre, uma vez que a lei não exige
qualquer meio especial para a qual havia impedimento.

O delito de habilitação ilegal de crédito é apenado com pena de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos e multa, aplicando-se as disposições do
Código Penal e do Código de Processo Penal no que for pertinente, quanto
à aplicação da pena.
Violação de impedimento

Art. 177. Adquirir o juiz, o representante do Ministério Público, o
administrador judicial, o gestor judicial, o perito, o avaliador, o escrivão,
o oficial de justiça ou o leiloeiro, por si ou por interposta pessoa, bens de
massa falida ou de devedor em recuperação judicial, ou, em relação a estes,
entrar em alguma especulação de lucro, quando tenham atuado nos respectivos processos:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.
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654. O delito de violação de impedimento, regulamentado pelo artigo
177 da Lei 11.101/2005, incrimina a conduta de adquirir o juiz, o representante do Ministério Público, o administrador judicial, o gestor judicial, o
perito, o escrivão, o oficial de justiça ou o leiloeiro, por si ou por interposta
pessoa, bens da massa falida ou de devedor em recuperação judicial, ou em
relação a estes, entrar em alguma especulação de lucro, quando tenham atuado nos respectivos processos.

O mencionado delito possui regulamentação na legislação falimentar
passada, em seu artigo 190.

Assim, o sujeito ativo poderá ser o juiz, o representante do Ministério
Público, o administrador judicial, o gestor judicial, o perito, o avaliador, o
escrivão, o oficial de justiça ou o leiloeiro, por si ou por interposta pessoa,
que tenha atuado nos processos de decretação de falência ou de recuperação
judicial.
De outro norte, o sujeito passivo do delito é a própria administração
da justiça.

O objeto jurídico tutelado é a lisura do procedimento falimentar contra a existência de conflitos de interesses, assim como do uso de informações
privilegiadas com fins negociais em benefício pessoal daqueles que deveriam
zelar pela lisura dos procedimentos falimentares.

O tipo objetivo consiste na prática do verbo “adquirir bens da massa
falida ou devedor em recuperação ou entrar em especulação de lucro, por
aqueles que deveriam zelar pela lisura, até mesmo quando da utilização por
interposta pessoa”.
O tipo subjetivo consiste no dolo genérico.

Quanto à consumação e tentativa, o delito se consuma quando da
aquisição ou realização de atos de especulação, motivo pelo qual entende-se
ser cabível a prática do delito em sua forma tentada, quando o agente pratica
os atos de aquisição ou especulação de lucro, impedido por atos alheios à
vontade do agente.
O delito pode ser classificado como pós-falimentar ou pós-recuperação, próprio, formal, de perigo, e de forma livre.
Trata-se de delito pós-falimentar ou pós-recuperação, uma vez que somente pode ocorrer após a decretação da falência ou da concessão da recuperação judicial ou extrajudicial.
Fala-se em delito próprio, uma vez que somente podem ser praticados
pelos personagens que se obrigaram à proteção da lisura dos processos faliCOMENTÁRIOS À LEI 11.101/05: Recuperação Empresarial e Falência
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mentares, quais sejam, o juiz, o representante do Ministério Público, o administrador judicial, o gestor judicial, o perito, o avaliador, o escrivão, o oficial de
justiça ou o leiloeiro, ainda que utilizem interposta pessoa.

O delito também pode ser classificado como de perigo e de forma livre,
uma vez que a lei não exige o resultado naturalístico do delito, contentando-se apenas com o mero risco à administração da justiça pela aquisição ou
especulação, bem como a lei não exige qualquer meio especial para a atuação
do agente.
O delito de violação de impedimento é apenado com reclusão de 02
(dois) a 04 (quatro) anos e multa, aplicando-se as disposições do Código Penal e do Código de Processo Penal no que for pertinente, quanto à aplicação
da pena.
Omissão dos documentos contábeis obrigatórios

Art. 178. Deixar de elaborar, escriturar ou autenticar, antes ou depois da sentença que decretar a falência, conceder a recuperação judicial ou
homologar o plano de recuperação extrajudicial, os documentos de escrituração contábil obrigatórios:

Pena – detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos, e multa, se o fato não
constitui crime mais grave.
655. Finalmente, o último delito regulamentado pela Lei 11.101/2005
coíbe a prática de omissão dos documentos contábeis obrigatórios, consistente em deixar de elaborar, escriturar ou autenticar (antes ou depois da sentença
que decretar a falência), conceder recuperação judicial ou homologar plano
de recuperação extrajudicial, referentes aos documentos obrigatórios de escrituração contábil.

O delito sob comento possuía previsão similar no Decreto-lei
7.661/1945, em seu artigo 186 e 187, porém a legislação falimentar atual
não repetiu, no texto do artigo 178, como delitos autônomos, as condutas de
falsificação material e alteração de escrituração ou lançamento, destruição,
inutilização ou supressão de livros obrigatórios, atrasos, confusões e defeitos
na escrituração. Isso porque tais condutas restaram tipificadas, no rol do referido artigo, como causas de aumento de pena do delito de fraude a credores.
Nesse aspecto, vale ressaltar que as condutas tipificadas como causa de aumento de pena previstas no §1º do artigo 168, em relação ao artigo 186 e 187
do Decreto-lei 7.661/1945, por ser mais benéfica ao agente, deve ser aplicada
retroativamente.
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Por se tratar de um delito próprio do devedor falido ou em recuperação, este será o sujeito ativo do crime.

No que se refere à alegação de concurso de agentes com contabilista,
administradores ou outros responsáveis pela escrituração, tais alegações não
exclui a responsabilidade do devedor, salvo se restar comprovada prova cabal
da ausência de conhecimento.
O sujeito passivo do delito são a comunidade de credores e a administração da justiça, privados de informações pela ausência de escrituração.
O objeto jurídico tutelado é a proteção regular da existência de informações contábeis fidedignas, que possibilita aos credores e ao Poder Judiciário a correta verificação do patrimônio e do resultado contábil do devedor.
O tipo objetivo tutelado consiste na prática dos verbos deixar de elaborar, escriturar ou autenticar os documentos de escrituração contábil obrigatórios. Portanto, trata-se de norma penal em branco, uma vez que os documentos de escrituração contábil obrigatórios restarão definidos pela legislação
empresarial e tributária.

Dentre os documentos de escrituração contábil obrigatórios, destacam-se o livro “Diário” (CC, art. 1.180), “Registro de Duplicatas” (Lei
5.474/1968, art. 19), nos casos das sociedades anônimas os livros de “Atas de
Assembleias-Gerais”, “Atas e Pareceres do Conselho Fiscal”, “Atas de Reuniões da Diretoria”, “Presença dos Acionistas” “Registros de Ações Nominativas” e “Transferências de Ações Nominativas”.
Quanto aos microempresários há distintas obrigações legais de escrituração, de forma que deverão ser observadas as disposições da legislação
especial quanto à escrituração.

Outro aspecto relevante a ser comentado é que a prática do delito de
omissão dos documentos contábeis obrigatórios só existirá em relação à escrituração cuja manutenção seja ainda obrigatória pelo falido ou pelo devedor
em recuperação. Assim, caso não se tenha mais essa obrigação de manter a
escrituração, o fato será penalmente atípico.

Note-se, ainda, que, acaso o agente alegue que os documentos de escrituração contábil obrigatórios tenham sido furtados ou perdidos por motivo
de força maior ou caso fortuito, a jurisprudência tem admitido tais alegações
como causa excludente da conduta, desde que haja prova cabal a respeito e a
comprovação das publicações devidas.

O tipo subjetivo tutelado, em que pese haja divergência na doutrina de
que o delito seria punível a título de culpa, entende-se que o delito de omissão
dos documentos contábeis obrigatórios somente é punível a título de dolo.
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Quanto à consumação e tentativa, o crime consuma-se com a omissão
da escrituração, da elaboração ou da autenticação, a partir do momento em
que ser tornarem obrigatórios, motivo pelo qual, em razão de se tratar de um
crime omissivo próprio, impossível a sua forma tentada.
O delito pode ser classificado por crime ante ou pós-falimentar (ou
recuperação), próprio, formal, de perigo, e de forma livre.

Vale dizer que é um crime ante ou pós-falimentar (ou de recuperação),
posto que pode ocorrer anteriormente ou depois da decretação da falência ou
da concessão da recuperação judicial ou extrajudicial.
Fala-se em crime próprio, uma vez que tão somente poderá ser praticado pelo devedor falido ou em recuperação, sem a exclusão do concurso de
agentes.

Trata-se de um crime formal, de perigo e de forma livre, uma vez que o
legislador não exigiu qualquer resultado naturalístico para a sua consumação,
contentando-se com o mero risco à comunidade de credores ou à administração da justiça, derivado da ausência de escrituração, bem como a lei não exige
qualquer meio especial para a atuação do agente.

Finalmente, o delito é apenado com pena de detenção de 01 (um) a
02 (dois) anos e multa, se o fato delitivo não constituir crime mais grave,
aplicando-se as disposições do Código Penal e do Código de Processo Penal
no que for pertinente, quanto à aplicação da pena.
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SEÇÃO II
MAURÍCIO SOARES DE PAULA GUIMARÃES

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 189. Aplica-se a Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código
de Processo Civil, no que couber, aos procedimentos previstos nesta Lei.
656. A presente lei possui regras de direito processual e de direito material, aplicando-se subsidiariamente, na parte processual, o Código de Processo Civil de 1973 quando houver omissão.

Note-se que a lei processual é supletiva em relação à Lei de Falências e
Recuperações, ou seja, somente poderá ser adotada em situações de lacuna ou
omissão dessa lei, que é especifica e, em caso de haver conflito, a lei específica
deve prevalecer.

Fábio Ulhoa Coelho133 traz alguns exemplos que, por não estarem previstos na lei de falência, ensejam a adoção da lei processual. A saber: a questão
dos impedimentos e suspeição do juiz, onde se deve aplicar os dispositivos do
CPC (arts. 135 e 304), ante a ausência de previsão na lei específica; a questão
dos honorários de sucumbência na denegação do pedido de falência – onde
deve-se aplicar o disposto no art. 20 do CPC.
O mesmo autor, Fabio Ulhoa, traz a lume situações relativas às regras específicas quanto a recursos cabíveis em decisões prolatadas em sede
de falência e recuperação judicial, a começar com a previsão do cabimento
do agravo de instrumento contra a SENTENÇA que decreta a falência; e
APELAÇÃO em face de decisões interlocutórias, a exemplo da que julga o
pedido de restituição.

Tal se justifica plenamente em face de o sistema da falência ser semelhante a procedimentos administrativos, os quais não podem ser interrompidos, sob pena de perecimento ou de prejuízos ao conjunto de credores que recorrem ao processo. Como dito pelo autor: “Se toda apelação projetasse efeito
suspensivo, também estar-se-ia desrespeitando o principio da celeridade”.134
133
134

COELHO, Fabio Ulhoa. Comentários à nova lei de falências e recuperação de empresas. – 4. Ed. – Saraiva, 2007.
COELHO, Fabio Ulhoa. Comentários à nova lei de falências e recuperação de empresas. – 4. Ed. – Saraiva, 2007.
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Observe-se o julgado a seguir, que ilustra bem a questão quanto à subsidiariedade da lei adjetiva em relação à lei de falências, afastando a citação
por hora certa em feitos de natureza falimentar:
Agravo. Falência. Citação. Nulidade. Alegação não apreciada pela decisão agravada. Matéria, contudo, cognoscível de ofício. Diversas tentativas de citação pessoal
no estabelecimento da agravante, em dez dias e horários diversos, sem, contudo,
encontrar os sócios presentes. Citação por edital regularmente realizada. Inteligência do art. 189 da Lei nº 11.101/05. Alegação de não exaurimento das diligências
infundada. O oficial de justiça não está obrigado a procurar o devedor fora do seu
estabelecimento. Nulidade não configurada. Agravo a que se nega provimento.
(TJ-SP - AI: 22135809420148260000 SP 2213580-94.2014.8.26.0000, Relator:
Pereira Calças, Data de Julgamento: 25/03/2015, 1ª Câmara Reservada de Direito
Empresarial, Data de Publicação: 28/03/2015)

No corpo do acórdão, o relator expressamente consagra a aplicação da
lei processual aos casos de omissão da lei de falência:
... verifica-se que a citação com hora certa é incompatível com o processo de
falência, mercê do que, ao se interpretar o art. 189 da nova Lei de Recuperações
e Falências, não se pode olvidar que referido dispositivo preceitua a aplicação
do Código de Processo Civil, no que couber, aos procedimentos previstos na Lei
de Recuperações e Falências. Não cabe, portanto, a citação com hora certa no
processo de falência.

NOVO CPC – ALGUMAS BREVES CONSIDERAÇÕES
657. Podemos trazer, nesse tópico, algumas observações pertinentes ao
novo CPC, que entrou em vigor em fevereiro de 2016, trazendo algumas inovações que, de certo modo, vêm ocasionando contornos diversos à aplicação
da Lei de Falências e Recuperação Judicial.

Cumpre destacar que essas observações são meramente exemplificativas, e não se revestem de uma mais profunda, a qual caberá aos processualistas e acadêmicos resolver, como exemplo, a disciplina que o novo CPC traz
em relação ao instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica, o qual
passou a ser tratado como incidente processual em capitulo específico, qual
seja, o Capitulo IV, que em seu artigo 133 prevê:
“Art. 133: O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir
no processo”.
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No regramento do incidente está previsto que a instauração do incidente implicará na suspensão do processo (§3º do art. 134), salvo hipótese em
que o pedido de desconsideração foi requerido na petição inicial.
658. Outro dispositivo no novo CPC que poderá gerar alguma celeuma em sua aplicação (ou não aplicação), no âmbito da falência e recuperação
judicial, é o que trata da ordem cronológica dos processos, prevista no artigo
12, que assim afirma:
art. 12 Os juízes e os tribunais deverão obedecer à á ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão.

Ou seja, pela redação do novo CPC haverá uma ordem a ser seguida
pelo Juiz na prolação de sentença e, note-se que a lei não distinguiu sentenças
de natureza simples, como exemplo, a proferida em uma habilitação de crédito. Daí porque haverá necessidade, entendo eu, de o Juízo da falência saber
ponderar esse dispositivo de modo a não travar o andamento da falência, que
deve ter prioridade em relação aos demais feitos, considerando a sua abrangência.135
659. Também não poderíamos deixar de trazer à tona o dispositivo do
novo CPC que prevê a conciliação e a mediação como meios de resolução
de conflitos, sendo que a redação do artigo 334 estabelece, de modo quase
impositivo, essa etapa de conciliação.
“Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará a audiência de conciliação ou
mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias”.

A dúvida fica se esse dispositivo será levado a efeito nos pedidos de
falência, já que a lei de regência não prevê essa hipótese.
Art. 190. Todas as vezes que esta Lei se referir a devedor ou falido,
compreender-se-á que a disposição também se aplica aos sócios ilimitadamente responsáveis.
WAMBIER, Teresa Arruda Alvin; WAMBIER Luiz Rodrigues, coordenadores. Novo código de processo civil comparado: artigo por artigo. – São Paulo : Revista dos Tribunais, 2015.
135
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660. A relevância desse artigo se dá pelo fato de que falida é a sociedade empresária e não seus sócios, contudo esse artigo equipara a falido ou
devedor, para todos os efeitos dessa lei, os sócios que possuem responsabilidade ilimitada. São eles: os sócios de sociedades em nome coletivo e os sócios
comanditados das sociedades em comandita simples.
Tema que merece atenção pela maneira coloquial, e muitas vezes equivocada, que relacionamos a pessoa do sócio à pessoa da empresa falida.

Há bastante confusão nessa referência, e o mais comum é exatamente
atribuir ao sócio da empresa falida a alcunha de falido, quando em verdade
ele não o é. Remete-se ao artigo 104 para nele também destacar que, ao ser
decretada a falência, surgem obrigações legais a serem cumpridas pela falida e
pelo sócio da falida. Ambos, empresa e sócio, têm obrigações a serem observadas, como exemplo, a apresentação dos livros.
Enquanto à empresa incumbe o dever de lealdade processual, o dever
de transparência, ao sócio incumbe, por exemplo, não se ausentar do lugar
onde se processa a recuperação, comparecer a todos os atos, auxiliar o administrador, entre outros.

A confusão que se estabelece nas sociedades limitadas e anônimas,
pode levar a ilações descabidas, como exemplo, se imaginar que o sócio de
uma empresa falida estaria impedido de exercer o comércio (isso pode ocorrer
se houver pena imposta por crime falimentar) ou participar de outras sociedades empresárias.
Para que fique claro, quem “vai à falência” é a sociedade empresária
e não o sócio dessa sociedade. Assim, quando o forem se referir à pessoa, o
façam com a denominação de Administrador ou gerente ou sócio da falida e
nunca como FALIDO.
Art. 191. Ressalvadas as disposições específicas desta Lei, as publicações ordenadas serão feitas preferencialmente na imprensa oficial e, se
o devedor ou a massa falida comportar, em jornal ou revista de circulação
regional ou nacional, bem como em quaisquer outros periódicos que circulem em todo o país.

Parágrafo único. As publicações ordenadas nesta Lei conterão
a epígrafe “recuperação judicial de”, “recuperação extrajudicial de” ou
“falência de”.
661. A lei prevê que a publicitação dos atos da falência e da recupera360
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ção judicial será feita, em regra, por meio da imprensa oficial, prevendo também a possibilidade de publicação em jornal e revista de grande circulação,
conferindo, assim, a possibilidade de maior alcance dos atos, o que se torna
muito relevante quando a massa possui bens de valor significativo a serem
levados à hasta pública, cuja disputa sobre eles em leilão pode gerar um significativo acréscimo.
Não há, todavia a obrigatoriedade de utilização de jornais e revistas
de grande circulação, para que não haja oneração desnecessária para a Massa
Falida, principalmente aquelas que possuem ativo insignificante.136

662. O parágrafo único garante que, ao dar publicidade aos atos, os
destinatários ficam cientes da situação em que se encontra a sociedade empresária.
Art. 192. Esta Lei não se aplica aos processos de falência ou de concordata ajuizados anteriormente ao início de sua vigência, que serão concluídos nos termos do Decreto-Lei no 7.661, de 21 de junho de 1945.
663. Este artigo trata da aplicabilidade da lei, prevendo que ela será
aplicável aos processos em que foi concedida a Recuperação Judicial ou decretada a falência quando da sua entrada em vigor, sendo inaplicável aos processos em que a falência já tenha sido decretada, ou a concordata já tenha sido
concedida na égide da lei anterior.
A regra apresentada é a da irretroatividade, dessa maneira, os processos
regidos pela lei antiga permanecerão sendo regidos por elas até sua extinção.

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MASSA FALIDA. COBRANÇA DE MULTA FISCAL MORATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. FALÊNCIA DECRETADA
ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI Nº. 11.101/05. IRRETROATIVIDADE DO
DIPLOMA LEGAL. ART. 192. 1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Estado
da Bahia contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à
execução fiscal, ajuizados por massa falida devedora, para afastar a cobrança da
multa fiscal moratória. 2. De fato, assiste razão ao apelante, quando alega que a
cobrança de multas de natureza tributária em face do falido tornou-se possível a
partir da entrada em vigor da Lei nº. 11.101/2005, ex vi do art. 83, VII. Este, aliás,
é o mais recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp
281169/DF. DJe 01/07/2013). 3. Ocorre que a novel lei de quebra não retroage

GUERRERO, Luiz Fernando (coord). Lei de Falências e Recuperação Judicial comentada. Disponível em 21.09.2015
http://www.direitocom.com/lei-de-falencias-lei-11-101-comentada.
136
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para atingir os processos ajuizados antes de sua entrada em vigor, conforme a
dicção expressa do art. 192. 4. Tratando-se, portanto, de falência regida pela
legislação revogada (Decreto-Lei nº. 7.661/45), incide sobre o caso vertente a
antiga orientação dos Tribunais Superiores, cristalizada no enunciado da Súmula nº. 565, do STF, no sentido de ser inadmissível a cobrança. Apelo improvido. Sentença mantida. (TJ-BA - APL: 00729956719988050001 BA 007299567.1998.8.05.0001, Relator: Rosita Falcão de Almeida Maia, Data de Julgamento:
08/10/2013, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 15/10/2013)

§ 1o Fica vedada a concessão de concordata suspensiva nos processos de falência em curso, podendo ser promovida a alienação dos bens da
massa falida assim que concluída sua arrecadação, independentemente da
formação do quadro-geral de credores e da conclusão do inquérito judicial.
664. O instituto da concordata suspensiva, previsto na lei anterior, foi
extinto por essa lei.

Esse artigo ainda prevê, que mesmo que a falência seja regida pela
anterior, os bens poderão ser alienados imediatamente após sua arrecadação,
conforme previsto na nova lei.
§ 2o A existência de pedido de concordata anterior à vigência desta
Lei não obsta o pedido de recuperação judicial pelo devedor que não houver descumprido obrigação no âmbito da concordata, vedado, contudo, o
pedido baseado no plano especial de recuperação judicial para microempresas e empresas de pequeno porte a que se refere a Seção V do Capítulo
III desta Lei.
665. Para os concordatários, a lei confere a possibilidade de ser
feito o pedido de Recuperação Judicial, que, se concedido, extingue a
concordata.
Para que seja viável, é necessário que o concordatário tenha cumprido
com as obrigações estabelecidas naquele processo.

666. No que tange às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, em processo de concordata, fica vedado o pedido de Recuperação
Judicial.137
BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Nova lei de recuperação e falências comentada. -5. Ed. – São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2005.
137
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§ 3o No caso do § 2o deste artigo, se deferido o processamento da
recuperação judicial, o processo de concordata será extinto e os créditos
submetidos à concordata serão inscritos por seu valor original na recuperação judicial, deduzidas as parcelas pagas pelo concordatário.
667. Este parágrafo define o procedimento para o pedido de Recuperação Judicial pelo Concordatário, estabelecendo que a Recuperação Judicial
irá incorporar apenas o saldo devedor, sendo incluídos os créditos pelo valor
original, bem como deduzidos os valores que já tiverem sido pagos na concordata.
§ 4o Esta Lei aplica-se às falências decretadas em sua vigência resultantes de convolação de concordatas ou de pedidos de falência anteriores,
às quais se aplica, até a decretação, o Decreto-Lei no 7.661, de 21 de junho
de 1945, observado, na decisão que decretar a falência, o disposto no art. 99
desta Lei.
668. Este parágrafo estabelece que ainda que o pedido de falência tenha sido anterior à entrada em vigor dessa lei, se a decretação for
posterior, sua entrada em vigor no processo de falência será regido pela
lei nova.
§ 5 o O juiz poderá autorizar a locação ou arrendamento de
bens imóveis ou móveis a fim de evitar a sua deterioração, cujos resultados reverterão em favor da massa. (incluído pela Lei nº 11.127,
de 2005)
669. Durante o curso do processo de falência, o juiz poderá autorizar a
locação ou arrendamento dos bens da massa.

Tal dispositivo abre espaço para outra forma de arrecadação de ativos
para a massa falida, o que beneficia os credores, e também assegura a manutenção e valorização dos bens, principalmente nos casos em que não é possível levá-los a leilão de imediato.

Essa situação, porém, deverá sempre ser tratada como exceção à regra
geral, que é a da alienação dos ativos e encerramento da atividade, nos casos
de falência decretada.
COMENTÁRIOS À LEI 11.101/05: Recuperação Empresarial e Falência
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Art. 193. O disposto nesta Lei não afeta as obrigações assumidas no
âmbito das câmaras ou prestadoras de serviços de compensação e de liquidação financeira, que serão ultimadas e liquidadas pela câmara ou prestador de serviços, na forma de seus regulamentos.
670. As câmaras ou prestadoras de serviços de compensação ou liquidação financeira não estão sujeitas ao processo de falência, isso porque as
garantias conferidas são utilizadas para a satisfação assumida.
Art. 194. O produto da realização das garantias prestadas pelo participante das câmaras ou prestadores de serviços de compensação e de liquidação financeira submetidos aos regimes de que trata esta Lei, assim como
os títulos, valores mobiliários e quaisquer outros de seus ativos objetos de
compensação ou liquidação serão destinados à liquidação das obrigações
assumidas no âmbito das câmaras ou prestadoras de serviços.
671. Este artigo complementa o anterior, e impossibilita a arrecadação,
pela falência, das garantias prestadas pelos participantes das Câmaras. Desta
maneira, a realização das garantias se dará nas próprias câmaras ou prestadoras de serviço de compensação, segundo regulamentos próprios.
Fábio Ulhoa138 ressalva que se houverem saldos quando da realização
das garantis, esses saldos deverão ser repassados à Massa Falida, ou ainda
poderão compor o plano de Recuperação.
Art. 195. A decretação da falência das concessionárias de serviços
públicos implica extinção da concessão, na forma da lei.
672. Tem-se que a falência da concessionária acarreta a extinção da
concessão.

Este artigo está em consonância com o art. 35 da Lei 8.987/95, que
versa sobre o regime de concessão e permissão de serviço público, dispondo
que os bens reversíveis, os direitos e privilégios retornam ao poder concedente. Ainda, com a extinção, o Poder Público cedente assume de imediato
o serviço.
138

COELHO, Fabio Ulhoa. Comentários à nova lei de falências e recuperação de empresas. – 4. Ed. – Saraiva, 2007.

364

Miolo - Livro Comentarios a Lei 11101.indd 364

Comissão de Estudos de Recuperação Judicial e Falência

01/08/2017 10:40:18

Art. 196. Os Registros Públicos de Empresas manterão banco de dados público e gratuito, disponível na rede mundial de computadores, contendo a relação de todos os devedores falidos ou em recuperação judicial.
Parágrafo único. Os Registros Públicos de Empresas deverão promover a integração de seus bancos de dados em âmbito nacional.
673. O disposto no caput deste artigo destina-se às Juntas Comerciais,
que possuem abrangência nacional, e tem por objetivo garantir o acesso à
informação da situação em que as empresas se encontram.
674. O parágrafo único objetiva que as informações do estado de falência e recuperação judicial das empresas tenham abrangência nacional, haja
vista serem as juntas comerciais estaduais.
Relevante esse artigo que visa dar maior transparência aos processos de
falência e recuperação judicial, criando uma obrigação de disponibilização via
internet, bem como um cadastro geral nacional.
675. A falha está no fato de que a lei não fixou o prazo para a implantação de tais disposições. Não se tem notícia se o DNRC (Departamento Nacional do Registro do Comércio) ou mesmo se as Juntas Comerciais tenham
dado cumprimento a esse dispositivo.
Art. 197. Enquanto não forem aprovadas as respectivas leis específicas, esta Lei aplica-se subsidiariamente, no que couber, aos regimes previstos no Decreto-Lei no 73, de 21 de novembro de 1966, na Lei no 6.024, de
13 de março de 1974, no Decreto-Lei no 2.321, de 25 de fevereiro de 1987,
e na Lei no 9.514, de 20 de novembro de 1997.
676. As legislações mencionadas neste artigo tratam dos seguintes assuntos: Sistema Nacional de Seguros Privados (Decreto-Lei 73 de 21 de novembro de 1966); Liquidação Extrajudicial de Instituições Financeiras (Lei
6.024 de 13 de março de 1974); Instituições Financeiras Privadas e Públicas
Não Federais (Decreto-Lei 2.321 de 25 de fevereiro de 1987); e Sistema de
Financiamento Imobiliário (Lei 9514 de 20 de novembro de 1997).
Trata-se de sociedades não sujeitas à falência ou recuperações, já que
possuem regime de liquidação extrajudicial, contudo aplica-se essa lei de forma subsidiária.
COMENTÁRIOS À LEI 11.101/05: Recuperação Empresarial e Falência
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Art. 198. Os devedores proibidos de requerer concordata nos termos da legislação específica em vigor na data da publicação desta Lei ficam proibidos de requerer recuperação judicial ou extrajudicial nos termos
desta Lei.
677. As empresas, que na lei anterior, eram impedidas de requerer a
concordata - são elas: as sociedades seguradoras, as instituições financeiras, as
operadoras de planos privados de assistência à saúde - também estão, por essa
lei, impedidas de requerer a Recuperação Judicial139.
678. Válido ressalvar que, no Decreto-Lei 7.661/45, as exploradoras de
serviços aéreos de qualquer natureza ou infraestrutura aeronáutica também
eram impedidas de requerer concordata, contudo essa lei, no seu art. 199,
abriu a possibilidade de essas empresas requererem a Recuperação Judicial.
Art. 199. Não se aplica o disposto no art. 198 desta Lei às sociedades a
que se refere o art. 187 da Lei no 7.565, de 19 de dezembro de 1986.
679. Estabelece uma exceção ao disposto no artigo anterior.

As empresas exploradoras de serviços aéreos ou infraestrutura aeronáutica, impedidas pelos Decreto-Lei 7.661/45 de requerer a Concordata,
com a entrada em vigor dessa lei, podem beneficiar-se do instituto da recuperação judicial e extrajudicial.
§ 1o Na recuperação judicial e na falência das sociedades de que trata o caput deste artigo, em nenhuma hipótese ficará suspenso o exercício
de direitos derivados de contratos de locação, arrendamento mercantil ou
de qualquer outra modalidade de arrendamento de aeronaves ou de suas
partes. (Renumerado do parágrafo único com nova redação pela Lei nº
11.196, de 2005)
680. Os contratos de locação, arrendamento mercantil ou outros de
arrendamento de aeronave serão integralmente cumpridos, tanto durante a
recuperação judicial quanto durante a extrajudicial.
MACHADO, Rubens Approbato (coord.). Comentários à Nova Lei de falências e recuperação judicial de empresas
– São Paulo: QuertierLatin, 2005.
139

366

Miolo - Livro Comentarios a Lei 11101.indd 366

Comissão de Estudos de Recuperação Judicial e Falência

01/08/2017 10:40:18

§ 2o Os créditos decorrentes dos contratos mencionados no § 1o deste artigo não se submeterão aos efeitos da recuperação judicial ou extrajudicial, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições
contratuais, não se lhes aplicando a ressalva contida na parte final do §
3o do art. 49 desta Lei. (Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005)
681. Diversamente do que acontece com as demais sociedades, no caso
das sociedades exploradoras de serviços aéreos ou infraestrutura aeronáutica, os créditos que tiverem origem em contratos de locação, arrendamento
mercantil ou outros de arrendamento de aeronave, não serão submetidos aos
efeitos da Recuperação.
§ 3o Na hipótese de falência das sociedades de que trata o caput
deste artigo, prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa relativos
a contratos de locação, de arrendamento mercantil ou de qualquer outra
modalidade de arrendamento de aeronaves ou de suas partes. (Incluído
pela Lei nº 11.196, de 2005)
682. Garantem-se os direitos ao arrendatário, mesmo em caso de decretação de falência das sociedades exploradoras de serviços aéreos ou infraestrutura aeronáutica.
Art. 200. Ressalvado o disposto no art. 192 desta Lei, ficam revogados o Decreto-Lei no 7.661, de 21 de junho de 1945, e os arts. 503 a 512
do Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo
Penal.
683. Trata o artigo da revogação da antiga lei falimentar e dos artigos
do Código de Processo Penal que tratavam do processo e julgamento dos
crimes falimentares.
Art. 201. Esta Lei entra em vigor 120 (cento e vinte) dias após sua
publicação.
684. A lei passou a vigorar em 09/06/2005.
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Brasília, 9 de fevereiro de 2005; 184o da Independência e 117o da
República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Márcio Thomaz Bastos
Antonio Palloci Filho

Ricardo José Ribeiro Berzoini
Luiz Fernando Furlan
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