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-APRESENTACAO 
I 

Recebi com muito orgulho o convite dos eminentes Professores Dr. Luiz 
Roberto Ayoub e Dr. Cássio Cavalli para elaborar a apresentação do livro 
A construção jurisprudencial da recuperação judicial de empresas. 

Esta obra, de extraordinário valor, tem como características a erudição 
e a atualidade dos temas analisados, neste momento em que a Nova Lei de 
Falências e de Recuperação de Empresas (Lei 11.101/2005) completa oito 
anos de vigência. O trabalho comprova a inestimável contribuição do Magis
trado Luiz Roberto Ayoub na interpretação e aplicação da Lei 11.101/2005, 
com decisões que foram confirmadas nas instâncias superiores, conforme 
se depreende da leitura, entre outros, dos conflitos de competência julgados 
pelo Superior Tribunal de Justiça na recuperação judicial da Varig. 

Os autores destacam que a Nova Lei de Falências e de Recuperação de 
Empresas adotou os seguintes princípios basilares: preservação da empre
sa; separação dos conceitos de empresa e de empresário, recuperação das 
sociedades e empresários recuperáveis; retirada do mercado de sociedades 
ou empresários não recuperáveis, proteção aos trabalhadores, redução do 
custo do crédito no Brasil, celeridade e eficiência dos processos judiciais, 
segurança jurídica e a participação ativa dos credores. 

Ao longo da obra, os autores ressaltam que a adoção de todos esses 
princípios criou um sistema que permite recuperar as empresas em dificul
dades momentâneas, preservando o interesse social e a manutenção da fonte 
produtora, e permitindo, ainda, a liquidação das sociedades nas quais os 
custos sociais com sua conservação sejam maiores do que sua liquidação. 

Entre as questões abordadas, avalia-se um dos grandes avanços do novo 
sistema concursal, que permite a alienação de ativos na recuperação judicial sem 
que o adquirente responda pelas obrigações trabalhistas e tributárias devidas 
anteriormente. Ao analisar casos concretos, os autores chegam à conclusão de 
que sem o afastamento da sucessão trabalhista e tributária não é possível, na 
maioria dos casos, recuperar a sociedade empresária em dificuldades. Ainda 
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sobre o crédito tributário, os autores demonstram que o parcelamento do 
crédito tributário é um direito do contribuinte e, enquanto não houver lei 
específica sobre o tema, não é possível exigir do devedor a comprovação da 
regularidade das obrigações tributárias previstas no art. 57 da Lei 11.101/2005. 
Essa orientação jurisprudencial surgiu pela primeira vez no caso Varig, em 
que foi dispensada a apresentação das denominadas certidões fiscais até que 
fosse editada lei específica sobre esse parcelamento especial. 

Outra questão atual diz respeito à distinção entre o tratamento dado 
ao penhor de crédito e a cessão fiduciária de crédito. No penhor, o devedor 
empenha o crédito e conserva-o em seu patrimônio, sendo que o produto do 
crédito deve ser depositado em conta vinculada (art. 49, § 5°). Já na cessão 
fiduciária, o devedor transmite o direito de crédito ao cessionário fiduciário. 
Por isso, o produto será apropriado pelo cessionário-fiduciário até o limite 
do crédito ( art. 49, § 3°). Os autores destacam, com muita propriedade, a 
evolução desse sistema de garantias na recuperação judicial, demonstrando 
que os credores que utilizavam o penhor de crédito passaram a utilizar a 
cessão fiduciária. Essa preferência pela cessão fiduciária de crédito, em 
detrimento do penhor de crédito, é consequência da diferença entre esses 
dois institutos na recuperação judicial. 

Merece destacada atenção o estudo sobre os efeitos da recuperação em 
relação aos contratos do devedor, e em especial aos efeitos da novação. Con
forme ensinam os autores, a novação prevista no art. 59 da Lei 11.101/2005 
não tem a mesma natureza jurídica do instituto regulado no art. 360 do 
Código Civil. A principal distinção consiste no fato de que a novação da 
lei falimentar provoca a extinção da obrigação modificada pela aprovação 
do plano, desde que o devedor cumpra as novas obrigações no prazo de 
dois anos, contados da concessão da recuperação. Ou seja, a novação fica 
sujeita a uma condição resolutiva, porque o descumprimento de obrigações 
sujeitas ao plano acarreta a quebra, e nesse caso ficam reconstituídas as 
obrigações nas condições inicialmente estabelecidas. 

Diante desse novo cenário, o eminente Magistrado Dr. Luiz Rober
to Ayoub e o Professor Cássio Cavalli destacaram as principais questões 
que surgiram na interpretação e na aplicação da Lei 11.101/2005 e da Lei 
Complementar 118/2005, que adaptou o Código Tributário Nacional ao 
novo sistema concursal. Por tudo isso, percebe-se que se trata de obra de 
enorme valia, cuja principal virtude é a atualidade dos temas abordados, 
principalmente pela jurisprudência, nesse momento em que o novo diploma 
completa oito anos de vigência. 

Paulo Penalva Santos 
Professor de Direito Empresarial 

do Curso de Pós-Graduação da FGV /RJ. 



PREFÁCIO 

De há muito o ofício judicante deixou de ser visto como uma atividade 
mecânica de simples revelação da vontade objetiva da lei. A pretensa passivi
dade do magistrado ao aplicar o direito a casos concretos foi paulatinamente 
desmistificada pelas modernas concepções da dogmática hermenêutica, que 
não se furtam a reconhecer, cada uma a seu modo, certo papel construtivo 
do intérprete na definição dos horizontes de sentido dos textos normativos. 
Nesse novo cenário, admite-se que o direito positivado em abstrato não esgote 
a complexidade do fenômeno jurídico, cujas feições são também desenhadas 
pelos respectivos atos concretos de aplicação. Surge, assim, o desafio do 
jurista contemporâneo: racionalizar o emaranhado de enunciados legais e 
entendimentos jurisprudenciais, guiando seus destinatários por caminhos 
sólidos, do ponto de vista teórico, e efetivos, sob a perspectiva prática. 

A presente obra de Luiz Roberto Ayoub e Cássio Cavalli supera, com 
felicidade invulgar, esse desafio. De plano, a temática versada aponta a agu
çada sensibilidade dos autores. Apesar da clareza de inúmeros dispositivos 
da Lei 11.101/2005, a literatura comercialista brasileira ainda se ressentia 
de um mergulho jurisprudencial sobre as nuanças da recuperação de em
presas, cuja dinâmica essencialmente interdisciplinar e casuística escapa 
às generalizações típicas dos comandos legais abstratos. Necessário, pois, 
investigar como os tribunais brasileiros vêm promovendo, in concreto, a 
conciliação prática entre os ditames da função social da empresa e os im
perativos de segurança para o hígido funcionamento dos mercados. Desse 
delicado equilíbrio entre preservação de unidades produtivas e proteção da 
confiança de credores surgem inúmeras questões jurídicas, econômicas e 
sociais de vultosa relevância para a coletividade nacional. 

Ao mérito pela escolha temática soma-se a excelência dos autores em 
promover uma pesquisa extensa, profunda e atual da jurisprudência pátria 
em matéria de recuperação judicial de empresas. A vastidão da análise 
fica evidente pelas referências a decisões de tribunais de justiça de todas 
as regiões do Brasil, além daquelas já proferidas pelo Superior Tribunal de 
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Justiça. Oferece-se, assim, aos leitores a oportunidade ímpar de conhecer 
entendimentos judiciais já consolidados e outros ainda recentes e difusos, 
que poderão dar a tônica da matéria em um futuro próximo. Outrossim, a 
pesquisa ostenta a virtude de apontar os fundamentos (ratio decidendi) das 
decisões mencionadas, não se contentando em registrar apenas sua conclusão 
(holding), o que facilita sobremaneira a compreensão da racionalidade que 
as inspirou. Trata-se de pesquisa singular e verdadeiramente inspiradora 
para novos trabalhos acadêmicos na área. 

No cerne da obra, os autores descortinam, com peculiar habilidade, temas 
espinhosos da recuperação judicial de empresas. Destaque-se aí a questão 
referente à natureza dos créditos sujeitos à recuperação, notadamente diante 
das sutilezas do crédito tributário, das divergências quanto aos créditos dos 
coobrigados da empresa em crise econômico-financeira e das complexidades 
econômicas da já famosa "trava bancárià' (art. 49, § 5°, Lei 11.101/2005). 
Também os aspectos jurídico-processuais da recuperação judicial de em
presas foram pormenorizadamente analisados, sobressaindo, neste ponto, a 
rica investigação quanto aos fundamentos subjacentes, ao alcance material 
e aos limites temporais do período de suspensão (stay period) das ações e 
execuções movidas contra o empresário cujo pedido de processamento da 
recuperação já fora deferido (art. 6°, § 4°, Lei 11.101/2005). Registre-se ainda 
a exposição criteriosa e sistemática do regime jurídico aplicável ao plano de 
recuperação, cuja dimensão estratégica para o soerguimento da empresa foi 
analisada a partir da teoria do common pool assets. Especificamente quanto 
aos meios de recuperação, digno de nota é o profundo tratamento dispensado 
à alienação de unidade produtiva isolada (art. 50, VII, Lei 11.101/2005), que 
atraiu a atenção do mercado de aviação brasileiro no caso Varig. 

Passados oito anos da entrada em vigor da Lei 11.101/2005, acumula-se 
hoje farto subtrato jurisprudencial em matéria de direito falimentar capaz de 
viabilizar empreitadas intelectuais como esta. A especificidade do presente 
trabalho decorre, porém, da sua combinação única entre, de um lado, o rigor 
dogmático que se espera da academia jurídica, aqui representada por dois 
renomados professores da Escola de Direito da FGV-Rio, e, de outro lado, a 
visão pragmática requerida pela experiência dos problemas concretos. Luiz 
Roberto Ayoub e Cássio Cavalli fazem uma primorosa interlocução entre 
direito posto e direito aplicado, oferecendo ao leitor uma verdadeira bússola 
apta a orientar, com densidade teórica e sensibilidade prática, as incursões 
mais profundas pelos domínios do direito comercial brasileiro. 

Ministro Luiz Fux 
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SUJEITOS LEGITIMADOS A POSTULAR 
RECUPERACÃO JUDICIAL , 

1. LEGITIMAÇÃO PARA POSTULAR RECUPERAÇÃO 

Os procedimentos disciplinados pela Lei 11.101/2005 aplicam-se ape
nas aos empresários e às sociedades empresárias, referidos pela expressão 
devedor (art. 1.0 da LRF). O sistema adotado pela lei atual, portanto, dá 
seguimento ao estabelecido na antiga legislação concursal, que somente 
outorgava pretensão à concordata a quem fosse comerciante.1 Embora o 
conceito de empresário seja substancialmente mais amplo que o conceito 
de comerciante2 

- notadamente por envolver a atividade de prestação 
de serviços3 -, releva observar que os procedimentos concursais são de 

PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. t. 30. 3. ed. 
Rio de Janeiro: Borsoi, 1971, p. 19. 
Acerca do tema, ver CAVALLI, Cássio. Direito comercial: passado, presente e futuro. Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2012, p. 97 e ss. e 135 e ss. 
Nesse sentido, ver TJMG, AC 1.0024.05.844559-4/002, 17.• Câmara Cível, j. 08.03.2012, 
v.u., rei. Des. Luciano Pinto (afirmando que "[p]ela nova lei de falências, Lei Federal 
11.105/2005, se sujeita ao processo falimentar ou à recuperação judicial ou extrajudicial, 
o empresário e a sociedade empresária. A seu tempo, o novo Código Civil, em seu art. 
982, salvo as exceções ali expressamente consignadas, considerou empresária a sociedade 
que tem por objeto o exercício da atividade própria do empresário sujeita a registro 
(art. 967); e simples, as demais, sendo de ressaltar que 'empresário' é quem exerce pro
fissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens 
ou serviços (art. 966). Pelo disposto no parágrafo único do art. 966, não é empresário 
quem exerce profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda 
que com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão 
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acesso restrito a determinados agentes econômicos a que a lei qualificar 
como empresários. Quem não for qualificado como empresário ou so
ciedade empresária não se legitima a postular recuperação judicial.4 Da 
mesma maneira, não se pode decretar a falência de quem não for qua
lificado como empresário. Nesse sentido, sociedades simples, isto é, não 
empresárias, não se submetem à falência5 nem se legitimam a postular 
recuperação judicial.6 Na mesma linha, as cooperativas, por não serem 
sociedades empresárias (art. 982, parágrafo único, do CC/2002), não se 
submetem à falência/ nem se legitimam a postular recuperação de em-

constituir elemento da empresa. Os serviços de vigilância em geral configuram atividade 
empresária, pouco importando se a sociedade tem seu registro inscrito no Registro Civil 
de Pessoas Jurídicas, estando, por isso, sujeita ao processo falimentar e não à insolvência 
civil"). Em igual sentido, ver TJMG, AC 1.0024.05.812057-7/001, 8.• Câmara Cível, j. 
14.09.2006, v.u., rei. Des. Fernando Bráulio. 
Assim, ver STJ, REsp 1.004.910, 4.• Turma, j. 18.03.2008, v.u., rei. Min. Fernando Gon
çalves. 
Neste sentido, ver TJSP, AC 990.10.092657-8, Câmara Reservada à Falência e Recupera
ção, 04.05.2010, v.u., rei. Des. Romeu Ricupero (afirmando que sociedades que exercem 
atividade de prestação de serviços escolares são simples e, portanto, não se sujeitam à 
falência). Em igual sentido, ver TJRJ, AC 0370750-34.2009.8.19.0001, 15.• Câmara Cível, 
j. 22.05.2012, v.u., rei. Des. Jackeline Lima Montenegro (afirmando que "[o] art. 1.0 

da Lei 11.101/2005 (Lei de Falências) inclui no procedimento de falência tão somente 
os empresários e sociedades empresárias, estando excluídas as sociedades simples"). 
Ver, também, TJSP, AC 450.2934/8-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 
09.08.2006, v.u., rei. Des. Pereira Calças (entendendo que Santa Casa de Misericórdia, 
por ser entidade beneficente e filantrópica, "não é considerada sociedade empresária 
para fins de falência, seja sob a óptica do Código Civil de 1916, ou sob a luz do Código 
Reale, seja o pedido de quebra formulado com base no Decreto-lei 7.661/45 ou na Lei 
11.101/2005"). Por fim, ver TJSP, AC 458.202-4/2-00, Câmara Reservada à Falência e 
Recuperação, j. 27.06.2007, v.u., rei. Des. Elliot Akel. 
Nesse sentido, ver TJMG, AC 1.0479.11.005669-0/001, 3.• Câmara Cível, j. 16.02.2012, 
v.u., rei. Des. Dídimo Inocêncio de Paula (afirmando que "[a]s sociedades simples, tal 
como as cooperativas, não se encontram no âmbito de incidência do procedimento de 
recuperação judicial previsto na Lei 11.1 O 1/2005, porquanto não se enquadram no conceito 
do art. 1.0 da citada normà'). Em igual sentido, ver TJMG, AI 1.0019.11.000925-5/003, 
2.• Câmara Cível, j. 22.11.2011, v.u., rei. Des. Caetano Levi Lopes (afirmando que "(o] 
art. 1° da Lei no 11.101, de 2005, descreve com clareza o rol de quem tem direito à 
recuperação judicial de empresa, quais sejam, o empresário e a sociedade empresária. 
2. A cooperativa é sociedade simples de pessoas, nos termos do parágrafo único do art. 
982 do Código Civil de 2002. Logo, não tem direito à recuperação judicial, circunstância 
que torna o pedido juridicamente impossível"). 
Assim, ver STJ, AgRg no AI 1.085.738- SP, 1.• Turma, j. 19.03.2009, v.u., rei. Min. Teori 
Albino Zavascki (afirmando que a LRF é inaplicável às cooperativas). Adotando igual 
orientação, ver TJSP, Dúvida de Competência 152.627-0/6-00, Orgão Especial do TJSP, 
j. 19.12.2007, v.u., rei. Des. Aloísio de Toledo César. 
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presas.8 O mesmo se diga quanto às associações,9 com a ressalva de que 
as associações com interesse econômico, como as redes de cooperação 
empresarial, devem ser consideradas empresárias para fins concursais. 
Ademais, os empresários e sociedades empresárias não podem optar pelo 
procedimento da insolvência civil.10 

· 

A decisão que defere o processamento da recuperação judicial pressupõe 
que o juízo realize cognição, ainda que não plena, acerca da qualificação 
do postulante como empresário ou não empresário. Por isso, essa decisão 
é recorrível, consoante se haverá de demonstrar a seguir na oportunidade 
adequada. No entanto, pode-se aqui adiantar que a legitimidade da parte, 
por constituir uma das condições da ação, é matéria de ordem pública que 
pode ser decidida em qualquer fase do processo.U 

Para legitimar-se à postulação da recuperação judicial, no entanto, não 
basta que o devedor seja qualificado como empresário: é necessário que a 
essa qualificação se acresçam os demais requisitos apontados pelo art. 48 da 
mesma Lei.12 Vale dizer, legitima-se a postular recuperação judicial o devedor 
empresário que atenda determinados requisitos legais. Daí a importância 
de aclarar-se quais os critérios de configuração do empresário no direito 
brasileiro,13 bem como os demais requisitos de legitimação à postulação da 
recuperação judicial. 

As cooperativas de crédito, referidas no inc. li do art. 2.0
, LRF, sujeitam-se aos procedi

mentos previstos pela Lei 6.024/1974. As cooperativas em geral, por serem consideradas 
sociedades não empresárias, não se submetem ao processo faliméntar, conforme prevê 
o art. 4.0 da Lei 5.764/1971. 
Nessa linha, ver TJSP, AC 619.652-4/8-00, Câmara Reservada à Falência e Recupera
ção, j. 28.01.2009, v.u., rei. Des. Boris Kauffmann (sustentando que associações não se 
legitimam a postular recuperação judicial). 

10 Assim, ver TJMT, AC 74096/2007, 5.• Câmara Cível, j. 19.12.2007, v.u., rei. Des. Carlos 
Alberto Alves da Rocha (entendendo que "[n]ão deve ser declarada a insolvência civil 
quando o pleiteante exerce comprovadamente atividade empresária, posto que, para tal 
classe, o instituto a ser perquirido é diverso, segundo a Lei 11.101/2005"). 

11 Nesse sentido, STJ, REsp 1.004.910, 4.• Turma, j. 18.03.2008, v.u., rei. Min. Fernando 
Gonçalves (decidindo que "[a]s condições da ação constituem matéria de ordem pública 
e, portanto, passíveis de reconhecimento em qualquer fase do processo. [ ... ] Alterar o 
entendimento do Tribunal de origem no que concerne ao status da pessoa jurídica é 
providência que refoge ao âmbito do recurso especial, face à necessidade de incursão 
no conjunto probatório que encerra"). 

12 Seguindo essa orientação, ver TJRS, AC 70045014552, 5.• Câmara Cível, j. 28.09.2011, 
v.u., rei. Des. Gelson Rolim Stocker. Em sentido análogo, ver TJAP, AC 3011/07, Câmara 
Única, j. 30.01.2007, v.u., rei. Des. Mello Castro. 

13 Sobre o tema, ver CAVALLI, Cássio. A norma de configuração do papel social de em
presário no direito brasileiro. Revista da A]URIS. v. 34, p. 31-40, 2007. 
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2. PRETENSÃO DO DEVEDOR, NÃO DOS CREDORES 

Na atual disciplina da recuperação judicial, apenas o devedor legitima-se 
a postular a recuperação judicial, consoante dispõe o art. 48 da LRF, que 
expressamente restringe a pretensão à recuperação à empresa devedora, 
com o que retira dos credores a possibilidade de requerem a recuperação 
judicial de qualquer devedor. Para além da restrição legal, há duas outras 
razões para legitimar-se à recuperação apenas o devedor. Em primeiro 
lugar, essa restrição insere-se na tradição do direito concursal brasileiro. 
Já no regime legal anterior, registrava Pontes de Miranda que não poderia 
"ser atendido o pedido de concordata falencial feito pelos credores. O que 
eles apresentarem, sob tal forma ou pretexto, apenas se pode considerar 
sugestão ao falido para que exerça pretensão à decretação da concordatà: 14 

Em segundo lugar, a estrutura do procedimento da recuperação judicial 
amolda-se apenas ao pedido de recuperação formulado pela empresa deve
dora, a quem compete instruir a petição inicial com diversos documentos 
cuja elaboração seria impossível aos credores (art. 51 da LRF), como, por 
exemplo, balanços, demonstrações de resultado e projeções de fluxo de 
caixa. Da mesma maneira, compete à empresa devedora elaborar o plano 
de recuperação judicial e apresentá-lo aos credores (art. 53 da LRF). 

Além da legitimação do próprio devedor, a LRF estabelece em seu art. 
48, parágrafo único, que a recuperação judicial também poderá ser requeri
da pelo cônjuge sobrevivente, herdeiros do devedor, inventariante ou sócio 
remanescente. 15 Nesse caso trata-se de uma hipótese de legitimação indireta, 
o que não subtrai ao postulante a necessidade de comprovar que o devedor 
é empresário e exerce ou exercia regularmente a sua atividade. 

3. DEVEDOR EMPRESÁRIO 

A norma de configuração do empresário individual no direito brasileiro 
é encontrada no art. 966, CC, no qual se lê: "Considera-se empresário 
quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a 
produção ou a circulação de bens ou de serviços:' Essa norma de confi
guração é relevante não apenas para qualificar o empresário individual, 
pois ela interfere na qualificação como empresárias daquelas sociedades, 
notadamente as limitadas e as Empresas Individuais de Responsabilidade 
Limitada (Eireli), cuja empresarialidade fica a depender da análise do oh-

14 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. t. 30. 3. ed. 
Rio de Janeiro: Borsoi, 1971, p. 27. 

15 Acerca destas hipóteses, ver TOMAZETTE, Marlon. Curso de direito empresarial: falência 
e recuperação de empresas. São Paulo: Atlas, 2011, p. 65 e ss. 



Cap. 1 - SUJEITOS LEGITIMADOS A POSTULAR RECUPERAÇÃO JUDICIAL .. 
jeto social, que deve ser próprio de empresário individual sujeito a registro 
(art. 982, CC). Nas sociedades por ações, em razão de sua empresarialidade 
ser determinada pela forma (art. 2.0

, § 1.0
, LSA; art. 982, parágrafo único, 

CC), é irrelevante a perquirição acerca de seu objeto para qualificá-la 
como empresária. 

A norma de configuração do empresário serve para identificar aqueles 
profissionais que se submetem ao estatuto profissional do empresário, em 
oposição àqueles profissionais que se submetem a estatutos profissionais 
próprios, distintos do estatuto do empresário. 

No que respeita ao empresário individual, cumpre investigar o conceito 
e os critérios utilizados para interpretá-lo. Em primeiro lugar, o conceito 
legal de empresário é marcado por uma grande amplitude, de modo a que 
praticamente qualquer atividade econômica possa ser qualificada como 
empresarial. Por essa razão, a qualificação do empresário individual - isto 
é, a descrição de seu conceito - é obtida de modo mais eficiente a partir 
de um critério de exclusão.16 Vale dizer, em vez de ocupar-se diretamente 
do conceito de empresário, é melhor identificar quem não é empresário no 
direito brasileiro para delimitar, por exclusão, quem é empresário. Assim, 
aqueles agentes econômicos que não forem excluídos do conceito de empre
sário serão considerados empresários e se sujeitarão ao estatuto profissional 
do empresário ou, o que é o mesmo, às normas de direito comercial, o que 
inclui as normas de direito concursal. 

O Código Civil denominou profissionais intelectuais17 aqueles profissio
nais não 'empresários que não se submetem às normas do direito empre
sarial. A expressão profissional intelectual é uma inovação na terminologia 
legal brasileira e, portanto, escapa à nossa tradição. Nunca nos referimos, 
aqui no Brasil, a profissionais intelectuais, daí as dificuldades doutrinárias 
em atribuir significado à expressão. A expressão profissional intelectual foi 
inserida no parágrafo único do art. 966, CC, por conta da importação do 
modelo encontrado no Código Civil italiano, mediante tradução literal da 
expressão professioni intelletuali empregada em seu art. 2229.18 De acordo 

16 Assim, ver CAVALLI, Cássio. A norma de configuração do papel social de empresário 
no direito brasileiro. Revista da Ajuris. v. 34, p. 31-40, 2007. 

17 Lê-se no parágrafo único do art. 966, CC: "Não se considera empresário quem exerce 
profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso 
de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de 
empresa:' 

18 Lê-se no art. 2229 do Codice Civile: "Esercizio delle professioni intellettuali. La legge 
determina !e professioni intellettuali per l'esercizio delle quali e necessaria l'iscrizione 
in appositi albi o elenchi. L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli 
elenchi, la tenuta dei medesimi e i! potere disciplinare sugli iscritti sono demandati 



• A CONSTRUÇÃO JURISPRUDENCIAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE EMPRESAS 

com esse dispositivo, profissionais intelectuais são aqueles profissionais que 
devem inscrever-se em registros profissionais próprios, distintos do Registro 
Público de Empresas, e que se submetem a estatutos profissionais próprios. 
Vale dizer, os profissionais intelectuais a que se refere o Código Civil são, de 
regra, conforme a expressão a que estamos acostumados a utilizar, profissionais 
liberais regulamentados, a exemplo dos advogados, médicos, veterinários, 
químicos, engenheiros e arquitetos. Em todos esses casos, o exercente da 
profissão sujeita-se ao registro no órgão profissional próprio e a um estatuto 
profissional próprio, distintos do registro de empresas e do estatuto profis
sional do empresário. Assim, por exemplo, quanto aos advogados, compete 
ao Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a inscrição do 
advogado (art. 10, Lei 8.906/1994) e da sociedade de advogados (art. 15, § 
1.0

, Lei 8.906/1994), que fiscalizará a atuação do profissional com base no 
estatuto profissional da advocacia (Lei 8.906/1994). Já quanto aos médicos, 
compete aos Conselhos Regionais de Medicina deliberar sobre a inscrição 
e cancelamento no quadro do Conselho; manter um registro dos médicos, 
legalmente habilitados, com exercício na respectiva Região; e fiscalizar o 
exercício de profissão de médico (art. 15 da Lei 3.268/1957), com base no 
Código de Ética da medicina. No que respeita a cada uma das demais pro
fissões liberais regulamentadas, essa regra de registro profissional próprio 
e estatuto profissional próprio se repete.19 

Essas profissões intelectuais não se submetem ao estatuto do empresário 
por uma razão de ordem valorativa. Enquanto aos empresários é livre o 
exercício da profissão (art. 170, parágrafo único, CF), os profissionais libe
rais regulamentados necessitam observar os requisitos da lei (art. 5.0

, VIII, 
CF) no que respeita ao acesso e ao exercício da profissão. Nesse sentido, 
conquanto a atividade de médicos e de advogados seja, em abstrato, uma 
atividade de prestação de serviços idêntica à prestação de serviços realizada 

alle associazioni professionali sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga 
diversamente. Contro i! rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e 
contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione dei diritto 
all'esercizio della professione e ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei 
termini stabiliti dalle leggi speciali:' 

19 A exemplo dos veterinários (compete aos Conselhos Regionais de Medicina Veterinária 
"inscrever os profissionais registrados residentes em sua jurisdição e expedir as respec
tivas carteiras profissionais" - art. 18 da Lei 5.517/1968), dos químicos (Compete aos 
Conselhos Regionais de Química "registrar os profissionais de acordo com a presente lei 
e expedir carteira profissional': art. 13 da Lei 2.800/1956) e dos engenheiros e arquitetos 
(compete aos Conselhos Regionais de Engenharia e Arquitetura "organizar, disciplinar e 
manter atualizado o registro dos profissionais e pessoas jurídicas que, nos termos desta 
lei, se inscrevam para exercer atividades de engenharia, arquitetura ou agronomia, na 
Região" - art. 34 da Lei 5.194/1966). 
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por empresários,20 do ponto de vista valorativo estabelece-se uma impor
tante distinção entre elas. Todos os profissionais liberais regulamentados 
lidam com bens jurídicos que são particularmente importantes. Assim, por 
exemplo, o médico lida com a vida e a integridade física das pessoas; o 
advogado lida com a liberdade e a integridade patrimonial das pessoas. 
Por essa razão, tais atividades são socialmente valoradas como distintas, de 
modo a necessitarem de um conjunto de regras deontológicas a orientar o 
exercício da profissão, isto é, normas que delimitem as condições de acesso 
à profissão e, ao mesmo tempo, disciplinem o próprio exercício da profissão. 
Não se deseja, por exemplo, que qualquer pessoa possa exercer a atividade 
de médico, mas somente aqueles que, tendo observado etapas específicas de 
formação profissional, sejam registrados no Conselho de Medicina. Desse 
modo, sabe-se que aqueles que exercem a medicina são pessoas que aten
dem a determinados requisitos profissionais de qualificação, pois estarão a 
lidar com bens juridicamente relevantes, a exemplo da vida e da integridade 
física. No entanto, não basta a observância de regras de acesso ao exercício 
da profissão: é necessário que se estabeleçam regras deontológicas acerca 
do próprio exercício da profissão. Por essa razão, sujeitam-se os médicos 
não ao estatuto profissional do empresário - isto é, às normas de direito 
empresarial,-, mas ao estatuto profissional da medicina, consubstanciado no 
Código de Ética. Esses profissionais não se submetem, portanto, ao estatuto 
do empresário nem ao registro de empresas, mas a estatuto profissional 
próprio e a um registro profissional próprio. Outro exemplo para comprovar 
a assertiva relaciona-se aos músicos. Conquanto exista a Ordem dos Mú
sicos do Brasil, que exerce, por meio de Conselhos Regionais, a atribuição 
de deliberar sobre a inscrição e cancelamento de músicos no quadro do 
Conselho (Lei 3.857/1966); a disciplinar, portanto, o acesso e o exercício 
da profissão, valorou-se socialmente que os músicos não lidam com bens 
jurídicos que imponham a adoção de uma deontologia profissional própria. 
De fato, o pior que pode acontecer caso um músico incompetente exerça 
a sua profissão é que ele faça sucesso, mas é certo que ninguém morrerá 
por isso. Nesse sentido, o Supremo Tribunal FederaF' decidiu que "[n]em 
todos os ofícios ou profissões podem ser condicionadas ao cumprimento de 
condições legais para o seu exercício. A regra é a liberdade. Apenas quando 
houver potencial lesivo na atividade é que pode ser exigida inscrição em 
conselho de fiscalização profissional. A atividade de músico prescinde de 
controle. Constitui, ademais, manifestação artística protegida pela garantia 
da liberdade de expressão': 

20 ASCARELLI, Tullio. Corso di diritto commerciale. 3. ed. Milano: Giuffre, 1962, p. 168. 
21 STF, RE 414.426, Tribunal Pleno, j. 01.08.2011, v.u., rel. Min. Ellen Grade. 
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Com efeito, a regra geral encontrada no art. 966 e seu parágrafo úni
co, CC, consiste em que os profissionais intelectuais não se submetem ao 
estatuto do empresário, enquanto todas as demais profissões, contanto que 
não sejam disciplinadas por estatuto profissional próprio e não tenham 
um registro profissional próprio, serão qualificadas como empresárias, no 
sentido de que seus exercentes devem se inscrever no registro de empresas 
e se submetem ao estatuto do empresário. 

Essa conclusão conduz a que diversos profissionais, como as costurei
ras, os barbeiros e os sapateiros, sejam qualificados juridicamente como 
empresários. E a essa conclusão muitos podem opor o argumento de que 
não seria razoável que se exigisse desses profissionais que tivessem de 
observar todos os mandamentos decorrentes da sua qualificação jurídica 
como empresários, como, por exemplo, manter uma escrituração empresa
rial. A objeção oposta, conquanto absolutamente correta, não retira desses 
profissionais a qualidade de empresários, apenas lhes reserva um conjunto 
de normas empresariais simplificadas, que lhes dispensa de manter escritu
ração empresarial (art. 1179, CC) e lhes outorgam um tratamento tributário 
simplificado e favorecido (LC 123/2006). 

O argumento até aqui desenvolvido é fundado em uma análise acerca 
da qualidade valorativamente atribuída a distintas profissões, de modo a 
determinar-se quais delas submetem seu exercente ao estatuto profissional 
do empresário e quais delas submetem o exercente a estatutos profissionais 
próprios. Em certos casos, porém, haverá profissionais intelectuais - não 
empresários, portanto - que poderão ser também qualificados como em
presários, por conta de o exercício da sua profissão caracterizar elemento de 
empresa (art. 966, parágrafo único, parte final, CC). A expressão elemento 
de empresa também é estranha à nossa tradição, tendo sido importada do 
art. 2238 do Código Civil italiano. Esse critério de qualificação do empre
sário é fundado em um argumento de ordem quantitativa: quanto maior 
for a quantidade de fatores de produção organizados por um profissional 
intelectual, maior será a sua organização, o que poderá reenviá-lo - vale 
dizer, sujeitá-lo -à norma de configuração do empresário, com sujeição a 
uma multiplicidade de estatutos profissionais. De um lado, o profissional 
intelectual estará sujeito ao seu estatuto profissional próprio e, de outro 
lado, estará também sujeito ao estatuto profissional do empresário. 

A qualificação de empresário decorrente da caracterização do elemento 
de empresa é fonte de grande insegurança jurídica, pois é um critério ex post 
de qualificação do empresário. Assim, se um dentista exerce sua profissão, 
ele se registrará no Conselho de Odontologia e se submeterá ao estatuto 
profissional próprio. No entanto, se ele organizar uma grande quantidade de 
fatores de produção - quantidade esta que a lei não declinou em seu texto -, 



Cap. 1 - SUJEITOS LEGITIMADOS A POSTULAR RECUPERAÇÃO JUDICIAL • 
ele será qualificado como empresário e se sujeitará ao estatuto do empresário. 
Com efeito, uma vez qualificado como empresário, sua falência poderá ser 
decretada e, decretada sua falência, deverá o profissional apresentar sua es
crituração regularmente lavrada, o que envolve a autenticação de seus livros 
na Junta Comercial. Como o malfadado dentista jamais pensou que fosse 
empresário, seus livros não estão autenticados na Junta Comercial, o que abre 
as portas para a caracterização de crime falimentar. Pelas consequências da 
caracterização ex post do empresário, já se vê o quão pernicioso é o critério 
do elemento de empresa. O mesmo problema ocorre em incontáveis casos 
de caracterização como empresário de profissionais liberais, por conta do 
argumento do elemento de empresa, pelas autoridades fazendárias municipais, 
que buscam cobrar imposto sobre serviços mediante incidência de alíquota 
sobre faturamento, não com base em um valor fixo por profissional.ZZ 

No que respeita à recuperação judicial de empresas, o sujeito qualificado 
como empresário em razão da caracterização do elemento de empresa não se 
legitimará a postulá-la, não por não ser qualificado como empresário, mas 
por lhe faltarem os demais requisitos de legitimação à postulação da recu
peração judicial, como ocorre, por exemplo, com os produtores rurais. 

4. DEVEDOR SOCIEDADE EMPRESÁRIA 

As sociedades empresárias, quando atendidos a todos os demais re
quisitos legais, também se legitimam a postular recuperação judicialY O 
primeiro critério de qualificação de uma sociedade como empresária é 
relacionado ao objeto social. Sociedades que tiverem por objeto o exercício 
de atividade própria de empresário sujeito a registro são qualificadas como 
empresárias (art. 982, CC). Portanto, a qualificação de uma sociedade.como 
empresária fica a depender do objeto social declarado no contrato social, e 
a identificação de quais atividades declaradas no objeto são empresárias fica 
a depender dos critérios de configuração do empresário individual. Nesse 
sentido, afora as poucas atividades econômicas que são expressamente ex
cluídas pelo Código Civil do âmbito da empresarialidade, todas as demais 
atividades são empresárias e, quando integrantes do objeto social, tornam 

22 Para uma veemente crítica a esse modo de qualificação do empresário, ver FRANÇA, 
Erasmo Valladão Azevedo Novaes e. Parecer: sociedade que tem por objeto a prestação 
de serviços de natureza intelectual é de natureza simples, qualquer que seja a forma de 
sua organização. Revista de Direito Empresarial, n. 15, p. 93-119, 2011. 

23 Sobre os critérios de qualificação das sociedades como empresárias, ver CAVALLI, 
Cássio. Sociedades limitadas: regime de circulação de quotas. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2011, p. 17-25; e CAVALLI, Cássio. A norma de configuração do papel social 
de empresário no direito brasileiro. Revista da Ajuris. v. 34, p. 31-40, 2007. 
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a sociedade empresana. Assim, por exemplo, sociedades prestadoras de 
serviços constituídas antes do novo Código Civil passaram a ser conside
radas sociedades empresárias e sujeitam-se à falência24 e, se atendidos aos 
demais requisitos legais, legitimam-se a postular recuperação judicial. Caso 
sociedades desenvolvam atividade própria de empresário, mas estiverem 
registradas no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, preponderará a atividade 
efetivamente desenvolvida para fins de sujeição à falência.25 

O critério de atribuição da empresarialidade das sociedades em razão 
da forma, isto é, do tipo societário adotado, é aplicável apenas às socieda
des por ações, que são reputadas empresárias independentemente de seu 
objeto social. 

Excetuadas as sociedades por ações, as sociedades que tiverem por ob
jeto o exercício de atividade rural não são qualificadas como empresárias, 
a menos que tenham registrado seus atos constitutivos na Junta Comercial. 
Nessa hipótese, tais sociedades ficam equiparadas às sociedades empresárias 
(art. 984, CC) e, se presentes os demais requisitos legais, legitimam-se a 
postular recuperação judicial. O local do registro, para essas sociedades, é 
constitutivo da empresarialidade. 

Como regra geral, apenas as sociedades qualificadas como empresárias 
legitimam-se a postular recuperação judicial. Com efeito, legitimam-se a 
postular recuperação judicial as concessionárias de serviços públicos (art. 
195 da LRF),26 a exemplo de empresas de aviação civil (art. 199 da LRF), e 
o parceiro privado nas parcerias público-privadas. 

Para que as sociedades empresárias postulem recuperação judicial de 
empresas, é necessário que seus representantes tenham obtido autorização dos 

24 Nesse sentido, ver TJPR, AC 519.732-6, 15." Câmara Cível, j. 15.10.2008, v.u., rei. Juiz 
Convocado Fábio Haick Dalla Vecchia (afirmando que "[e]nquadrando-se a sociedade 
civil de prestação de serviços no conceito de sociedade empresária, nos termos do 
art. 966 do CC/2002, por força do art. 2037 do mesmo Código, aplica-se a ela toda a 
legislação extravagante em relação aos comerciantes, inclusive as normas que regulam 
a falência. Logo, impossível juridicamente impor execução contra devedor insolvente 
prevista nos arts. 748 e seguintes do CPC em face de tal sociedade empresárià'). 

25 Seguindo essa orientação, ver TJMG, AI 1.0024.05.812057-7/001, 8." Câmara Cível, j. 
14.09.2006, v.u., rei. Des. Fernando Bráulio (entendendo que "[a] vigilância em bancos 
e sociedades em geral é uma atividade empresária, pouco importando se a sociedade 
tem seu registro inscrito no Registro Civil de Pessoas Jurídicas e está sujeita ao processo 
falimentar e não à insolvência civil"). 

26 A exceção das concessionárias do setor de energia elétrica, conforme a regra prevista 
no art. 17 da MP 577, de 29 de agosto de 2012, onde se lê que "Não se aplicam às con
cessionárias de serviços públicos de energia elétrica os regimes de recuperação judicial 
e extrajudicial previstos na Lei 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, salvo posteriormente 
à extinção da concessão:' 



Cap. 1 - SUJEITOS LEGITIMADOS A POSTULAR RECUPERAÇÃO JUDICIAL • 
sócios, mediante deliberação assemblear.27 Assim, nas sociedades limitadas, 
consoante a regra contida no art. 1.071, VIII, CC, o pedido de "concordatà: isto 
é, de recuperação judicial, fica a depender de deliberação assemblear, exceto 
nos casos em que a deliberação se deu ad referendum, por meio de assinatura 
de todos os sócios no instrumento de autorização do administrador para a 
postulação da recuperação judicial (art. 1.072, § 3.0

, CC). Já nas sociedades 
por ações, haverá igualmente a necessidade de deliberação assemblear para 
autorizar o administrador a postular recuperação judicial, nos termos do art. 
122, IX, LSA, que igualmente refere a "concordatà: a significar atualmente 
recuperação judicial de empresas. No entanto, de acordo com o disposto 
no art. 122, parágrafo único, LSA, poderão os administradores da empresa 
requerer recuperação judicial em caso de urgência, "com a concordância do 
acionista controlador, se houver, convocando-se imediatamente a assembleia
-geral, para manifestar-se sobre a matérià: 

A legitimação das sociedades à postulação da recuperação judicial 
de empresas restringe-se às sociedades/8 não aproveitando, portanto, aos 
sócios,29

-30 exceto nos casos de postulação da recuperação judicial em litis-

27 

28 

29 

30 

VIGIL NETO, Luiz Inácio. Teoria falimentar e regimes recuperat6rios. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2008, p. 148. 
VIGIL NETO, Luiz Inácio. Teoria falimentar e regimes recuperat6rios. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2008, p. 147. 
Nesse sentido, ver TJRJ, AI 0046328-37.2010.8.19.0000, 18.• Câmara, j. 30.08.2011, rei. 
Des. Jorge Luiz Habib (entendendo que o "[p]rocesso de recuperação judicial que somente 
beneficia o empresário e a sociedade empresária, não abrangendo os sócios:' Ademais, "[a] 
figura do empresário individual é diversa da do administrador. O empresário individual 
exerce empresa em nome próprio, não há sociedade, não há sócios. Os segundo e terceiro 
recorrentes, ao contrário, figuram como diretores da primeira recorrente, compondo sua 
administração, de forma que não há a configuração do exercício de atividade empresária 
de forma autônoma. O empresário individual deve ser inscrito no órgão competente e, 
para requerer a recuperação judicial, precisa ter como um dos requisitos, entre outros 
cumulativos, o exercício regular de suas atividades há mais de dois anos, na forma pre
vista pelo art. 48 da Lei 11.101/2005"). Em sentido análogo, ver TJSP, AI 582.621-4/4-00, 
Câmara Reservada à Falênçia e Recuperação, j. 17.12.2008, v.u., rei. Des. Lino Machado 
(afirmando que "[o]s sócios de sociedade empresária não podem se beneficiar da recu
peração judicial, como empresários individuais, se, pois, não exercem esta atividade em 
nome próprio, mas, sim, como órgãos da pessoa jurídica por ele representadas):' Seguindo 
mesma orientação, ver TJRS, Agravo Interno em AI 70030575567, 6.• Câmara Cível, j. 
12.11.2009, v.u., rei. Des. Luís Augusto Coelho Braga (entendendo que "[a]s regras que são 
aplicáveis ao empresário individual não se aplicam aos sócios da sociedade empresária, que 
são pessoas (naturais) que unem seus esforços, em sociedade, para ganhar dinheiro com 
a exploração empresarial de uma atividade econômica, e daí se tornam empresárias")_ 
Ressalve-se, aqui, que não são ignoradas as hipóteses excepcionais de legitimação pre
vistas no art. 48, parágrafo único. Nessa parte do texto, no entanto, elas não são objeto 
de investigação. 
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consócio ativo por empresas integrantes de um mesmo grupo econômico 
de fato. Neste último caso, se diversas empresas integrantes de um mesmo 
grupo de empresas encontrarem-se em crise, elas poderão postular recupera
ção judicial em litisconsórcio ativo e apresentarão um plano de recuperação 
único.31 Aqui, o litisconsórcio é facultativo.32 

Pode ocorrer de empresas de um mesmo grupo econômico estarem 
sediadas em distintas comarcas. Nesse caso, pode haver dúvida quanto ao 
juízo competente para conhecer do pedido de recuperação judicial. Para 
evitar a concretização dessa dúvida, o TJSP passou a decidir que empresas 
integrantes de grupo de fato se legitimam a requerer recuperação judicial 
apenas se estiverem sediadas na mesma comarca. 33 Desse modo, ainda 

31 

32 

33 

Seguindo essa orientação, ver TJSP, AI 571.985-4/9-00, Câmara Reservada à Falência e 
Recuperação, j. 29.10.2008, v.u., rei. Des. Romeu Ricupero (no voto do relator, lê-se que 
"[s]e nem os sócios são os mesmos, o que as liga em grupo de fato? Se não há empresa 
holding, se não há empresa controladora, como se pode admitir que as requerentes 
constituam um grupo econômico de fato? Qual é o dado objetivo que permite assim 
concluir? No campo das hipóteses, é claro, é inadmissível a ideia de três falências em 
um único processo, ainda mais três empresas diferentes, que não constituem, de direito, 
um grupo econômico. No campo das hipóteses, é evidente, é inadmissível a realização 
de assembleia-geral única, com credores de uma empresa tendo voz e voto no plano 
de recuperação de outra, na qual não figura como credor. Mesmo com procedimentos 
separados, nada impede que as três requerentes apresentem único plano de recuperação, 
correndo o obvio risco de não ser aprovado em um dos procedimentos, com a consequente 
decretação da quebra, desde que as agravantes não consigam convencer os credores sobre 
a existência de um grupo econômico de fato e sobre a necessidade e a vantagem de uma 
fusão das três empresas"). Em sentido análogo, ver TJSP, AI 994.09.283035-5, Câmara 
Reservada à Falência e Recuperação, j. 10.04.2010, v.u., rei. Des. Romeu Ricupero; TJSP, 
AI 994.09.283035-5, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 06.04.2010, v.u., rei. 
Des. Romeu Ricupero; TJSP, AI 990.10.188755-0, Câmara Reservada à Falência e Recu
peração, j. 19.10.2010, v.u., rei. Des. Romeu Ricupero; TJSP, AI 645.330-4/4-00, Câmara 
Reservada à Falência e Recuperação, j. 15.09.2009, v.u., rei. Des. Pereira Calças; TJSP, AI 
604.160-4/8-0, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 04.03.2009, v.u., rei. Des. 
Pereira Calças; TJSP, AC 625.206-4/2-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 
09.06.2009, v.u., rei. Des. Pereira Calças; e TJSP, AI 595.741-4/1-00, Câmara Reservada 
à Falência e Recuperação, j. 01.04.2009, v.u., rei. Des. José Roberto Lino Machado. 
COSTA, Ricardo Brito. Recuperação judicial: é possível o litisconsórcio ativo? Revista 
do Advogado- AASP, v. 29, 105, 174-183, 2009, p. 176. 
Em julgados mais antigos, o TJSP admitia o pedido de recuperação em litisconsórcio 
ativo, sem a exigência de as empresas estarem sediadas na mesma comarca. Assim, ver 
TJSP, AI 571.985-4/9-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 29.10.2008, 
v.u., rei. Des. Romeu Ricupero. Entretanto, em decisões posteriores, o TJSP passou a 
reconhecer a legitimidade para postular recuperação ao grupo de fato cujas empresas 
estejam sediadas na mesma comarca. Nesse sentido, ver TJSP, AI 645.330-4/4-00, Câmara 
Reservada à Falência e Recuperação, j. 15.09.2009, v.u., rei. Des. Pereira Calças; TJSP, AI 
604.160-4/8-0, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 04.03.2009, v.u., rei. Des. 
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consoante o entendimento preponderante nesse Tribunal, evita-se que 
credores de diferentes empresas do grupo de fato tenham de empreender 
excessivo esforço de deslocamento para participarem da assembleia-geral 
de credores.34 

As preocupações do Tribunal paulista são relevantes e emprestam con
sistente fundamento à restrição da legitimação de empresas de um mesmo 
grupo para postularem recuperação judicial em litisconsórcio. Entretanto, 
entendemos que se deve reconhecer a legitimação de empresas do mesmo 
grupo de fato para postular recuperação judicial, mesmo quando sediadas 
em comarcas distintas, por conta do fato de que as grandes organizações 
plurissocietárias (que, de regra, são empresas socialmente relevantes), for
madas por empresas sediadas em distintas localidades, ficariam privadas 
de postular recuperação judicial e de negociar juntamente com os credores 
um plano de recuperação. A espécie não é estranha à disciplina da recupe
ração judicial, na medida em que empresa unissocietária que possua mais 
de um estabelecimento empresarial deverá postular a recuperação judicial 
perante o juízo da comarca de seu principal estabelecimento, nos termos 
do art. 3.0 da LRF. 

Ademais, o fato de credores necessitarem se deslocar para participar 
de assembleia-geral de credores não é restrito aos casos de recuperação de 
grupo societário, pois ocorre com frequência mesmo em casos de recupera
ção judicial de uma empresa isolada, que possua diversos estabelecimentos 
em localidades distintas. Para viabilizar a participação desse credor, a LRF 
autoriza o voto por procuração, e, no que respeita ao credor trabalhista, 
autoriza a representação sindical. 

5. PRODUTOR RURAL 

Ante a amplitude do conceito de empresário e sociedade empresária, é 
grande o rol de sujeitos que se submetem à falência e à recuperação judicial. 
Entretanto, há determinados agentes econômicos que, embora não sejam 

Pereira Calças; TJSP, AC 625.206-4/2-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, 
j. 09.06.2009, v.u., rei. Des. Pereira Calças. 

34 Nesse sentido, ver TJSP, AI 645.330-4/4-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, 
j. 15.09.2009, v.u., rei. Des. Pereira Calças (no voto de lavra do Des. Pereira Calças, 
lê-se que "os quadros de credores são distintos, os empregados também são diversos. 
Evidentemente, considerando-se a natureza contratual da recuperação judicial, a exigir 
que o plano de recuperação seja aprovado pela assembleia-geral de credores, que de
vem ter a oportunidade comparecer ao ato assemblear, não se mostra justo exigir que 
empregados se locomovam de uma comarca para outra para deliberar sobre o plano e 
outros incidentes"). 
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profissionais intelectuais, não são considerados empresários por conta de 
expressa exclusão legal. É o que ocorre com os produtores rurais, que, via 
de regra, são considerados não empresários pelo ordenamento jurídico (art. 
971, CC) e, portanto, não se legitimam a postular recuperação judicial. 

Embora os produtores rurais inequivocamente exerçam atividade eco
nômica de produção de bens, com o que poderiam ser qualificados como 
empresários, o legislador civil preferiu excluí-los do conceito de empresário, 
por conta de dois fundamentos. O primeiro, relacionado à tradição, que 
sempre excluiu do âmbito de aplicação das normas empresariais os produtores 
rurais. Essa tradição, em verdade, decorre de uma forma de proteção que os 
produtores rurais encontraram para evitar a perda de ativos para credores 
financeiros em caso de decretação de falência. O segundo fundamento de
corre do primeiro: caso a legislação civil considerasse os produtores rurais 
empresários, da noite para o dia milhares de produtores rurais, não inscritos 
nas juntas comerciais, deveriam inscrever-se e, enquanto não o fizessem, 
seriam empresários irregulares, com as consequências daí advindas. Por 
essa razão o Código Civil trouxe uma norma de transição em seu art. 971: 
os produtores rurais continuam a não ser caracterizados como empresá
rio (isto é, continuam não sujeitos às normas empresariais), a menos que 
voluntariamente se submetam às normas empresariais, mediante inscrição 
na Junta Comercial. Os produtores rurais e as sociedades que tiverem por 
objeto o exercício de atividade rural que inscreverem seus atos constitu
tivos na Junta Comercial (Registro Público de Empresas Mercantis) serão 
equiparados ao empresário sujeito a registro (Código Civil, arts. 971 e 984) 
e, desse modo, estarão legitimados a postular recuperação judicial. Com 
efeito, o registro do produtor rural possui natureza constitutiva, conforme 
assentou o Enunciado 202 do Conselho de Justiça Federal, aprovado na III 
Jornada de Direito Civil, de seguinte redação: "O registro do empresário ou 
sociedade rural na Junta Comercial é facultativo e de natureza constitutiva, 
sujeitando-o ao regime jurídico empresarial. É inaplicável esse regime ao 
empresário ou sociedade rural que não exercer tal opção:' 

Deve-se, entretanto, distinguir a atividade rural da atividade de agroin
dústria. Esta última é própria de empresário sujeito a registro,35 como ocorre, 
por exemplo, com sociedades que têm por objeto a usinagem de açúcar. 

Por essa razão sustenta-se que o produtor rural e as sociedades que 
têm por objeto o exercício de atividade rural, enquanto não inscritos no 
Registro Público de Empresas Mercantis, não são legitimados para a falên-

35 CAMPINHO, Sérgio. Falência e recuperação de empresa: o novo regime da insolvência 
empresarial. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 30-31. 
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da e para a recuperação de empresas. 36 É nesse sentido a jurisprudência 
formada nos Tribunais Estaduais em casos de postulação de recuperação 
judicial por produtor rural. 37-38 

36 

37 

38 

CAMPINHO, Sérgio. Falência e recuperação de empresa: o novo regime da insolvência empre
sarial. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 17 e 30; COELHO, Fábio Ullioa. Comentários 
à nova lei de falências e de recuperação de empresas. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 17-18. 
O TJSP tem decidido no sentido de que produtor rural não inscrito na Junta Comercial 
(Registro Público de Empresas Mercantis) não é legitimado a postular recuperação judi
cial. Assim, ver TJSP, AI 647.811-4/4-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 
15.09.2009, v.u., rei. Des. Pereira Calças; TJSP, AI 994.09.283049-0, Câmara Reservada à 
Falência e Recuperação, j. 06.07.2010, v.u., rei. Des. Lino Machado (entendendo que 
"[p] rodutor rural não pode beneficiar-se nem ser prejudicado pela disciplina da recuperação 
judicial e das falências se não estiver inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis. 
Tampouco pode beneficiar-se da recuperação judicial em relação a operações realizadas 
antes de inscrever-se naquele registro, pois sua equiparação a empresário só ocorre com a 
referida inscriçãd'). O TJMT também já decidiu por diversas ocasiões que produtor rural 
não inscrito na Junta Comercial não possui legitimidade para postular recuperação judicial. 
Nesse sentido, ver TJMT, AI 70223/2009, 1.• Câmara Cível, j. 21.09.2009, v.u., rei. Des. 
Marilsen Andrade Addario; TJMT, AI 68122/2009, I.• Câmara Cível, j. 21.09.2009, v.u., rei. 
Des. Marilsen Andrade Addario; TJMT, AI 69182/2009, 1.• Câmara Cível, j. 21.09.2009, 
v.u., rei. Des. Marilsen Andrade Addario; TJMT, AI 77439/2009, 1." Câmara Cível, j. 
21.09.2009, v.u., rei. Des. Marilsen Andrade Addario; TJMT, AI 70644/2009, 1.• Câmara 
Cível, j. 21.09.2009, v.u., rei. Des. Marílsen Andrade Addario; TJMT, AI 70695/2009, 1." 
Câmara Cível, j. 21.09.2009, v.u., rei. Des. Marilsen Andrade Addario; TJMT, AI 68382/2009, 
I.• Câmara Cível, j. 21.09.2009, v.u., rei. Des. Marilsen Andrade Addario. 
Do ponto de vista político, entretanto, há manifestações favoráveis à extensão aos produtores 
rurais da legitimidade para postular recuperação judicial, dada a relevância econômica 
da atividade rural para o país - tanto no comércio interno como no comércio interna
cional -, aliada às vicissitudes a que este setor da economia está sujeito - de variações 
no câmbio a intempéries ou pragas. No dia 10 de maio de 2010, em editorial intitulado 
"Concordata rural'; o jornal O Estado de S. Paulo (disponível em http://www.estadao. 
com.br/noticias/impresso,concordata-rural,549522,0.htm, último acesso em 29.08.2012) 
relatou que um produtor rural paulista teria obtido do Tribunal de Justiça de São Paulo 
"autorização para um plano de recuperação judicial': Registrou que a "maioria dos juízes 
tem-se negado a reconhecer o produtor rural como empresário, por falta de registro da 
pessoa jurídica'; e defendeu a necessidade de se permitir aos produtores rurais o acesso 
à recuperação judicial de empresas. "Se o exemplo do tribunal paulista for seguido em 
outros processos, será mais fácil deixar ao mercado a solução de problemas ligados ao 
endividamento de agricultores e criadores'; conforme defendeu o jornal. No dia 13 de 
maio, o mesmo veículo jornalístico publicou carta (disponível em http://www.estadao. 
com.br/noticias/impresso,cartas--13052010,551094,0.htm, último acesso em 29.08.2012) 
enviada pelo Desembargador Boris Kauffmann, presidente da Câmara Reservada à Fa
lência e Recuperação Judicial do Tribunal de Justiça de São Paulo, pela qual esclarecia 
que a jurisprudência reiterada do TJSP quanto ao tema era no sentido de reconhecer a 
legitimidade para postular recuperação judicial tão somente para os produtores rurais 
inscritos há mais de dois anos na Junta Comercial e que demonstrem a regularidade do 
exercício da sua atividade mediante certidão expedida pelo Registro Público de Empresas 
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6. EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE HÁ MAIS DE DOIS ANOS 

Para o devedor legitimar-se a postular recuperação judicial, não basta 
que ele seja qualificado como empresário ou sociedade empresária (CC, arts. 

Mercantis. Esclareceu, ainda, que a decisão noticiada no dia 10 de maio consistia em 
decisão monocrática do relator do recurso, Des. Lino Machado, no sentido de conce
der efeito ativo ao recurso interposto, para possibilitar o processamento do pedido, "e 
não para deferir a recuperação judicial:' Conforme referiu o Des. Boris Kauffmann, "a 
divulgação equivocada da sua orientação [do TJSP] poderá levar os produtores rurais 
a adotar comportamentos na administração de suas atividades na esperança de que 
gozem dos benefícios dessa lei, o que não foi afirmado pelo tribunal até o momento': Ao 
julgar o recurso, a Câmara Reservada à Falência e Recuperação Judicial do TJSP negou 
provimento ao agravo de instrumento, por unanimidade, mantendo a linha decisória 
segundo a qual produtor rural não tem pretensão à recuperação judicial de empresas, a 
menos que esteja inscrito na Junta Comercial e exerça a sua atividade regularmente há 
pelo menos dois anos (seguindo esta orientação, ver TJSP, AI 994.09.283049-0, Câmara 
Reservada à Falência e Recuperação, j. 06.07.2010, v.u., rei. Des. Lino Machado). O 
editorial de O Estado de S. Paulo reflete uma posição política legítima, a influenciar no 
debate acerca de futuros desenvolvimentos legislativos. Entretanto, esse debate político 
não deve influenciar as decisões judicias sobre o tema, antes de eventual modificação 
legislativa. Com efeito, a jurisprudência formada em torno desse tema oferece um alto 
grau de previsibilidade aos agentes econômicos, permitindo aos produtores rurais que 
se registrem na Junta Comercial para, caso necessitem, postulem recuperação judicial. 
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo por diversas ocasiões enfrentou o tema da 
legitimação de produtor rural para requerer recuperação judicial de empresas. Assim, ao 
julgar simultaneamente o AI 647.811-4/4-00, j. 15.09.2009, v.u., rei. Des. Pereira Calças, 
com o AI 648.198-4/2-00, j. 15.09.2009, v.u., rei. Des. Pereira Calças, lavrou decisão em 
que assentou que "[p]rodutor rural que não se vale da faculdade do art. 971 do Código 
Civil não é equiparado a empresário para os fins do art. 1.0 da Lei 11.101/2005 e não 
atende ao requisito do art. 48 do mesmo diploma legal': No voto do Relator, lê-se que é 
"de trivial sabença que os agricultores e pecuaristas não eram considerados comerciantes 
pela legislação anterior, tanto que não se sujeitavam à falência nem tinham o direito 
ao benefício da concordatà: Ademais, "o produtor rural que se valer da faculdade legal 
de se inscrever na Junta Comercial, por força da equiparação legal, ficará sujeito aos 
mesmos deveres do empresário mercantil e, obviamente, terá os mesmos direitos. Por 
isso, inscrito na Junta Comercial, o produtor rural deverá escriturar contabilmente os 
livros empresariais obrigatórios, deverá elaborar anualmente o balanço patrimonial e de 
resultado econômico (art. 1.179 do CC), ficará equiparado à pessoa jurídica para fins 
do imposto de renda (art. 150, I, do Decreto 3.000/1999), estará sujeito à falência, se 
caracterizadas às hipóteses do art. 94 da Lei 11.101/2005, e terá direito à recuperação 
judicial, desde que atendidos os requisitos do art. 48 da Lei 11.101/2005". Em síntese, 
"produtor rural não inscrito na Junta Comercial não é equiparado ao empresário definido 
no art. 966 do Código Civil e, por isso, não tem legitimidade para requerer recuperação 
judicial". Ademais, destacou o Desembargador Relator que, no "caso vertente, há outra 
questão a ser apreciada. O agravado é inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 
na Receita Federal. Indaga-se: tal inscrição tem o condão de equiparar o produtor rural 
ao empresário individual? O art. 11, inciso XV, da IN SRF 568, de 08/09/2005, obriga a 
inscrição no CNPJ aos produtores rurais, quando essa for exigida pelo órgão convenente 
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966 e 982), pois é necessário que o devedor empresário exerça regularmente, 
há mais de dois anos, a atividade empresarial (art. 48, caput, da LRF) e, 
cumulativamente, atenda aos demais requisitos apontados pelos incisos do 
art. 48 da LRF. Por essa razão, não necessariamente se legitimará a postular 
recuperação judicial aquele que se sujeita à falência, consoante a correta 
advertência de Marcos Andrey de Souza. 39 

Afora as regras de legitimação aqui indicadas, não há outros requisitos 
para se postular a recuperação judicial, como ocorria no art. 140, li, do 
Decreto-Lei 7.661/1945, que tornava defeso o pedido de concordata para 
comerciante que não requeresse autofalência. Até porque, no regime ante
rior, aquele que pedisse autofalência poderia eventualmente legitimar-se a 
postular concordata suspensiva,40 que foi suprimida no regime atual. A lei 
atual cuida da falência requerida pelo próprio devedor no art. 105 da LRF, 
e nele não estabelece qualquer prazo para a postulação, nem que o não 
requerimento de autofalência obsta pedido de recuperação judicial. 

Para legitimar-se à recuperação judicial, o devedor deve comprovar que 
a atividade está a ser efetivamente exercidaY Portanto, empresa que compro-

(§ 6.0
)': Essa inscrição não equivale a registro na Junta Comercial, portanto, "o produtor 

rural que se inscreve no Cadastro Geral de Pessoas Jurídicas da Receita Federal, mas 
não se registra na Junta Comercial competente, consoante faculta o art. 971 do Código 
Civil, não é equiparado, para qualquer fim, ao empresário sujeito a registro, não se en
quadrando, portanto, no art. 1.0 da Lei 11.101/2005, mercê do que não tem legitimidade 
para ser declarado falido, nem para pleitear e obter a recuperação judicial': Com efeito, 
"(s]em o registro na Junta Comercial, o produtor rural não é equiparado ao empresário 
e não tem direito à recuperação judicial': Assim, ver TJSP, AC 994.09.293031-7, Câmara 
Reservada à Falência e Recuperação, j. 06.04.2010, v.u., rei. Des. Romeu Ricupero. Em 
igual sentido, ver TJSP, AC 994.09.293031-7, Câmara Reservada à Falência e Recupera
ção, j. 06.04.2010, v.u., rei. Des. Romeu Ricupero (decidindo que "(o) empresário rural 
será tratado como empresário se assim o quiser, isto é, se se inscrever no Registro das 
Empresas, caso em que será considerado um empresário, igual aos outros': ''A opção 
pelo registro na Junta Comercial poderá se justificar para que, desfrutando da posição 
jurídica de empresário, o empresário rural possa se valer das figuras da recuperação 
judicial e da recuperação extrajudicial, que se apresentam como eficientes meios de via
bilizar a reestruturação e preservação da atividade empresarial, instrumentos bem mais 
abrangentes e eficazes do que aquele posto à disposição do devedor civil (concordata 
civil - Código de Processo Civil, art. 783). Só a partir da opção pelo registro, estará o 
empresário rural sujeito integralmente ao regime aplicado ao empresário comum''). 

39 SOUZA, Marcos Andrey de. Comentários aos arts. 48 e 49. In: DE LUCCA, Newton, 
SIMÃO FILHO, Adalberto (orgs.). Comentários à nova lei de recuperação de empresas 
e falências. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 211-237, p. 217. 

40 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. t. 30. 3. ed. 
Rio de Janeiro: Borsoi, 1971, p. 44. 

41 Nesse sentido, ver TJSP, AC 659.056-4/0-00, Câmara Reservada à Falência e Recupe
ração, j. 15.12.2009, v.u., rei. Des. Romeu Ricupero (afirmando que "(r]equerente que 
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vadamente cessou o exercício de atividade, sem que tenha sido liquidada, não 
se legitima a postular a recuperação judicialY Ademais, deve-se comprovar 
que a atividade é regularmente exercida.43 Ao referir-se ao exercício regular 
da atividade, o texto atual corrigiu o equívoco do art. 140 da Decreto-Lei 
7.661/1945, que referia o exercício legal do comércio.44 

Conquanto o art. 48, parágrafo único, da LRF preveja a legitimação 
do sócio remanescente em sociedade para postular recuperação judicial, 
já se decidiu que em caso de unipessoalidade superveniente em sociedade 
limitada, se não restabelecida a pluralidade de sócios no prazo de 180 dias 
(art. 1033, IV, do CC), não estará a sociedade a exercer regularmente sua 
atividade, com o que ficará obstada sua legitimação à recuperação judi
cial.45 Essa linha interpretativa evidentemente atribui menor importância 
ao princípio da preservação da empresa, à medida que atribui maior valor 
à presença de pluralidade de sócios, na esteira da interpretação literal do 

42 

43 

44 

45 

atualmente é falida (art. 48, inciso I, da Lei 11.101/2005) e, mais importante ainda, não 
mais existe como empresa, isto é, não mais exerce regularmente suas atividades há mais 
de dois anos (caput do mesmo art. 48). Não basta distribuir pedido de recuperação de 
empresa para obter, automaticamente, do Juízo, o despacho de processamento. Há que 
se ter alguma substância mínima, que, no caso, infelizmente, não há. Da definição legal 
de empresário constante do art. 966 do CC, colhe-se o aspecto essencial: só há empre
sário e, de conseguinte, empresa, se houver exercício de atividade econômica. Trata-se 
de verdadeiro requisito para a caracterização da empresa: sem exercício de atividade 
econômica não há empresa. Ora, como se pode inferir da leitura dos documentos en
cartados no processo, atualmente, nenhuma atividade operacional é exercida: não há 
mais empresa. Sem exercício da atividade não há o que se preservar"). 
Assim, ver TJSP, AC 576.793-4/9-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 
27.08.2008, v.u., rel. Des. Romeu Ricupero (entendendo que se os documentos que 
instruem a petição inicial demonstrarem que a empresa está inativa, não há deferir-se 
o processamento da recuperação judicial, pois "[s]em exercício da atividade não há 
o que se preservar"). Em sentido contrário, ver TJRJ, AI 0033025-19.2011.8.19.0000, 
10.• Câmara Cível, j. 25.01.2012, v.u., rel. Des. José Carlos Varanda (entendendo que 
"[e]mbora o pedido de recuperação judicial deva ser necessariamente instruído na forma 
do disposto no art. 51 da Lei 11.101/2005, na hipótese dos autos, apresentada a causa do 
seu estado de pré-insolvência, verifica-se que há, em razão da paralisação da empresa 
por quatorze anos, impossibilidade de apresentação de determinados documentos. De
ferimento do processamento devidamente apoiado nas circunstâncias excepcionais"). 
Nesse sentido, ver TJSP, AC 501.317-4/4-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, 
j. 28.05.2008, v.u., rel. Des. Pereira Calças (entendendo que "[s]imples registro na Junta 
Comercial não é suficiente para o reconhecimento de exercício regular da atividade 
empresarial"). 
Lia-se no art. 140, I, Decreto-Lei 7.661/1945, que "Não pode impetrar concordata: I -
o devedor que deixou de arquivar, registrar, ou inscrever no registro do comércio os 
documentos e livros indispensáveis ao exercício legal do comércio". 
Assim, ver TJSP, AC 537.591-4/1-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 
07.05.2008, v.u., rel. Des. Elliot Akel. 
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dispositivo legal. No entanto, é bom recordar que mesmo antes de se ad
mitirem legalmente hipóteses de unipessoalidade societária superveniente, 
a doutrina e a própria jurisprudência, em atenção ao princípio da preserva
ção da empresa, passaram a autorizar a manutenção regular de sociedades 
reduzidas a apenas um sócio, evitando-se a dissolução da sociedade.46 É 
precisamente por esse fundamento que entendemos que a unipessoalidade 
superveniente não torna irregular o exercício da empresa, mesmo quando 
excedido o prazo de 180 dias, com o que se assegura a essa sociedade a 
legitimação a postular recuperação de empresas. 

Ademais, a atividade deve estar a ser regularmente exercida há pelo 
menos dois anosY Em caso de ausência de comprovação do exercício regu
lar da atividade há pelo menos dois anos, o processamento da recuperação 
judicial deve ser indeferido.48

"
49 Essa exigência, no entanto, é dispensada 

para empresa que exerce a atividade há menos de dois anos mas é integrante 
de grupo societário constituído há mais de dois anos. 50 

A prova do exercício regular da atividade econômica por mais de dois anos 
é realizada mediante a apresentação de certidão extraída pela Junta Comercial 
e de documentos contábeis que demonstrem que o postulante está efetiva-

46 Sobre o tema, ver BARBI FILHO, Celso. Dissolução parcial de sociedades limitadas. Belo 
Horizonte: Mandamentos, 2004. 

47 Nesse sentido, ver TJSP, AC 0049663-60.2010.8.26.0100, Câmara Reservada à Falência 
e Recuperação, j. 12.04.2011, v.u., rei. Des. Boris Kauffmann (afirmando que não há 
inconstitucionalidade no "art. 48 da Lei 11.101/2005, ao vedar a recuperação judicial 
aos empresários e sociedades empresárias que estejam em funcionamento há menos de 
2 (dois) anos"). 

48 Nesse sentido, ver TJRS, AC 70042248872, 5.• Câmara, j. 22.06.2011, v.u., rei. Des. Isabel 
Dias Almeida (afirmando que se "[i]ncomprovada a atividade da empresa há mais dois 
anos, não há falar em processamento do pedido de recuperação judicial, por desatendidos 
os requisitos elencados no art. 48 da Lei 11.101/2005. Decreto de extinção do feito que 
se mantém''). 

49 Na doutrina, ver BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Lei de recuperação de empresas e 
falências. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 160-161. 

50 Assim decidiu o TJSP, AI 604.160-4/8-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, 
j. 04.03.2009, v.u., rei. Des. Pereira Calças (no qual afirmou-se que "[o] requisito do art. 
48, caput, da Lei 11.101/2005, 'exercício regular das atividades empresariais há mais de 
dois anos no momento do pedido de recuperação judicial; não exige inscrição na Junta 
Comercial por tal período mínimo. Integrando a requerente da recuperação judicial 
grupo econômico existente há 15 anos, e sendo constituída há menos de dois anos 
mediante transferência de ativos das empresas do grupo para prosseguir no exercício 
de atividade já exercida por tais empresas, é de se ter como atendido o pressuposto do 
biênio mínimo de atividade empresarial no momento do pedido"). Em sentido análogo, 
ver, também, TJSP, AC 659.056-4/0-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 
15.12.2009, v.u., rei. Des. Romeu Ricupero. 
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mente a exercer a sua atividade empresarial, 51 a exemplo da apresentação dos 
balanços contábeis relativos aos três últimos exercícios (art. 51, li, LRF). 

7. NÃO SER FALIDO 

Para legitimar-se a postular recuperação judicial, o art. 48, I, da LRF, 
impõe ao o empresário ou sociedade empresária "não ser falido e, se o foi, 
estejam declaradas extintas, por sentença transitada em julgado, as respon
sabilidades daí decorrentes': Se for falido, não se legitima à recuperação 
judicial, conforme já se decidiu em diversas ocasiões.52 

Na atual disciplina do direito concursal, não se manteve procedimento 
equivalente à concordata suspensiva da falência, de modo que todo pedido de 
recuperação judicial é, necessariamente, anterior à decretação da quebra. 53 Por 
essa razão, o art. 95 da LRF autoriza que, após a citação em feito falimentar, 
o devedor distribua pedido de recuperação judicial dentro do prazo de dez 
dias para contestação ao pedido de falência ajuizada por credor (art. 98 da 
LRF). Nesse caso, o devedor ainda não foi declarado falido e, portanto, ainda 
se legitima a postular recuperação judicial, desde que presentes todos os 
requisitos legais. A ação de recuperação judicial deve ser distribuída dentro 
do prazo para se contestar a ação falimentar, sob pena de se inviabilizar a 
postulação da recuperação judicial. 54 Ademais, a decisão que manda citar 
o réu em ação falimentar não necessita apontar para a possibilidade de o 
réu contestar a ação ou postular recuperação de empresas. 55 

A distribuição do pedido de recuperação judicial dentro do prazo da 
contestação ao pedido falimentar obstará a possibilidade de o juiz decretar 

51 VIGIL NETO, Luiz Inácio. Teoria falimentar e regimes recuperatórios. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2008, p. 146. 

52 Assim, ver TJRJ, Agint 2008.002.03549, 9.• Câmara Cível, j. 04.03.2008, v.u., rei. Des. 
Carlos Santos de Oliveira (entendendo que o inciso I do art. 48, LRF, "é taxativo ao 
exigir a comprovação de não ser falido, situação no qual se encontra a parte requeren
te"). Em sentido análogo, ver TJSP, AI 511.834-4/1-00, Câmara Reservada à Falência e 
Recuperação, j. 26.03.2008, v.u., rei. Des. Pereira Calças. 

53 Nesse sentido, ver TJSP, AI 620.766-4/0-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, 
j. 19.05.2009, v.u., rei. Des. Romeu Ricupero; TJSP, AC 659.056-4/0-00, Câmara Reser
vada à Falência e Recuperação, j. 15.12.2009, v.u., rei. Des. Romeu Ricupero; e TJRS, AI 
70045221975, 5.• Câmara, j. 14.12.2011, v.u., rei. Des. Romeu Marques Ribeiro Filho. 

54 Assim, ver TJRJ, AI 2008.002.06763, 7. • Câmara Cível, j. 19.03.2008, decisão monocrática, 
Des. José Mota Filho; TJRJ, AI 24176/2006, j. 19.02.2008, v.u., rei. Des. Joaquim Alves 
de Brito; e TJSP, AI 576.111-4/8-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 
30.07.2008, v.u., rei. Des. Pereira Calças. 

55 Seguindo essa orientação, ver TJPR, AI 480.989-8/01, 18.• Câmara Cível, j. 07.05.2008, 
v.u., rei. Des. Carlos Mansur Arida. 
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a falência, consoante dispõe o art. 96 da LRF. Vale dizer, a propositura de 
ação de recuperação judicial pelo devedor, no prazo para contestar a ação 
falimentar, é causa excludente do decreto falimentar, 56 em razão de suspensão 
superveniente da falência.57 

O pedido de falência ficará suspenso ante a distribuição do pedido de 
recuperação judicial. No entanto, para suspender a falência, a postulação da 
recuperação judicial deve ser veiculada em conformidade com o disposto 
no art. 51 da LRF, e não apenas como item da petição de contestação do 
pedido de quebra. 58 Com efeito, para suspender o pedido de falência, é 
necessário que se distribua a ação de recuperação judicial dentro do prazo 
para a contestação à falência e, também, que se inclua na contestação à 
falência item apontando a distribuição da recuperação judicial. 59 

8. NÃO TER OBTIDO CONCESSÃO DE RECUPERAÇÃO HÁ MENOS DE 5 
ANOS 

Outro requisito de legitimação à recuperação judicial de empresas é 
aquele indicado pelo inc. 11 do art. 48 da LRF, no qual lê-se que a pretensão 
à recuperação judicial depende de o devedor "não ter, há menos de 5 (cinco) 
anos, obtido concessão de recuperação judicial': Essa regra difere daquela 
disposta no art. 140, IV, Decreto-Lei 7.661/1945, que retirava a pretensão 

56 Assim, ver TJPR, AI 458.609-8, 17.• Câmara Cível, j. 09.07.2008, v.u., rel. Des. Lauri 
Caetano da Silva; TJSP, AC 514.560-4/2-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, 
j. 25.06.2008, v.u., rel. Des. Elliot Akel; TJSP, AC 665.904-4/0-00, Câmara Reservada 
à Falência e Recuperação, j. 27.10.2009, v.u., rel. Des. Romeu Ricupero; e TJSP, EDcl 
994.09.325969-1/50000, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 06.04.2010, 
decisão monocrática, rel. Des. Romeu Ricupero. 

57 Assim; ver TJSP, AC 521.495-4/1-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 
07.05.2008, v.u., rel. Des. Elliot Akel. 

58 Nesse sentido, ver TJMG, AI 1.0103.09.010850-9/001, 5.• Câmara Cível, j. 27.01.2011, 
v.u., rel. Des. Maria Elza (entendendo que "[o] pedido de recuperação judicial como 
tópico da contestação do pedido de falência não substitui o procedimento de pedido de 
recuperação judicial, devendo o mesmo ser efetuado à parte, sendo que os documentos 
exigidos no art. 51 da Lei Federal11.101/2005 devem ser apresentados de plano"). Em 
sentido análogo, ver TJSP, AI 666.209-4/6-00, Câmara Reservada à Falência e Recupera
ção, j. 27.10.2009, v.u., rel. Des. Romeu Ricupero (decidindo que a recuperação judicial 
deve ser distribuída "no prazo de contestação, em via própria e acompanhada pelos 
documentos exigidos no art. 51 da Lei 11.101/2005. O pedido de recuperação judicial 
não pode ser usado apenas como defesa na ação falimentar"). Ver, também, TJSP, AI 
601.807-4/0-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 04.03.2009, v.u., rel. Des. 
Romeu Ricupero. 

59 Nesse sentido, ver TJSP, AC 616.658-4/3-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, 
j. 28.01.2009, v.u., rel. Des. Romeu Ricupero. 
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à concordata do "devedor que há menos de cinco anos houver impetrado 
igual favor ou não tiver cumprido concordata há mais tempo requeridà: à 
medida que o termo inicial a ser observado na contagem do prazo de cinco 
anos a que se refere o inc. 11 do art. 48 da LRF é o da data da concessão da 
recuperação judicial, isto é, da data da prolação da decisão a que se refere o 
art. 58, LRF, e não da data da distribuição da ação. Caso a matéria referente 
à concessão da recuperação judicial tenha sido devolvida ao Tribunal ad 
quem, será da data da decisão em grau recursal que analisar o mérito da 
concessão que se haverá de computar o prazo indicado no inc. 11 do art. 
48 da LRF, conforme a acertada opinião de Luiz Inácio Vigil Neto.60 

Caso a empresa tenha obtido o deferimento do processamento da 
recuperação judicial e, após, tenha ocorrido a aprovação da desistência da 
recuperação judicial nos termos do art. 56,§ 4.0

, da LRF, nada obsta que ela 
venha a postular novamente recuperação judicial. Essa hipótese, consoante 
já se decidiu, não caracteriza abuso de direito61 e, ademais, não está contida 
na regra do inc. 11 do art. 48 da LRF. Da mesma maneira, caso a empresa 
devedora tenha postulado recuperação e o magistrado tenha extinguido o 
feito antes de deferir o processamento, por conta de deficiente instrução 
da petição inicial, nada obsta a que a empresa veicule novo pedido de 
recuperação. 62 

Na esteira do quanto dispõe o inc. 11 do art. 48 da LRF, o inc. III do 
mesmo dispositivo estabelece como requisito para a legitimação à postulação 

60 VIGIL NETO, Luiz Inácio. Teoria falimentar e regimes recuperatórios. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2008, p. 152. 

61 Nesse sentido, ver TJSP, AI 537.763.4/7, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, 
j. 30.07.2008, v.u., rei. Des. José Roberto Lino Machado (entendendo que "[n]ão se 
configura o abuso de direito pela simples repetição do pedido, uma vez que a própria 
NLF [nova Lei de Falências] apenas limitou essa repetição se, no período de menos de 
cinco anos do novo pedido, a requerente tiver obtido concessão da recuperação judicial 
com base no plano especial preconizado para tanto, ato que não se confunde com o 
mero deferimento do processamento da recuperação judicial (art. 52, caput, da NLF), 
mas que é o previsto no art. 58, caput, da mesma lei"). 

62 Nesse sentido, ver TJSP, AI 0573228.05.2010.8.26.0000, 12.• Câmara de Direito Privado, 
j. 26.07.2011, v.u., rei. Des. Romeu Ricupero (onde se decidiu que: "Primeira ação de 
recuperação judicial, julgada extinta sem resolução do mérito em decorrência da suposta 
falta de documentos necessários, elencados no art. 51 da LFR. Com o escopo de evitar 
uma 'demorà para o julgamento do recurso de apelação, a agravante concordou com 
a sentença e ajuizou nova demanda, mas a MM• Juíza de primeiro grau entendeu por 
bem extinguir a ação, antes mesmo de determinar a comprovação do recolhimento das 
custas processuais. Inteligência do disposto no art. 268 do CPC, ou seja, a extinção do 
processo não obsta a que o autor intente de novo a ação, porém a petição inicial não 
será despachada sem a prova do pagamento ou do depósito das custas e dos honorários 
de advogado"). 
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da recuperação judicial não ter obtido concessão de recuperação com base 
no plano especial há menos de oito anos. 

Ademais, o devedor que tiver ajuizado concordata preventiva antes da 
entrada em vigor da Lei 11.101/2005, nos termos do art. 192, § 2.0

, tam
bém legitima-se a postular recuperação judicial, contanto que não tenha 
descumprido obrigação no âmbito da concordata. A esse devedor, consoante 
o referido dispositivo legal, somente é vedado o pedido baseado no plano 
especial de recuperação judicial para microempresas e empresas de pequeno 
porte. Conquanto a recuperação judicial com base no plano especial seja 
pouco utilizada no dia a dia forense, a essa vedação, no entanto, deve-se 
impor uma restrição temporal, a que a lei não alude. Caso uma empresa que 
tenha ajuizado pedido de concordata e a tenha cumprido, ficará proibida 
de postular recuperação judicial com base no plano especial pelo prazo de 
oito anos, aplicando-se, nesse caso, o disposto no inc. li, art. 48 da LRF, 
para suprir a lacuna da lei. 

9. NÃO TER SIDO CONDENADO OU NÃO TER, COMO ADMINISTRADOR 
OU SÓCIO CONTROLADOR, PESSOA CONDENADA POR QUALQUER 
DOS CRIMES CONCURSAIS 

O disposto no art. 48, IV, da LRF estabelece como mais um requisito 
para legitimação à recuperação judicial "não ter sido condenado ou não ter, 
como administrador ou sócio controlador, pessoa condenada por qualquer 
dos crimes previstos nesta Lei". A doutrina endereça vigorosas críticas a esse 
requisito de legitimação para postular recuperação judicial, por confundir 
a empresa com seus sócios ou administradores63 e, assim, não viabilizar a 
preservação da empresa, consoante o princípio contido no art. 47 da LRF.64 

No entanto, conforme observou Ricardo Negrão,65 a nova legislação possui 
requisitos mais brandos quanto à condenação criminal do que aqueles en
contrados na legislação anterior. 

63 LOBO, Jorge. Comentários ao art. 48. In: TOLEDO, Paulo Fernando Salles de, ABRÃO, 
Carlos Henrique (orgs.). Comentários à lei de recuperação de empresas e falência. São 
Paulo: Saraiva, 2005, p. 114; TOMAZETTE, Marlon. Curso de direito empresarial: falência 
e recuperação de empresas. São Paulo: Atlas, 2011, p. 63. 

64 SOUZA, Marcos Andrey de. Comentários aos arts. 48 e 49. In: DE LUCCA, Newton, 
SIMÃO FILHO, Adalberto (orgs.). Comentários à nova lei de recuperação de empresas 
e falências. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 211-237, p. 215. Em sentido análogo, 
ver VI GIL NETO, Luiz Inácio. Teoria falimentar e regimes recuperatórios. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2008, p. 153-154. 

65 NEGRÃO, Ricardo. Aspectos objetivos da lei de recuperação de empresas e de falências. 
São Paulo: Saraiva, 2005; p. 173. 
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Essa norma, no entanto, é de alcance bastante limitado, pois refere-se à 
condenação de sócio controlador ou de administrador por crime falimentar. 
Em primeiro lugar, por referir-se à condenação, o simples recebimento da 
denúncia contra sócio controlador ou administrador não subtrai da empresa 
devedora sua legitimação para postular recuperação judicial. Para tanto, deve 
haver condenação por crime falimentar. Para que haja apuração e conde
nação por crime falimentar, há a necessidade de que a empresa tenha sido 
falida ou que já tenha postulado recuperação judicial ou homologação de 
plano de recuperação extrajudicial. Já por isso percebe-se o quão restrito é 
o alcance do disposto no inc. IV do art. 48 da LRF, pois a condenação de 
administrador da empresa por crime falimentar conduz ao "impedimento 
para o exercício de cargo ou função em conselho de administração, dire
toria ou gerência das sociedades" empresárias (art. 181, li, da LRF). Tanto 
que, uma vez transitada em julgado a sentença penal condenatória, "será 
notificado o Registro Público de Empresas para que tome as medidas ne
cessárias para impedir novo registro em nome dos inabilitados" (art. 181, 
§ 2.0

, da LRF). Vale dizer, não haverá a possibilidade de pessoa condenada 
por crime falimentar integrar a administração ou o conselho de sociedades 
empresárias, o que retira qualquer importância do disposto a esse respeito 
no inc. IV, art. 48 da LRF. Resta, no entanto, a exigência de que o sócio 
controlador não tenha sido condenado por crime falimentar. Essa hipótese 
pode concretizar-se na prática, à medida que nada obsta que uma mesma 
pessoa figure como sócio controlador de diferentes sociedades. Em caso 
de falência ou recuperação judicial de uma das sociedades controladas, 
poderá haver apuração e condenação por crime falimentar, o que retiraria 
das demais sociedades, pela letra fria da LRF, a legitimação para postular 
recuperação. 

A jurisprudência, no entanto, já tratou de amenizar as consequências 
desse requisito de legitimação à recuperação, deixando claro que, em razão 
da separação entre o conceito de empresa e de empresário, eventual res
ponsabilidade dos administradores deverá ser apurada em conformidade 
com a regra do art. 82 da LRf.66 

66 Nesse sentido, ver TJSP, AC 636.979-4/4-00, Câmara Reservada à Falência e Recupe
ração, j. 09.06.2009, v.u., rei. Des. Pereira Calças (tratando de caso de "[i]ndeferimento 
do processamento em virtude das irregularidades praticadas por membros de anteriores 
administrações da sociedade. [ ... ] Sociedade anônima que demonstra satisfazer os re
quisitos dos arts. 48 e 51 da Lei 11.101/2005. Provimento do recurso para ser deferido 
o processamento da recuperação judicial. Responsabilidade dos administradores que, 
eventualmente, agiram ilegalmente, a ser apurada nos termos do art. 82 da Lei 11.1 O 1/2005, 
com possibilidade de ser decretada, de ofício, a indisponibilidade dos bens particulares 
dos acionistas, administradores ou controladores"). 
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10. EMPRESÁRIOS NÃO LEGITIMADOS A POSTULAR RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL 

.. 
Conforme dispõe o art. 2.0 da LRF, alguns empresários ou sociedades 

empresárias não se legitimam a postular recuperação judicial, nem se 
submetem à falência. As normas concursais contidas na LRF não são apli
cáveis à empresa pública e à sociedade de economia mista, e a 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. Para além da restrição contida no art. 
2.0 da LRF, dispõe o art. 198 da LRF que não se legitimam a postular recu
peração judicial os devedores que eram proibidos de requerer concordata 
nos termos da legislação em vigor na data da publicação da Lei 11.101/2005. 
Contudo, a própria LRF, em seu art. 199, ressalva que essa proibição não se 
aplica às sociedades que tenham por objeto a exploração de serviços aéreos 
de qualquer natureza ou de infraestrutura aeronáutica. 67 Cumpre, assim, 
investigar cada uma das espécies. 

Considera-se empresa pública "a entidade dotada de personalidade 
jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e capital exclusivo da 
União, criada por lei para a exploração de atividade econômica que o Go
verno seja levado a exercer por força de contingência ou de conveniência 
administrativa, podendo revestir-se de qualquer das formas admitidas em 
direito': conforme dispõe o art. so, 11, do Decreto-Lei 200/1967. Em que pese 
o teor do art. 2.0

, I, da LRF, Haroldo Malheiros Duclerc Verçosa68 percebe 
nele uma inconstitucionalidade, ante o disposto no art. 173, § 1.0

, 11, CF, no 
qual lê-se que "[a] lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, 
da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem ativi
dade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação 
de serviços, dispondo sobre [ ... ] a sujeição ao regime jurídico próprio das 
empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comer
ciais, trabalhistas e tributários': Tendo em vista que o próprio constituinte 
deixou espaço ao legislador para disciplinar o estatuto da empresa pública, 
entendemos não haver inconstitucionalidade no art. 2.0

, I, da LRF. 

67 Essa restrição era encontrada no art. 187 da Lei 7.565, de 19 de dezembro de 1986, onde 
se lia que: "Não podem impetrar concordata as empresas que, por seus atos constitu
tivos, tenham por objeto a exploração de serviços aéreos de qualquer natureza ou de 
infraestrutura aeronáutica:' 

68 VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. Das pessoas sujeitas e não sujeitas aos regimes 
de recuperação de empresas e ao da falência. In: PAIVA, Luiz Fernando Valente de 
(org.). Direito falimentar e a nova lei de falências e recuperação de empresas. São Paulo: 
Quartier Latin, 2005, p. 63-120, p. 102-103. 
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Já sociedade de economia mista considera-se "a entidade dotada de 
personalidade jurídica de direito privado, criada por lei para a exploração 
de atividade econômica, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com 
direito a voto pertençam em sua maioria à União ou a entidade da Admi
nistração Indiretà: nos termos do art. 5.0

, 111, do Decreto-Lei 200/1967. 

Na legislação anterior à LRF, as sociedades de economia mista não se 
sujeitavam à falência, conforme dispunha o art. 242, LSA, onde lia-se que 
"[a]s companhias de economia mista não estão sujeitas a falência, mas os 
seus bens são penhoráveis e executáveis, e a pessoa jurídica que a controla 
responde, subsidiariamente, pelas suas obrigações': A Lei 10.303/2001, por 
seu art. 10, revogou o disposto no art. 242, LSA, deixando, assim, lacuna 
acerca da sujeição ou não das sociedades de economia mista aos regimes 
concursais empresariais. Com a promulgação da LRF, no entanto, restou 
claro que sociedades de economia mista não se submetem aos processos 
concursais empresariais. 69 

A norma do art. 2.0
, 11, da LRF, que prevê a exclusão das instituições 

financeiras privadas e públicas não federais e as cooperativas de crédito dos 
processos concursais empresariais/0 é complementada pela norma contida 
no art. 1.0 da Lei 6.024/1974, que as submete ao regime concursal especial 
da intervenção e liquidação extrajudicial de instituições financeiras. 

As pessoas jurídicas que tiverem como objeto social a atividade de 
prestação de serviços de administração de grupos de consórcio, que sejam 
constituídas sob a forma de sociedade limitada ou sociedade anônima, 
também não se legitimam a postular recuperação judicial de empresas/1 

pois se submetem aos procedimentos concursais disciplinados nos arts. 39 
e ss. da Lei 11.795/2008. Consistem esses procedimentos na administração 
especial e na liquidação extrajudicial de administradora de consórcio; regidas 
pelo Decreto-Lei 2.321/1987 e pela Lei 9.447/1997. 

Nos termos do art. 2.0
, VI, da Lei 12.154/2009, os procedimentos con

cursais aplicáveis às entidades de previdência complementar são conduzidos 
pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), 

69 Nesse sentido, ver TJSP, AC 813.549-0/0, 25.• Câmara de Direito Privado, j. 08.11.2005, 
v.u., rei. Des. Ricardo Pessoa de Mello Belli. 

70 Assim, ver TJSP, EDcl 7.252.642-2/01, 21.• Câmara de Direito Privado, j. 27.08.2008, 
v.u., rei. Des. Itamar Gaino (afirmando que a "[l)ei de recuperação judicial [ ... ] não se 
aplica às instituições financeiras"). 

71 Nesse sentido, ver TJSP, AI 636.270-4/9-00, Câmara Reservada à Falência e Recupera
ção, j. 18.08.2009, v.u., rei. Des. Romeu Ricupero (entendendo que "as administradoras 
de consórcio estão sujeitas às mesmas regras previstas para as instituições financeiras 
(Lei 6.024/1974) e podem, por isso, ter sua falência decretada (nesse ponto, a LRE tem 
aplicação), sem ter acesso, no entanto, à recuperação judicial ou extrajudicial"). 
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autarquia a quem compete "decretar intervenção e liquidação extrajudicial 
das entidades fechadas de previdência complementar, bem como nomear 
interventor ou liquidante, nos termos da lei". Ademais, nos termos do art. 31, 
§ L0

, da LC 109/2001, as entidades fechadas de previdência complementar 
privada são constituídas sob a forma de fundação ou sociedade não empre
sária e, portanto, não estão sujeitas à falência, nem se legitimam a postular 
recuperação judicial. Acresça-se aqui que, no tempo da promulgação da 
LRF, as entidades fechadas de previdência complementar estavam proibidas 
de requerer concordata, com o que incide a norma do art. 198 da LRF, a 
proibir que essas entidades postulem recuperação judicial. 

As entidades abertas de previdência complementar, por sua vez, con
quanto sejam constituídas sob a forma de sociedade anônima, se subme
terão aos procedimentos aplicáveis às seguradoras, nos termos do art. 73, 
LC 109/200L 

As sociedades constituídas como sociedades empresárias ou não empre
sárias e cooperativas que operarem produto, serviço ou contrato de plano 
privado de assistência à saúde são caracterizadas como operadoras de plano 
de assistência à saúde, consoante dispõe o art. L0

, 11, da Lei 9.656/1998. 
Por conta disso, sujeitam-se à fiscalização da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (art. L0

, § L0
, Lei 9.656/1998), a quem compete "proceder à 

liquidação extrajudicial e autorizar o liquidante a requerer a falência ou 
insolvência civil das operadoras de planos privados de assistência à saúde': 
conforme lê-se no art. 4.0

, XXXIV, da Lei 9.961/2000. Por se submeterem 
a um regime concursal próprio, não se submetem as operadoras de plano 
de assistência à saúde aos regimes concursais disciplinados pela LRF. Ade
mais, no tempo da promulgação da LRF, estavam as operadoras de plano 
de assistência à saúde proibidas de requerer concordata (Lei 9.656/1998, art. 
23, caput), com o que incide, na hipótese, o disposto no art. 198 da LRF, 
a proibi-las de requerer recuperação judicial. Entretanto, caso a sociedade 
operadora de plano de saúde aliene a sua carteira de clientes e modifique 
seu objeto social para prestação de serviços hospitalares, estará ela legitimada 
a postular recuperação judicial.72 

O mesmo ocorre com as sociedades seguradoras, pois, no tempo da 
promulgação da LRF, estavam elas proibidas de requerer concordata, nos 
termos do art. 26 do Decreto-Lei 73/1966. Portanto, não se legitimam a 
postular recuperação judicial.73 Essas sociedades submetem-se aos regimes 

72 Assim, ver TJSP, AI 643.796-4/5-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 
18.08.2009, v.u., rel. Des. Pereira Calças. 

73 Nesse sentido, ver TJPR, AC 480657-1, 10.• Câmara Cível, j. 11.09.2008, v.u., rel. Juíza 
Designada Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes (afirmando que "[o) art. 2.0 da Lei de 
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concursais disciplinados pelo Decreto-Lei 73/1966, a serem conduzidos 
pela Superintendência de Seguros Privados (Susep ). Da mesma maneira, 
as sociedades resseguradoras locais, por serem equiparadas às sociedades 
seguradoras, nos termos do art. 5.0

, I e 11, da LC 126/2007. Portanto, as 
companhias seguradoras não se submetem à falência74 e à recuperação de 
empresas. Já as sociedades de capitalização, que são aquelas que têm por 
objeto fornecer ao público de acordo com planos aprovados pelo Governo 
Federal, a constituição de um capital mínimo perfeitamente determinado 
em cada plano e pago moeda corrente em um prazo máximo indicado no 
mesmo plano (art. 1.0

, parágrafo único, Decreto-Lei 261/1967), submetem-se 
às disposições do Decreto-Lei 73/1966, razão pela qual igualmente não se 
legitimam a postular recuperação judicial de empresas.75 

Por fim, nos termos do art. 17 da MP 577/2012, as concessionárias de 
serviços públicos de energia elétrica não se legitimam a postular recuperação 
judicial e extrajudicial, exceto nos casos em que o pedido for posterior à 
extinção da concessão pública. 

Falências (Lei 11.101/2005) veda a sua aplicação às sociedades seguradoras"). Em igual 
sentido, ver TJPR, AC 354.475-4, 9.• Câmara Cível, j. 09.11.2006, v.u., rei. Des. Rosana 
Amara Girardi Fachin. 

74 Assim, ver TJPA, AI 200630032396, 3.• Câmara Cível Isolada, j. 14.09.2006, v.u., rei. 
Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento. 

75 Acerca do tema, ver TJRS, AC 0040677189, 5.• Câmara Cível, j. 21.09.2011, v.u., rei. 
Des. Romeu Marques Ribeiro Filho. 



CRÉDITOS SUJEITOS AO PROCESSO 
DE RECUPERACÃO JUDICIAL DE EMPRESAS 

I 

11. CRÉDITOS SUJEITOS À RECUPERAÇÃO 

O sistema de direito concursal brasileiro sofreu substanciais modificações 
em razão da promulgação da Lei 11.101/2005. No que respeita ao processo de 
recuperação judicial de empresas, uma das principais modificações em relação 
ao instituto da concordata consistiu na ampliação do âmbito de abrangência 
dos efeitos do processo. Enquanto a concordata alcançava apenas os credores 
quirografários (art. 147, Decreto-Lei 7.661/1945), a recuperação judicial de em
presas alcança a todos os credores do devedor existentes ao tempo do pedido 
(art. 49 da LRF). A razão dessa ampliação relaciona-se diretamente à função 
do instituto da recuperação judicial, que é "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 econômicà' (art. 47 da LRF). Isto é, para atingir-se o fim, consis
tente em recuperar-se a empresa, não basta outorgar-se ao devedor moratória 
legalmente prefixada quanto aos créditos quirografários. Foi necessário ampliar 
os efeitos do processo para abarcar a integralidade dos credores que se relacio
nam com o devedor, de modo a que se confeccione um plano de recuperação 
que, a um tempo, possibilite aos credores do devedor satisfazer seus interesses 
(realizar seus créditos, manter relações de emprego, etc.), e, também, possibilite 
ao devedor superar a situação de crise econômico-financeira. Essa crise pode 
ser analisada sob o prisma do fluxo de caixa da empresa, em que são relacio-
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nados não apenas os credores quirografários do devedor, mas a integralidade 
dos credores da empresa devedora. 

Com efeito, a recuperação judicial de empresas abrange um rol de cre
dores da empresa devedora muito mais amplo do que o antigo processo da 
concordata, que afetava apenas os credores quirografários. É que, consoante 
dispõe o art. 49 da LRF, sujeitam-se à recuperação judicial todos os créditos 
existentes no tempo do pedido, ainda que não vencidos. Por essa regra, a Lei 
de Recuperação e Falências possibilita à empresa devedora renegociar com a 
totalidade de seus credores existentes no tempo do pedido da recuperação. 

Ao prever que se sujeita à recuperação o crédito existente no tempo do 
pedido, caso o credor transfira esse crédito a terceiro, por cessão de crédi
tos ou por qualquer outro título, o novo credor receberá crédito sujeito à 
recuperação judicial. 

Se o crédito existe no tempo do pedido, de regra, sujeita -se ele à recuperação 
judicial, mesmo que a ele não se tenha acrescido a eficácia da pretensão, nem 
da ação, consoante pode ler-se pela parte final do caput do art. 49 da LRF. 
Esse crédito pode ser contratual, extracontratual ou cambiário/6 contanto que 
tenha nascido por fato anterior ao pedido de recuperação, pouco importando 
que eventual sentença condenatória seja posterior ao pedido.77 

A orientação por nós adotada é diversa daquela encontrada em corrente 
jurisprudencial que entende não sujeitar-se à recuperação judicial crédito 
decorrente de indenização cujo fato causador do dano, anterior ao pedido, 
somente é judicialmente reconhecido em sentença condenatória posterior 
ao pedido de recuperação judiciaF8 

76 Assim, ver TJES, AC 30070080228, 3.• Câmara Cível, j. 22.06.2010, v.u., rei. Des. Elisabeth 
Lordes (decidindo que "todos os títulos de crédito existentes na data do pedido, ainda 
que não vencidos, estão sujeitos à recuperação judicial"). 

77 Nesse sentido, ver STJ, AgRg na RCDESP na MC 17669, 4.• Turma, j. 16.06.2011, v.u., rei. Min. 
Maria Isabel Gallotti (decidindo que " [e ]xecução de crédito oriundo de acórdão condenatório 
ao pagamento de indenização por dano moral, sendo o fato danoso anterior ao pedido de 
recuperação e o acórdão posterior. Valor incluído no plano aprovado pela assembleia-geral 
de credores e em cumprimento. [ ... ) Cautelar deferida para determinar a suspensão dos 
atos de execução que atinjam o patrimônio das empresas em recuperação, em desacordo 
com o plano aprovado, devendo os valores bloqueados ser colocados à ordem do juízo da 
recuperaçãd'). TJRJ, AI 0020737-73.2010.8.19.0000, 4.• Câmara Cível, j. 20.07.2010, v.u., rei. 
Des. Mário dos Santos Paulo. Em sentido análogo, ver TJSP, AI 0060505-11.2010.8.26.0000, 
Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 29.03.2011, v.u., rei. Des. Lino Machado 
(entendendo ser "razoável admitir-se como abrangidos pelos efeitos da recuperação judicial 
os créditos decorrentes de fatos jurídicos anteriores à apresentação do pedido, ainda que a 
responsabilidade da devedora seja apurada posteriormente em juízo"). 

78 Assim, ver TJRS, Recurso Inominado 71002761609, 1.• Turma Recursal Cível, j. 28.10.2010, 
v.u., rei. Des. Ricardo Torres Hermann (sustentando que "submetem-se à recuperação 
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A razão para entender-se que se sujeitam à recuperação judicial mesmo 
os casos de pretensão à indenização que ainda estão a depender de sentença 
condenatória no tempo do pedido de recuperação reside em que inclusive 
a empresa devedora, conhecedora do fato causador do dano, reconhece a 
possibilidade de ter de indenizar o dano ao provisionar contabilmente o seu 
pagamento. Ademais, deve-se determinar qual a carga eficacial preponde
rante da sentença que reconhece a existência do dever, se declaratória ou 
constitutiva. As pretensões que, ao tempo do pedido de recuperação, ainda 
estão a depender de decisão cuja eficácia preponderante é declaratória ou 
condenatória, já existem e, assim, sujeitam-se à recuperação. Entretanto, as 
pretensões que estão a depender de decisão cuja eficácia preponderante é a 
constitutiva podem ou não sujeitar-se à recuperação judicial, conforme seja 
essa eficácia ex tunc ou ex nunc. As sentenças constitutivas ora irradiam 
eficácia ex nunc, ora irradiam eficácia ex tunc. Nestas, em que a eficácia re
troage ao tempo do fato, o crédito sujeita-se à recuperação judicial; naquelas, 
em que a eficácia irradia somente a partir da sentença, não. Por isso é que 
há determinados créditos que passam a existir definitivamente após decisão 
constitutiva ex nunc, como ocorre com a sentença que condena a parte ao 
pagamento dos honorários sucumbenciais. Nesse caso, deve-se verificar se 
a decisão constitutiva do direito ao pagamento de honorários é anterior ou 
posterior ao pedido de recuperação para determinar se o crédito se sujeita 
ou não à recuperação.79 Com efeito, ação indenizatória que está em fase de 

judicial os créditos 'existentes' na data do pedido e não os que dependem de apuração em 
processo de conhecimento"). Nessa mesma linha, ver TJMG, AI 1.0647.09.097460-9/001, 
13.• Câmara Cível, j. 11.11.2010, v.u., rei. Des. Alberto Henrique (sustentando que não 
se submete à recuperação judicial crédito consubstanciado em título executivo judicial 
constituído após o pedido de recuperação). Ver também TJSC, AI 2008.069909-0, 4.• 
Câmara de Direito Civil, j. 23.07.2009, v.u., rei. Des. Monteiro Rocha (neste último aresto, 
consignou o relator em seu voto que, "ainda que o fato gerador da obrigação de indenizar 
tenha ocorrido anteriormente ao protocolo do pedido de recuperação judicial da empresa 
agravante, o crédito da agravada somente se constituiu posteriormente, tendo em vista que, 
por ser ação de caráter condenatório, os efeitos da sentença judicial são ex nunc e, como 
consabido, não retroagem à data da citação, constituindo-se o crédito somente a partir 
do momento em que transita em julgado a decisão judicial"). Ainda no mesmo sentido, 
ver TJSP, AI 994.09.300763-0, 7.• Câmara de Direito Privado, j. 28.04.2010, v.u., rei. Des. 
Gilberto de Souza Moreira. Em sentido análogo, ver TJSP, AI 0245132-19.2011.8.26.0000, 
Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 28.02.2012, v.u., rei. Des. Roberto Mac 
Cracken (entendendo que "[c]rédito constituído posteriormente ao ajuizamento da recu
peração judicial [ ... ] não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial, uma vez não ter 
sido constituído antes da propositura da ação recuperação judicial"). 

79 Nesse sentido, ver TJRJ, AC 20.891/2008, 4.• Câmara Cível, j. 01.07.2008, v.u., rei. Des. 
Jair Pontes de Almeida; TJMG, AI 1.0702.09.549827-6/001, 16.• Câmara Cível, 18.08.2010, 
v.u., rei. Des. Wagner Wilson; TJMS, AgRg em AI 2010.004627-2/0001-00, 1.• Turma 
Cível, j. 23.03.2010, v.u., rei. Des. Joenildo de Sousa Chaves; TJSP, AI 7.106.420-5, 23.• 
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cumprimento de sentença no tempo do pedido de recuperação sujeita-se 
aos efeitos da recuperação judicial. 80 

Via de regra, crédito nascido em momento posterior ao pedido de re
cuperação, por conta da continuidade do exercício da atividade empresarial, 
não se submete à recuperação judicial.81

-
82 Duplicatas sacadas após a recu

peração podem se sujeitar ou não à recuperação, de acordo com a data do 
nascimento do crédito que lhe dá origem. Isto é, se a compra e venda que 
embasa o saque é anterior ao pedido de recuperação, sujeita-se o credor à 
recuperação; se é posterior ao pedido de recuperação, não se sujeita. 

Os créditos decorrentes do fornecimento de energia elétrica83 e de 
gás84 nascidos antes do pedido sujeitam o crédito da concessionária à 

80 

81 

82 

83 

84 

Câmara de Direito Privado, j. 31.01.2007, v.u., rei. Des. J. B. Franco de Godoi. Por fim, 
ver também TJSP, AI 7194740-1, 11.• Câmara de Direito Privado, j. 21.02.2008, m.v., rei. 
Des. Gilberto dos Santos (sustentando que "[t]endo presente que o fim visado pela Lei 
é a preservação da empresa, da atividade, evidente que se justifica inibir disputas entre 
credores de diferentes classes. Deixar de incluir obrigações vincendas, mas derivadas 
de operações anteriores ao pedido, serviria para reduzir os prazos de pagamento. Se 
todos os contratos forem de execução instantânea, a instalação da crise poderá levar 
à imediata cessação das atividades, o que não interessa a ninguém"). Em sentido con
trário, ver TJRO, AI 101.001.2005.009220-0, 2.• Câmara Cível, j. 25.06.2008, v.u., rei. 
Des. Roosevelt Queiroz Costa (afirmando que crédito constituído por sentença após o 
deferimento do processamento da recuperação deve ser habilitado). 
Nesse sentido, ver TJRJ, AI 0020737-73.2010.8.19.0000, 4.• Câmara Cível, 20.07.2010, 
v.u., rei. Des. Mário dos Santos Paulo. 
Assim, ver TJRJ, AI 0015200-96.2010.8.19.0000, 4.• Câmara Cível, j. 06.05.2010, v.u., 
decisão monocrática, rei. Des. Renata Machado Cotta. 
PENTEADO, Mauro Rodrigues. Comentários ao art. 6°. In: PITOMBO, Francisco Satiro de 
Souza Júnior, MORAES, Antônio Sérgio Altieri de (orgs.). Comentários à lei de recuperação 
de empresas e falência. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 134-143, p. 137. 
Nessa orientação, ver TJSC, AI 2008.081053-9, 1.• Câmara de Direito Público,j. 24.06.2009, 
v.u., rei. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz; e TJMT, AI 48133/2009, 2.• Câmara Cível, j. 
23.09.2009, v.u., rei. Des. A. Bitar Filho. Ver, também, TJRJ,AI 0047948-50.2011.8.19.0000, 
5." Câmara Cível, j. 17.01.2012, v.u., rei. Des. Cristina Tereza Gaulia (decidindo que 
"Concessionária-agravante que se insurge contra a decisão que deferiu a antecipação de 
tutela às empresas agravadas vedando o corte no fornecimento de energia elétrica até 
que se decida sobre o processamento da recuperação judicial. Regime jurídico especial 
decorrente das normas da Lei 11.101/2005 que importa na suspensão de todas as ações 
e execuções que tramitam contra a empresa com a novação das dívidas anteriores à 
aprovação do plano de recuperação. Inteligência dos arts. 52, III, e 59 da Lei de Recupe
ração de Empresas. Precedentes no STJ e TJRJ. Corte da energia das empresas agravadas 
que é medida grave que inviabiliza a continuidade da atividade empresarial, tornando 
insubsistente a própria recuperação judicial que se inicia na origem. Princípios da pre
servação da empresa e da função social, na forma do art. 47 da Lei 11.101/2005"). 
Assim, ver TJSP, AI 516.733-4/7-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 
29.08.2007, v.u., rei. Des. Boris Kauffmann. 
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recuperação, de modo que não poderá ela, com base no descumprimento 
desses créditos, cortar o fornecimento de energia e de gás. É o quanto, 
aliás, entende o TJSP, em cuja Súmula 57 lê-se: ''A falta de pagamento das 
contas de luz, água e gás anteriores ao pedido de recuperação judicial não 
autoriza a suspensão ou interrupção do fornecimento:' 

Essa regra alcança não apenas às hipóteses de fornecimento de energia 
e de gás, mas também a todos os serviços públicos essenciais, como os 
serviços de telefonia e transmissão de dados, e tem por objetivo preservar a 
atividade desenvolvida pela empresa. Cabe, aliás, comparar-se aqui a disci
plina emprestada a essas relações na recuperação com o regime que se lhes 
empresta na falência. A falência, de regra, não resolve os contratos bilaterais 
do falido (art. 117 da LRF), de modo a possibilitar-se a maximização do 
valor dos ativos da empresa falida. Vale dizer, conserva-se, na maior medida 
possível, inclusive na falência, o going concern, para atender-se, também na 
máxima medida possível, o interesse dos credores e dos stakeholders. Por 
esse motivo, no caso Varig, já após a decretação da falência, manteve-se 
a obrigatoriedade de concessionária de serviços de telefonia manter o for
necimento de serviços de transmissão de dados à massa falida.85 Se assim 
é na falência, maior razão há para proibir-se o corte de fornecimento de 
serviços essenciais a empresas em recuperação, por créditos anteriores à 
postulação da recuperação judicial. A esse fundamento acresce-se o fato de 
que, mesmo para créditos não sujeitos à recuperação judicial, há a norma 
contida no art. 49, § 3.0

, parte final, da LRF, a proibir a retirada do estabe
lecimento da empresa devedora bens de capital essenciais à sua atividade 
durante o stay period. Serviços públicos essenciais devem ser alcançados 
por essa proibição de retirada, vale dizer, por essa proibição de corte de 
fornecimento, sob pena de perder a empresa recuperanda substancial parcela 
do seu going concern. 

Tendo em vista que de regra se sujeitam à recuperação judicial to
dos os créditos existentes no tempo do pedido, o contrato de concessão 
de comercialização de veículos automotores celebrado antes do pedido 
sujeita-se à recuperação, de modo que o plano poderá dispor diversamente 
acerca da quota mínima de aquisição de veículos pela concessionária.86 

De mesma maneira, contrato de abertura de crédito em conta corrente 

85 Decisão lavrada no processo 0260447-16.2010.8.19.0001, em 17.02.2011, em tramitação 
perante o juízo da 1.• Vara de Direito Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro. 

86 Assim, ver TJRJ, AI 2009.002.18014, 17.• Câmara Cível, j. 22.07.2009, v.u., rei. Des. Elton 
M. C. Leme. 
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celebrado anteriormente ao pedido de recuperação sujeita-se ao processo 
de recuperação judicial. 87 

Contrato de locação sujeita-se à recuperação judicial, e ordem de des
pejo ordenada contra a empresa anteriormente ao pedido de recuperação 
é suspensa pelo deferimento do processamento da recuperação.88

'
89 

87 

88 

89 

Nesse sentido, ver TJMT, AI 70034/2006, 6." Câmara Cível, j. 07.03.2007, v.u., rei. Des. 
Mariano Alonso Ribeiro Travassos. 
Assim, ver TJRS, AI 70033268962, 16.• Câmara Cível, j. 26.08.2010, v.u., rei. Des. Ana 
Maria Nedel Scalzilli (determinando a suspensão da ordem de despejo em razão do 
deferimento do processamento da recuperação). Ver, também, TJRS, AI 70038123568, 
15." Câmara Cível, j. 13.10.2010, decisão monocrática, rei. Des. Angelo Maraninchi 
Giannakos (admitindo a suspensão da ação de despejo mesmo após o decurso do stay 
period, para preservar-se a empresa). 
Em sentido contrário, ver TJRS, AI 70018257790, 15." Câmara Cível, j. 14.03.2007, v.u., 
rei. Des. Angelo Maraninchi Giannakos (entendendo que o deferimento do processa
mento da recuperação judicial não suspende o curso de ação de despejo cuja ordem 
de despejo é anterior ao pedido, pois "[n]a ação de despejo a sentença de procedência 
tem natureza executiva lato sensu, sendo autoexecutável, isto é, não enseja um processo 
de execução distinto e, em consequência, tendo sido proferida em período anterior ao 
deferimento do pedido de recuperação judicial, não há como falar-se em suspensão 
do cumprimento do mandado de despejo"); e TJSP, AI 1264864- 0/0, 29." Câmara de 
Direito Privado, j. 12.08.2009, v.u., rei. Des. Reinaldo Caldas (entendendo que "[a] 
suspensão de que trata a Lei 11 101/2005 se refere às ações relativas aos créditos 
existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, não a 
direitos possessórios como, por exemplo, a retomada, pelo locador, da posse direta 
de imóvel dado em locação à empresa em recuperação. [ ... ] Não se trata, no caso, 
de fase executiva de cumprimento de sentença condenatória para recebimento dos 
valores dos alugueres inadimplidos e/ou ônus da sucumbência (estes, sim, crédito 
executivo judicial, cobráveis por processo de execução), mas, sim, de execução da 
ordem de desocupação no prazo fixado na decisão transitada em julgado, sob pena 
de despejo, medida executiva, portanto"); TJSP, AI 0133122-32.2011.8.26.0000, 29." 
Câmara de Direito Privado, j. 07.12.2011, v.u., rei. Des. Reinaldo Caldas (decidindo 
que "[a] exegese do art. 6.0

, §§ 1.0 e 4. 0
, da Lei 11.101/2005, que exclui do efeito 

suspensivo as ações que demandarem quantia ilíquida, engloba também as ações que 
versarem sobre coisa certa, prestação ou abstenção de fato e as de despejo. [ ... ] A 
conduta da ora agravante já foi qualificada, anteriormente, como 'ímproba, que viola 
os mais comezinhos princípios de direito como a boa-fé objetiva, afrontando, desta 
forma, a moral e o direito'. Assim é porque pretende ela, 'invocando a função social 
da empresa, usar o imóvel alheio, não pagar o preço contratado (o que vem ocorren
do desde 2007), continuar na posse do imóvel, plantar cana na área arrendada, não 
pagar novamente, usar a safra produzida, vendê-la, usar o dinheiro para sua atividade 
empresarial, continuando indefinidamente na posse do imóvel, como se proprietária 
dele fosse". (cf. Apelação 0000384-23.2010.8.26.0483, Câmara Reservada à Falência e 
Recuperação, rei. Des. Pereira Calças, j. 23.08.2011) [ ... ] Evidentemente que a Justiça 
não pode coonestar tais despropósitos"). 
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Os credores a que se refere o art. 49 da LRF são aqueles por obrigação 
de dar,90 fazer ou não fazer. 91 Frise-se que o objetivo da nova disciplina re
cuperacional é possibilitar a superação da crise econômico-financeira pela 
qual passa a empresa. Para tanto, hão sujeitar-se a recuperação todos os 
créditos existentes no tempo do pedido, sem diferenciar quais créditos são 
por obrigação de dar, fazer ou não fazer. É o quanto resulta, aliás, do art. 
51, III, da LRF, que impõe seja a petição inicial instruída com "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 classifica
ção e o valor atualizado do crédito". A referência que esse dispositivo faz a 
obrigação de fazer deve ser interpretada em obrigação de fazer em sentido 
lato, que inclui também obrigação de não fazer. Para participar do processo 
de recuperação, há a necessidade de se conhecer o valor do crédito. Essa 
necessidade não restringe a abrangência da recuperação judicial apenas às 
obrigações pecuniárias, mas diz respeito à operadonalização da participa
ção do credor por obrigação não pecuniária na fase de processamento da 
recuperação. É que, por exemplo, os quoruns de instalação e de deliberação 
em assembleia-geral de credores serão computados em conformidade com 
o valor do crédito (arts. 36, § 2.0

, e 38 da LRF). O valor do crédito será 
indicado na relação de credores que instruir a petição inicial (art. 51, III, 
da LRF), na relação de credores confeccionada pelo administrador (art. 
7.0

, § 2.0
, da LRF) e no quadro geral de credores (art. 18, parágrafo único, 

da LRF). 

Os credores por obrigação de fazer e de não fazer participarão da re
cuperação pelo valor pecuniário de seu crédito, que deve ser declarado pela 
empresa devedora na petição inicial (art. 51, III, da LRF). Se o credor não 
concordar com o valor atribuído a seu crédito na petição inicial, deverá ele 
apresentar divergência ao administrador judicial, fundamentando as razões 
pelas quais entende ser seu crédito de valor superior (art. 7.0 da LRF). A 
importância da determinação do valor pecuniáriq do crédito reside, na fase 

90 Assim, ver TJSP, AI 0261903-72.2011.8.26.0000, Câmara Reservada à Falência e Recupe
ração, j. 27.03.2012, v.u., rei. Des. Pereira Calças (decidindo acerca de "[c]rédito relativo 
à obrigação de entregar 12.216 sacas de açúcar. Exclusão do quadro geral de credores. 
Não cabimento. Situação que não se subsume a qualquer das hipóteses previstas em lei 
para a exclusão de créditos. Obrigação líquida e atualizada de acordo com o valor do 
produto na data do pedido de recuperação judicial. Sujeição aos efeitos da recuperação 
judicial"). 

91 Em sentido contrário, ver TJSP, AI 583.710.4/8-00, Câmara Reservada à Falência e 
Recuperação, j. 04.03.2009, v.u., rei. Des. Boris Kauffmann (entendendo que obrigação 
de não fazer não se sujeita à recuperação judicial, pois "[a] concessão de recuperação 
judicial não atrai, para o mesmo juízo, as ações que demandam obrigação de fazer ou 
não fazer"). 
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de processamento da recuperação judicial, na determinação do valor pelo 
qual o credor poderá participar dessa etapa do processo, como, por exemplo, 
ocorre com o cômputo do quorum de deliberação em assembleia-geral de 
credores. Ademais, para sujeitar-se à recuperação judicial, não importa que 
o crédito seja líquido ou que ainda esteja por ser liquidado, contanto que 
exista no tempo do pedido. A liquidação será realizada, para fins de parti
cipação na fase de processamento da recuperação, em sede de verificação 
administrativa e judicial de créditos. 

Tendo em vista que o plano cuidará de reestruturar a empresa deve
dora, alterando a composição de seus ativos patrimoniais, inclusive pela 
possibilidade de alienação de unidades produtivas isoladas, deve o credor 
por obrigação de não fazer sujeitar-se à recuperação de modo que pos
sa, também, participar da recuperação, deliberando acerca da aprovação, 
modificação ou rejeição do plano. Tome-se o exemplo de empresa deve
dora por obrigação de não fazer concorrência ao credor em determinado 
mercado relevante, delimitado geograficamente e por setor. Em seu plano 
de recuperação, poderá a empresa devedora prever alienação de unidades 
produtivas isoladas que podem colocar o adquirente em posição de iniciar 
a ampliação de atividades precisamente no mercado relevante onde não 
poderia atuar a empresa devedora. O adquirente das unidades produtivas 
isoladas não é apanhado pela obrigação de não fazer concorrência, de 
modo que ao credor do direito de não fazer interessa poder participar da 
recuperação judicial para influenciar na deliberação assemblear acerca do 
plano de recuperação. 

Não apenas direitos subjetivos de crédito se sujeitam à recuperação. Na 
regra do art. 49 da LRF, incluem -se também os direitos potestativos que 
correspondem a estados de sujeição da empresa devedora. Assim, por exem
plo, se a empresa devedora é locadora de imóvel comercial, nesse contrato 
deve ceder o direito de uso de imóvel para fim comercial. Ao locatário, para 
além do correspectivo direito subjetivo de crédito, pode nascer também o 
direito potestativo à renovação compulsória ao contrato de locação (art. 51, 
Lei 8.245/1991). Essa posição ativa sujeita-se à recuperação judicial. 

A ação renovatória do contrato de locação, no entanto, não será 
apanhada pela regra do automatic stay, prevista no art. 6.0 da LRF, pois 
somente serão suspensas as ações e execuções se, simultaneamente, for 
suspenso o curso do prazo prescricional. Vale dizer, se o credor não 
puder exercer ação durante o stay period, não se pode continuar a con
tar o prazo da prescrição durante o stay period. Entretanto, a pretensão 
renovatória decorre de direito potestativo, não de direito subjetivo. Por 
isso o direito à renovação deve ser exercido em prazo decadencial (art. 
51,§ 5.0

, Lei 8.245/1991), cujo curso não é suspenso pelo deferimento do 
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processamento da recuperação. Essa é, portanto, uma posição jurídica que 
se sujeita à recuperação judicial, pode ser alterada pelo plano de recupe
ração judicial, mas cuja fluência do prazo decadencial não será suspensa 
pelo deferimento do processamento da recuperação judicial. Proposta a 
ação renovatória dentro do prazo decadencial, será ela apanhada pelo 
automatic stay previsto no art. 6.0

, § 4.0
, da LRF. 

Os direitos potestativos nascidos em razão de operações praticadas no 
âmbito das câmaras ou prestadoras de serviços de compensação e de liqui
dação financeira não se submetem à recuperação judicial, em consonância 
com o disposto no art. 193 da LRF. Com efeito, se a empresa devedora 
lançou opção de venda de valores mobiliários ou moeda a descoberto, o 
titular da opção (i.é., do direito potestativo) não se sujeita à eventual recu
peração judicial da devedora. 

Os direitos expectativas, por serem tuteláveis (art. 130 do CC/2002), 
submetem-se à recuperação judicial. Desse modo, se foi celebrado contrato 
de compra sob condição suspensiva antes do pedido de recuperação, esse 
contrato e sua condição suspensiva poderão ser objeto do plano de recu
peração judicial. 

12. SIGNIFICADO DA SUJEIÇÃO DE CRÉDITO À RECUPERAÇÃO 

Deve-se distinguir o alcance da norma contida no art. 49, caput, da LRF, 
daquela outra encontrada no art. 59 da LRF. Com efeito, existente o crédito 
no tempo do pedido, será ele apanhado por todos os efeitos decorrentes do 
deferimento do processamento da recuperação judicial e, também, poderá 
ser objeto do plano de recuperação apresentado pelo devedor. Entretanto, 
se o crédito não for objeto de previsão do plano de recuperação judicial, ele 
conservará as suas características originais, conforme, aliás, pode-se ler no art. 
49, § 2.0

, da LRF, de seguinte teor: '~s 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:' Mas isso não isenta o 
crédito de sujeitar-se ao plano. É que o plano de recuperação judicial afeta 
os credores de duas maneiras distintas. A primeira, impondo abatimentos 
no valor dos créditos e dilações no prazo para pagamento, conforme as 
previsões do plano de recuperação judicial. Nisso, aliás, consiste o primeiro 
meio de recuperação judicial elencado ilustrativamente no inc. I do art. 50 
da LRF. O plano de recuperação pode prever dação em pagamento, ou seja, 
pode prever que será realizada prestação diversa da convencionada. Nesse 
sentido, por exemplo, os créditos podem ser convertidos em participações 
societárias ou em quotas de fundos de investimento. 
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Há, entretanto, uma segunda maneira de o plano afetar o credor sujeito 
à recuperação. Quanto a esse credor, o plano pode eventualmente nada 
prever, no sentido de não impor dilações no prazo para pagamento, abati
mentos no valor devido ou modificações na prestação devida. Entretanto, 
o plano pode prever reestruturação de ativos da empresa devedora, como, 
por exemplo, a venda parcial de bens ou de unidades produtivas isoladas. 
Nesse caso, o crédito que não foi expressamente objeto do plano deixará 
de ter garantias patrimoniais que antes possuía. Isto é, conquanto via de 
regra o plano não possa suprimir garantias reais ou fidejussórias (arts. 59, 
50, § 1.0

, e 49, §§ 1.0 e 5.0
, da LRF), o plano pode alterar a composição de 

ativos da empresa, afetando, desse modo, o conjunto de bens que respon
dem pelas obrigações do devedor. Como se sabe, pela regra da responsa
bilidade patrimonial (art. 391 do CC/2002 e art. 591 do CPC), o devedor 
responde com todos os seus bens, presentes e futuros, pela satisfação de 
suas obrigações. O plano pode alterar esse conjunto de bens de modo a 
que, assim, o credores não mais encontrem no patrimônio do devedor os 
mesmos ativos que antes estavam a garantir a satisfação de seus créditos. 
E se essa alteração na composição patrimonial estiver prevista em plano 
de recuperação aprovado em assembleia-geral de credores e judicialmente 
homologado, esse plano vincula a todos os credores sujeitos à recuperação. 
Com efeito, havendo disposição de bens em conformidade com o plano de 
recuperação aprovado pelos credores e judicialmente homologado, nenhum 
credor da empresa devedora poderá alegar eventual fraude à execução92 (art. 
593 do CPC), fraude contra credores (art. 158 do CC/2002) ou qualquer 
outra hipótese de ineficácia do ato de alienação (p. ex., a que alude o art. 
1145 do CC/2002). A alienação judicial de ativos será válida e eficaz em 
relação a todos os credores da empresa devedora, inclusive em relação 
àqueles credores não sujeitos à recuperação judicial. 

Todos os credores a que a Lei de Recuperação e Falências não sujei
tou a recuperação judicial são credores que, de um lado, estão imunes a 
cláusulas do plano de recuperação que alterem sua posição creditícia e 
suas garantias específicas. No entanto, esses credores nada podem opor 
a alterações na composição patrimonial geral da empresa devedora. Por 
isso, eventual alienação de ativos realizada em consonância com o plano 
aprovado e homologado será eficaz inclusive perante esses credores não 
sujeitos ao plano. 

Conquanto a regra geral consista na sujeição à recuperação de todos os 
créditos existentes no tempo do pedido, há uma série de exceções a prever 

92 Assim, ver TJMT, AI 91095/2009, 6.• Câmara Cível, j. 12.01.2009, v.u., rei. Des. Guiomar 
Teodoro Borges. 
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que determinados créditos não se submetem à recuperação judicial. Cumpre 
verificar quais são esses créditos. 

13. CRÉDITOS NÃO EXPRESSAMENTE EXCLUÍDOS PELA LEI 

A regra geral acerca da sujeição à recuperação consiste em que apenas 
os créditos existentes no tempo do pedido submetem-se à recuperação. 
Entretanto, há determinados créditos anteriores ao pedido de recuperação 
que são expressamente excluídos da recuperação judicial; bem como há 
determinados créditos anteriores ao pedido que não se sujeitam à recupe
ração judicial, em que pese não haja disposição expressa acerca da sua não 
sujeição à recuperação judicial. A seguir, são arroladas algumas hipóteses de 
créditos que não se submetem aos efeitos da recuperação judicial conquanto 
não sejam expressamente excluídos pela legislação. 

Não se sujeitam à recuperação judicial as obrigações contraídas por 
produtor rural antes de ele equiparar-se a empresário mediante inscrição 
no Registro Público de Empresas Mercantis. Foi o quanto decidiu o TJSP 
em aresto que apreciava o tema da ilegitimidade de produtor rural. não 
inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis para postular recu
peração judicial. Ao mesmo tempo que afirmou que somente produtor 
rural inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis legitima-se a 
postular recuperação judicial, o TJSP afirmou que "[t]ampouco pode 
beneficiar-se da recuperação judicial em relação a operações realizadas 
antes de inscrever-se naquele registro, pois sua equiparação a empresário 
só ocorre com a referida inscrição".93 Desse modo, financiamentos rurais 
concedidos a produtor rural no tempo em que não era equiparado a 
empresário não se submetem a eventual futura recuperação judicial que 
venha a postular esse mesmo produtor rural após inscrever-se no Regis
tro de Empresas. A não sujeição desse crédito é semelhante à hipótese 
relativa ao crédito tributário: (a) as suas execuções não serão suspensas 
pelo deferimento do processamento da recuperação, e (b) o plano de 
recuperação não poderá dispor acerca de abatimentos no valor, modifi
cação no prazo de pagamento ou modificação no objeto da prestação. No 
entanto, esse crédito sujeita-se à recuperação no sentido de que eventual 
reestruturação dos ativos do produtor rural equiparado a empresário, 
aprovada em assembleia-geral de credores e homologada judicialmente, 
será eficaz perante esse credor. 

93 Nesse sentido, ver TJSP, AI 994.09.283049-0, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, 
j. 06.07.2010, v.u., rei. Des. Lino Machado. 
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Igualmente não se submete à recuperação judicial crédito de cooperativa 
de crédito relativo a valores que lhe são devidos, mas estão retidos na folha 
de pagamento da empresa recuperanda.94 

Em caso de recuperação judicial de empresa depositária, não se sub
mete à recuperação o depositante, de modo que poderá ele prosseguir na 
busca de seu bem.95 Entretanto, se o depósito houver sido constituído para 
garantir satisfação de obrigação sujeita à recuperação, sujeita-se ele à re
cuperação judicial. Depósito irregular (art. 645, CC) igualmente se sujeita 
à recuperação judicial. 

Terceiro que assume dívida da empresa em recuperação mediante 
emissão de debêntures, em conformidade com previsão do plano aprovado 
e judicialmente homologado, não se sub-roga nos direitos dos credores 
em relação à empresa recuperanda.96 Desse modo, podem os debenturistas 
promover execução contra a emissora das debêntures. 

Por fim, obrigações assumidas para a propositura, processamento e 
concessão da recuperação judicial, como ocorre com o crédito decorrente 
de contrato de prestação de serviços de advocacia, não se sujeitam à re
cuperação e, caso seja decretada a falência, serão classificados como cré
ditos extraconcursais.97 É que, consoante consignou em voto o Des. Boris 

94 Assim, ver TJSP, AI 994.09.279377-8, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 
01.06.2010, v.u., rei. Des. Pereira Calças. 

95 Assim, ver TJMT, AI 52539/2009, 5.• Câmara Cível, j. 26.08.2009, m.v., rei. Des. 
Sebastião de Moraes Filho (entendendo que "[o] patrimônio da empresa em recu
peração judicial não pode ser atingido por decisões, mesmo superado o prazo do § 
4. 0

, art. 6.0 da Lei de Regência, sob pena de inviabilizar o funcionamento da empresa. 
Comprovando que os produtos lá depositados não integraram o patrimônio da em
presa em recuperação judicial, tratando-se de mero contrato de depósito, dentro de 
interpretação analógica em relação ao assunto(§ 3.0 , art. 49, Lei 11.101/2005), possível 
se apresenta a recuperação dos mesmos pelo depositante, inclusive com concessão de 
liminar, sob pena de, em sentido contrário, ser oficializado o ato de apropriação inde
vida por parte da empresa recuperanda, não contemporizada pelo Judiciário, sobretudo 
quando a parte lesada, numa lealdade processual, submete-se a prestar caução idônea 
para prevenção de eventuais prejuízos em caso de improcedência da lide proposta. O 
fato de ser incluído indevidamente como credor quirografário e não ter se insurgido 
no processo de recuperação judicial não impede de, em ação própria observada o 
contraditório e a ampla defesa, postular, já que não se convalidam atos eivados de 
ilegalidade quando da classificação dos créditos pelo administrador da empresa em 
recuperação judicial"). 

96 Nesse sentido, ver TJSP, AI 7.239.646/2-00, 15.• Câmara de Direito Privado, j. 01.07.2008, 
v.u., rei. Des. Araldo Telles. 

97 Seguindo essa orientação, ver TSJP, AI 990.10.196753-7, Câmara Reservada à Falência 
e Recuperação, j. 23.11.2010, v.u., rei. Des. Boris Kauffmann. 
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Kauffmann, do contrário, "dificilmente as empresas em crise conseguirão 
contratar bons profissionais para ajudarem a superá-là:98 

14. CREDORES DE OUTRAS EMPRESAS OU DE SÓCIOS DA EMPRESA EM 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE NÃO ESTÃO EM RECUPERAÇÃO 

A jurisprudência consolidada do STJ, notadamente em conflitos de 
competência suscitados entre o juízo da recuperação judicial e o juízo la
boral, delimitou claramente o âmbito de eficácia da recuperação judicial de 
empresas. Somente a empresa ou grupo de empresas que houver postulado 
recuperação judicial se beneficiam dos efeitos da recuperação judicial. Por 
essa razão, consoante entendimento do STJ incrustado na Súm. 480, de 
27.06.2012: "O juízo da recuperação judicial não é competente para decidir 
sobre a constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da 
empresa:' O significado dessa súmula pode ser mais bem compreendido se 
ela for analisada à luz dos precedentes que orientaram sua elaboração. Esses 
precedentes são os seguintes. Em caso de execução trabalhista originalmente 
endereçada contra a empresa em recuperação, mas posteriormente redire
cionada contra empresa do mesmo grupo econômico que não se encontra 
em recuperação judicial, não se configurará conflito de competência entre a 
Justiça do Trabalho e a Justiça Estadual onde tramita a recuperação judicial, 
pois o juízo da recuperação judicial será competente para atos pertinentes à 
empresa em recuperação judicial, não para outras empresas, que não estão 
em recuperação judicial, conquanto sejam do mesmo grupo econômico.99 

98 TSJP, AI 990.10.196753-7, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 23.11.2010, 
v.u., rel. Des. Boris Kauffmann. 

99 Assim, ver STJ, AgRg nos EDcl no CC 105.666, 2.• Seção, j. 14.10.2009, v.u., rel. Des. 
Vasco Della Giustina (afirmando que "[t]endo sido redirecionada a execução trabalhista, 
de modo a atingir o patrimônio de empresa integrante do mesmo grupo econômico, 
restando, desta forma, livres de constrição os bens da empresa em recuperação judicial, 
não há que se falar em conflito de competêncià'). Em igual sentido, ver STJ, AgRg no CC 
103.507, 2.• Seção, j. 28.10.2009, v.u., rel. Des. Honildo Amaral de Mello Castro (enten
dendo que "[i]nexiste conflito de competência positivo porquanto os ativos da empresa 
suscitante, Guimtex Participações SI A, pertencente ao mesmo grupo econômico, segundo 
a Justiça Trabalhista, não abrangidos pelo plano de recuperação judicial da Companhia 
Têxtil Ferreira Guimarães, em princípio não serão convocados para responder perante 
o concurso de credores da empresa em recuperação"). Na mesma linha, ver STJ, CC 
103.711, 2.• Seção, j. 10.06.2009, m.v., rel. Min. Sidnei Beneti (entendendo que, "[s]e os 
bens da empresa pertencente ao mesmo grupo econômico da recuperanda não estão 
abrangidos pelo plano de recuperação judicial, não há como concluir pela competência do 
juízo onde se processa a recuperação para decidir acerca de sua destinação, afigurando-se 
possível o prosseguimento da execução trabalhista em curso, inclusive com a realização 
de atos expropriatórios, tendo em vista a sua condição de devedora solidárià'). Ver, 
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Ou seja, empresa alheia ao processo de recuperação judicial, ainda que 
integrante do mesmo grupo societário, não se submete à competência do 
juízo da recuperação. 100 

Além disso, noutros precedentes que conduziram à elaboração da súmula 
480, julgou-se que em caso de recuperação judicial de empresas haverá a 
suspensão das execuções promovidas contra a empresa, mas em caso de des
consideração da personalidade jurídica a imputar responsabilidade aos sócios, 
o juízo da recuperação judicial não terá competência para decidir sobre essa 
matéria, bem como não haverá suspensão dessa execução contra o sócio.101 

também, STJ, EDcl no CC 103.732, 2.• Seção, j. 23.07.2010, v.u., rei. Min. João Otávio 
de Noronha (entendendo que, "[s]e os bens da empresa pertencente ao mesmo grupo 
econômico da recuperanda não estão abrangidos pelo plano de recuperação judicial, 
não há como concluir pela competência do juízo onde se processa a recuperação para 
decidir acerca de sua destinação, afigurando-se possível o prosseguimento da execução 
trabalhista em curso, inclusive com a realização de atos expropriatórios, tendo em vista 
a sua condição de devedora solidária''). 

100 Assim, ver STJ, AgRg no CC 114.993, 2.8 Seção, j. 25.05.2011, v.u., rei. Min. João Otávio 
Noronha (na qual decidiu-se que "[s]entença proferida em demanda trabalhista ajuizada 
contra empresa alheia ao processo de recuperação judicial, com o redirecionamento da 
execução contra empresas detentoras de personalidades jurídicas e patrimônios distin
tos daqueles das sociedades recuperandas, delimita relação litigiosa que não alcança a 
esfera de atuação do juízo da Vara Empresarial, tampouco ofende as regras prescritas 
na Lei 11.101, de 2005. [ ... ] Não há conflito positivo de competência quando os atos 
decisórios do juízo trabalhista não se mostram conflitantes com nenhuma deliberação 
do juízo responsável pela recuperação judicial, nem denotam a aptidão de interferir nas 
condições do plano de reorganização aprovado pelas partes interessadas"). 

101 Nesse sentido, ver STJ, AgRg no CC 99.583, 2.a Seção, j. 17.08.2009, v.u., rei. Min. Aldir 
Passarinho Júnior (entendendo que " [ n] ão configura conflito de competência a constrição 
de bens dos sócios da empresa em recuperação judicial, à qual foi aplicada, na Justiça 
Especializada, a desconsideração da personalidade jurídica"). Em igual sentido, ver STJ, 
AgRg no CC 113.280, 2.• Seção, j. 27.10.2010, v.u., rei. Min. Luís Felipe Salomão (enten
dendo que, "[s]e a execução trabalhista movida em face da sociedade em recuperação 
judicial foi redirecionada para atingir bens dos sócios, não há conflito de competência 
entre a Justiça especializada e o juízo falimentar, não se justificando o envio dos autos 
ao juízo universal, pois o patrimônio da empresa recuperanda continuará livre de cons
trição"). Na mesma linha, ver STJ, CC 103.437, 2.• Seção, j. 23.09.2009, v.u., rei. Min. 
Fernando Gonçalves (afirmando que "[n]ão caracteriza conflito positivo de competência 
a constrição de bens dos sócios da falida em sede de execução trabalhista, porquanto 
não há dois juízes - o da falência e o trabalhista - decidindo acerca do destino de um 
mesmo patrimônio. Precedentes"). Por fim, ver STJ, CC 151.272, 2.• Seção, j. 11.05.2011, 
v.u., rei. Min. Maria Isabel Galotti (decidindo que "[a] execução trabalhista voltada 
contra sociedade tida como pertencente ao mesmo grupo econômico da empresa em 
recuperação judicial não dá ensejo à configuração de conflito positivo de competência, 
a fim de obter a declaração de competência do juízo estadual, se os bens objeto de 
constrição pelo juízo trabalhista não estão abrangidos pelo plano de reorganização da 
recuperanda. [ ... ]Em relação, contudo, aos atos tendentes à constrição de bens ou valores 
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15. CRÉDITO TRIBUTÁRIO 

O crédito tributário não se submete aos efeitos da recuperação judicial, 
consoante dispõe o art. 187 do CTN, nos termos da redação que lhe empres
tou a Lei Complementar 118/2005. Por essa razão, o plano de recuperação 
judicial não poderá dispor acerca de modificação do crédito tributário, e a 
execução fiscal não será suspensa pelo deferimento do processamento da 
recuperação judicial {art. 6.0

, § 7.0
, da LRF). 

Se, no entanto, por um lado o crédito tributário não é afetado pela 
recuperação judicial, por outro ele também não interfere no processamento 
da recuperação judicial, no sentido de que o credor tributário não participa 
com os demais credores das etapas de apreciação do plano de recuperação 
judicial; isto é, não pode apresentar objeção ao plano e não participa da 
assembleia-geral de credores (art. 41 da LRF). Ademais, a decisão que defere 
o processamento da recuperação "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': conforme pode ler-se no art. 52, 11, da LRF. 

Embora não seja suspensa a execução fiscal pelo deferimento do 
processamento da recuperação judicial (art. 6.0

, § 7.0
, da LRF) e, também, 

não possa o plano de recuperação dispor acerca do crédito tributário, a 
recuperação pode vir a afetar o crédito tributário de duas maneiras. A 
primeira maneira consiste na possibilidade de alienar-se bem imóvel da 
empresa devedora na fase de processamento da recuperação (art. 66 da LRF), 
dispensando-se a apresentação de certidão negativa de débito tributário (art. 
52, 11, da LRF).102 A segunda maneira consiste em que o plano aprovado e 
homologado pode dispor sobre a venda parcial de bens ou a alienação de 
unidades produtivas isoladas. Vale dizer, o plano de recuperação, ao prever 
sobre a alienação de ativos, modificará a composição dos ativos, presentes 
e futuros, que respondem por todas as obrigações do devedor (art. 391 do 
CC/2002 e art. 591 do CPC). 

Por essa razão, condicionou-se a concessão da recuperação, isto é, a 
homologação judicial do plano de recuperação, à apresentação das certidões 
negativas de débito tributário, conforme se pode ler tanto no art. 191-A do 

da empresa em recuperação judicial, 'com a edição da Lei. 11.101/2005, respeitadas as 
especificidades da falência e da recuperação judicial, é competente o. juízo universal 
para prosseguimento dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento 
de credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais"'). 

102 VIGIL NETO, Luiz Inácio. Teoria falimentar e regimes recuperatórios. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2008, p. 165. 
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CTN103 como no art. 57 da LRF. 104 Com isso, antes de homologar-se o plano e 
iniciar-se seu cumprimento, comprova-se a inexistência de passivo tributário 
passível de ser afetado pelo cumprimento do plano de recuperação. 

Empresa que se encontra em situação de crise econômico-financeira, 
entretanto, frequentemente possui passivo tributário acima de suas forças 
econômico-financeiras. Se for esse o caso, a empresa devedora não terá con
dições de apresentar ao processo certidões negativas de débitos tributários. 
Como consequência, não poderá ser concedida a recuperação judicial, ante o 
não atendimento da exigência legal (art. 191-A, CTN). Para não inviabilizar 
o atingimento do soerguimento da empresa, que é o objetivo do processo 
de recuperação judicial de empresas, o art. 68 da LRF autorizou ao deve
dor que apresente nos autos da recuperação judicial certidão positiva com 
efeitos de negativa, a ser obtida mediante a realização de parcelamento do 
passivo tributário. Esse parcelamento, a ser obtido nos termos da legislação 
específica, é aquele referido pelo art. 155-A, § 3.0

, CTN, que dispõe: "Lei 
específica disporá sobre as condições de parcelamento dos créditos tribu
tários do devedor em recuperação judicial:' 

A necessidade de lei específica a regular o parcelamento do passivo 
tributário de empresa em recuperação judicial decorre do fato de que os 
programas de parcelamento tributário comumente são restritos a deter
minada esfera de competência fiscal e são oferecidos durante um período 
igualmente restrito. 

Desde a promulgação da Lei 11.101/2005, foram apresentados diversos 
projetos de lei buscando regulamentar o parcelamento especial de passivo 
tributário de empresa em recuperação judicial. Assim, foram apresentados 
o (a) PL 6447/2005, de 15.12.2005, de autoria do Deputado Jorge Boeira, 
que dispõe "sobre parcelamento para empresas em recuperação judicial de 
débitos com a Secretaria da Receita Federal, a Procuradoria -Geral da Fazenda 
Nacional e o Instituto Nacional do Seguro Social e dá outras providências"; 
o (b) PL 246/2003, 27.02.2003, de autoria do Deputado Paes Landim, que 
dispõe sobre "parcelamento e pagamento de débitos de tributos, contribui
ções fiscais e previdenciárias': Esses projetos de lei foram apensados ao (c) 

103 Lê-se no art. 191-A, CTN, em conformidade com a redação que lhe emprestou a Lei 
Complementar 118/2005, que: "A concessão de recuperação judicial depende da apre
sentação da prova de quitação de todos os tributos, observado o disposto nos arts. 151, 
205 e 206 desta Lei:' 

104 Lê-se no art. 57 da LRF que: "Após a juntada aos autos do plano aprovado pela assem
bleia-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 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário 
Nacional:' 
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PL 5250/2005, apresentado em 17.05.2005, pelo Senador Fernando Bezerra, 
que dispõe "sobre o parcelamento de débitos de devedores em recuperação 
judicial, perante a União, suas autarquias, fundações públicas e o Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço, e altera os arts. 57 e 73 da Lei 11.101, 
de 9 de fevereiro de 2005': 

Além dos projetos de lei que têm por objeto dispor sobre as condi
ções de parcelamento dos créditos tributários do devedor em recuperação 
judicial, também foram apresentados projetos de lei que têm por objeto 
revogar a exigência contida no art. 57 da LRF, de que são exemplos o (a) 
PL 6028/2005, de 06.10.2005, de autoria do Deputado Jorge Boeira, que 
"Revoga o art. 57 da Lei 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, que 'Regula a 
recuperação judicial, extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade 
empresárià, para dispensar a exigência de apresentação de certidões nega
tivas de débitos tributários na instrução do requerimento de recuperação 
judicial"; e o (h) PL 7363/2006, de 07.12.2006, de autoria do Deputado 
Luiz Piauhylino, que "Revoga o art. 57 da Lei 11.101, de 9 de fevereiro de 
2005, para eliminar a exigência de apresentação prévia de certidão negativa 
no processo de recuperação judicial". Esse PL 7363/2006 foi apensado, em 
15.12.2006, ao PL 6028/2005. Este, por sua vez, foi apensado, em 20.10.2005, 
ao PL 5250/2005. 

Há também o Projeto de Lei do Senado (PLS 325/2009) que dispõe 
sobre a alteração da redação do art. 68 da Lei 11.101/2005, para obrigar o 
Fisco a conceder parcelamento para a empresa em recuperação. 

Ante a ausência de regulamentação legal do parcelamento especial do 
passivo tributário de empresa em recuperação, apresentou-se aos nossos 
Tribunais a seguinte situação: a empresa devedora obteve aprovar o plano 
de recuperação judicial em assembleia-geral de credores e está a depender 
do parcelamento do seu passivo tributário para que seja concedida a recu
peração. Entretanto, ante a ausência de regulamentação do parcelamento 
especial, inexiste plano de parcelamento tributário capaz de possibilitar à 
empresa recuperar-se. 

A solução que foi jurisprudencialmente construída reside em conceder-se 
a recuperação judicial ao mesmo tempo que se dispensa à empresa devedora 
apresentar as certidões a que referem os arts. 57 e 68 da LRF. Em pesquisa 
realizada pelas Escolas de Direito do Rio de Janeiro e de Pós-Graduação em 
Economia da Fundação Getulio Vargas, 105 por solicitação da Secretaria de 
Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, verificou-se que a integra-

105 ARAÚJO, Aloísio Pessoa de; CAVALLI, Cássio et ai. Avaliação da nova lei de falências 
(Lei 11.101/2005). n. 22. Brasília: Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da 
Justiça (SAL), 2010, disponível no site http://portal.mj.gov.br. 
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lidade das decisões acerca do tema lavradas pelos Tribunais Estaduais em 
grau recursal foi no sentido de dispensar o devedor de apresentar certidões 
negativas de débitos tributários.106 Os fundamentos que embasam essa linha 
jurisprudencial remontam aos casos paradigmáticos das recuperações judi
ciais da Varig e da Parmalat, nos quais que se decidiu, em síntese, que não 
se pode exigir a apresentação de certidões negativas de débitos tributários 
se não há regulamentação legislativa acerca do parcelamento especial para 
empresas em recuperação 107 e, além disso, que do confronto entre a exigência 
contida no art. 57 da LRF com a enunciação do princípio da preservação 
da empresa no art. 47 da LRF, a orientar todo o sistema de recuperação 
judicial, deve prevalecer este último, em detrimento daquela. 

A solução jurisprudencial, dispensando a empresa devedora de apre
sentar CND para a concessão da recuperação judicial, foi a forma mais 
eficiente pela qual se obteve contemplar equitativamente os interesses do 
erário com os das empresas em situação de crise econômico-financeira. 
Entretanto, impõe-se que seja regulamentado o parcelamento especial do 
passivo tributário de empresa em recuperação, pois, consoante destaca Paulo 
Penalva Santos, 108 o parcelamento especial constitui direito da empresa 
em recuperação, por estar expressamente previsto na legislação ordiná
ria e complementar. 109 Nesse sentido, seguindo a lição de Paulo Penalva 

106 Nesse sentido, apenas ilustrativamente, são as decisões que seguem: TJRJ, AI 0019759-
96.2010.8.19.0000, 20.• Câmara Cível, j. 11.08.2010, v.u., rei. Des. Teresa de Andrade 
Castro Neves; TJSP, AI 507.990.4/8-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 
08.01.2007, v.u., rei. Des. Romeu Ricupero; TJMG, AI 1.0079.07.371306-1/001, ?.•Câmara 
Cível, j. 29.09.2009, v.u., rei. Des. Heloisa Combat; TJMG, AI 1.0079.06.288873-4/001, 
5.• Câmara Cível, j. 29.05.2008, v.u., rei. Des. Dorival Guimarães Pereira; TJMT, AI 
69832/2009, 5." Câmara Cível, j. 02.12.2009, v.u., rei. Des. Sebastião Moraes Filho; TJSP, 
AI 574.905-4/7-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 30.07.2008, v.u., rei. 
Des. Pereira Calças. Arrolando um maior número de decisões, ver ARAÚJO, Aloísio 
Pessoa de; CAVALLI, Cássio; FABRIS, Ligia; FUNCHAL, Bruno; FERREIRA, Rafael de 
Vasconcelos Xavier. Avaliação da nova lei de falências (Lei 11.101/2005). n. 22. Brasília: 
Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça (SAL). 2010, disponível no 
site http://portal.mj.gov.br. 

107 Assim, ver TJSP, AI 0313634-44.2010.8.26.0000, Câmara Reservada à Falência e Re
cuperação, j. 01.02.2011, v.u., rei. Des. Lino Machado (decidindo que é "[d]escabida a 
exigência de quitação dos tributos enquanto não aprovada lei específica de adaptação 
de sua cobrança às finalidades do benefício legal impugnado"). 

108 SALOMÃO, Luis Felipe; SANTOS, Paulo Penalva. Recuperação judicial, extrajudicial e 
falência. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 165 e ss. 

109 Na mesma linha, ver STJ, AgRg no CC 110.764, 2." Seção, j. 24.11.2010, v.u., rei. Min. 
Luis Felipe Salomão (decidindo que "a tendência atual da doutrina e legislação brasileiras 
sobre o regime de recuperação judicial das empresas, especialmente o art. 6.0

, § 7.0 da 
Lei 11.101/2005, orienta-se no sentido de viabilizar que as empresas, ainda que estejam 
em situação de recuperação judicial, devem ter garantido seu direito ao acesso aos pia-



Cap. 2 - CR~DITOS SUJEITOS AO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE EMPRESAS .. 

Santos, consolidou-se o Enunciado 55, lavrado por ocasião da I Jornada de 
Direito Comercial do CJF, no qual lê-se que: "O parcelamento do crédito 
tributário na recuperação judicial é um direito do contribuinte, e não uma 
faculdade da Fazenda Pública, e, enquanto não for editada lei específica, 
não é cabível a aplicação do disposto no art. 57 da Lei 1Ll0 1/2005 e no 
art.l91-A do CTN:' 

Recentemente, pelo Convênio ICMS 59/2012 do Conselho Nacional de 
Política Fazendária (Confaz), autorizou-se os estados e o Distrito Federal "a 
conceder, para as empresas em processo de recuperação judicial, parcelamento 
de débitos, tributários e não tributários, constituídos ou não, inscritos ou 
não em Dívida Ativa no limite máximo de 84 (oitenta e quatro) meses': 

16. COOBRIGADOS COM EMPRESA EM RECUPERAÇÃO 

Dispõe o art. 49, § L0
, da LRF que os "credores do devedor em recupe

ração judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, 
fiadores e obrigados de regresso': Vale dizer, a recuperação judicial não 
afetará a posição do credor da empresa devedora relativamente aos seus 
coobrigados, conforme entendem José da Silva Pacheco,110 Manuel Justino 
Bezerra Filho,lll Julio Kahan Mandei,112 Marcos Andrey de Souza113

, Rachei 
Sztajn e Vera Helena de Mello Franco.U4 

Ainda em âmbito doutrinário, entretanto, há quem sustente que as garantias, 
quando forem acessórias ao crédito sujeito à recuperação judicial, devem ter o 
mesmo tratamento que o crédito principal. Nesse sentido é o escólio de Rachei 
Sztajn,115 que entrevê na redação do art. 49, § L0

, da LRF certa i'mprecisão, 
daí por que sustenta que se deve "interpretar o parágrafo no sentido de que 

nos de parcelamento fiscal, no sentido de manterem seu ciclo produtivo, os empregos 
gerados, a satisfação de interesses econômicos de consumo da comunidade"). 

110 PACHECO, José da Silva. Processo de recuperação judicial, extrajudicial e falência. 2. ed. 
Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 116-118. 

111 BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Lei de recuperação de empresas e falências. 5. ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 146. 

112 MANDEL, Julio Kahan. Nova lei de falências e recuperação de empresas. São Paulo: 
Saraiva, 2005, p. 102. 

113 SOUZA, Marcos Andrey de. Comentários aos artigos 48 e 49. In: DE LUCCA, Newton, 
SIMÃO FILHO, Adalberto (orgs.). Comentários à nova lei de recuperação de empresas e 
falências. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 211-237, p. 233. 

114 FRANCO, Vera Helena de Mello; SZTAJN, Rachei. Falência e recuperação da empresa 
em crise; Rio de Janeiro: Elsevier, 2008, p. 247. 

m SZTAJN, Rachei. Comentários ao art. 49. In: SOUZA JúNIOR, Francisco Satiro de, 
PITOMBO, Antônio Sérgio A. de Moraes (orgs.). Comentários à lei de recuperação de 
empresas e falência. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 226-229, p. 227. 
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as garantias, como acessório, seguem o principal, o crédito. Em assim sendo, 
ficam elas subordinadas às mesmas condições que incidam sobre os créditos 
garantidos, ou seja, não podem ser excutidas de imediato': u6 

A norma contida no art. 49, § 1.0
, da LRF vai no mesmo sentido do 

quanto ocorria no antigo processo de concordata, em que a concordata do 
devedor principal não aproveitava aos coobrigados com o concordatário 
(art. 148, Decreto-Lei 7.661/1945).117 Acerca dessa norma, disse Pontes de 
Miranda que os "coobrigados com o concordatário ficam incólumes; os 
credores podem ir contra eles como se nada houvesse ocorrido. Obrigados 
solidários, fiadores, donos de bens dados em garantia, obrigados de regres
so, coobrigados cambiários e cambiariformes, todos continuam obrigados 
como estavam antes da concordatà: us E, ainda ao tempo da vigência do 
Decreto-Lei 7.661/1945, a jurisprudência do STJ já era no sentido de não 
aproveitar ao garantidor defesa fundada na concordata ou na falência da 
empresa avalizada ou afiançada. 119 

O avalista não pode opor ao portador de título de crédito as defesas 
que a empresa devedora avalizada pode opor, em razão da autonomia. 
Desse modo, conforme o escólio de Pontes de Mirada, ao avalista "não são 
admissíveis exceções como a de dilação concedida ao avalizado': 120 

Apesar de não aproveitar aos coobrigados, a recuperação não prejudica 
a posição dos coobrigados com a empresa devedora, de modo que o credor 

116 SZTAJN, Rachei. Comentários ao art. 49. In: SOUZA JÚNIOR, Francisco Satiro de, 
PITOMBO, Antônio Sérgio (orgs.). Comentários à lei de recuperação de empresas e 
falência. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 226-229, p. 227. 

117 Era assim vertido o art. 148: ''A concordata não produz novação, não desonera os coo
brigados com o devedor, nem os fiadores deste e os responsáveis por via de regresso:' 

118 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. t. 30. 3. ed. 
Rio de Janeiro: Borsoi, 1971, p. 109. 

119 Assim, apenas exemplificativamente, ver STJ, REsp 193, 3.• Turma, j. 28.08.1989, v.u., 
rei. Min. Nilson Naves (entendendo que, "[e]m face da garantia do aval, não cabe ao 
avalista invocar defesa própria do avalizado, como a falência ou concordatà'). No mesmo 
sentido, ver STJ, AgRg no AI 866.111, 3.• Turma, j. 18.10.2007, v.u., rel. Min. Humberto 
Gomes de Barros (sustentando que "[a] concordata da devedora afiançada nada afeta a 
obrigação do garantidor para com o credor do título"). No mesmo sentido, ver também 
STJ, REsp 1.747, 3.• Turma, j. 03.04.1990, m.v., rel. Min. Gueiro Leite; STJ, REsp 3.055, 
3.• Turma, j. 28.06.1990, m.v., rel. Min. Eduardo Ribeiro; STJ, REsp 4.131, 4.• Turma, j. 
25.09.1990, v.u., rei. Min. Sálvio de Figueiredo; STJ, REsp 3.713, 4.• Turma, j. 16.10.1990, 
v.u., rel. Min. Sálvio de Figueiredo; STJ, REsp 16.153, j. 31.03.1992, v.u., rei. Min. Nilson 
Naves; STJ, REsp 11.091, 4.• Turma, j. 31.08.1992, v.u., rel. Min. Athos Carneiro; STJ, 
REsp 26.960, 3.• Turma, j. 15.03.1994, v.u., rei. Min. Cláudio Santos; STJ, REsp 43.119, 
3.• Turma, j. 21.11.1995, v.u., rei. Min. Eduardo Ribeiro. 

120 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. t. 34. 3. ed. 
Rio de Janeiro: Borsoi 1972, p. 385. 
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poderá cobrá-los tão somente após o vencimento121 e pelo valor original 
de sua obrigação, e não por valor resultante de eventual aumento de sua 
obrigação conforme previsão do plano de recuperação.122 

Precisamente por não se sujeitarem à recuperação judicial, o deferi
mento do processamento da recuperação judicial não suspende o curso das 
execuções,123

-
124 nem das ações monitórias, 125 promovidas contra coobrigados 

com empresa devedora, 126 bem como o plano de recuperação aprovado pela 

121 BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Lei de recuperação de empresas e falências. 5. ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 147. 

122 SOUZA, Marcos Andrey de. Comentários aos artigos 48 e 49. In: DE LUCCA, Newton, 
SIMÃO FILHO, Adalberto (orgs.). Comentários a nova lei de recuperação de empresas e 
falências. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 211-237, p. 233. 

123 Nesse sentido, ver TJRJ, AI 0008897-66.2010.8.19.0000, 15.• Câmara Cível, j. 08.06.2010, 
v.u., rei. Des. Ricardo Rodrigues Cardozo; TJRS, AI 70038930467, 20.• Câmara Cível, 
j. 17.11.2010, v.u., rei. Des. Rubem Duarte; TJRS, AI 70028119014, 19.• Câmara Cível, 
j. 30.06.2009, v.u., rei. Des. Mylene Maria Michel; TJSP, AI 990.10.065879-4, 21.• Câ
mara de Direito Privado, j. 11.03.2010, v.u., rei. Des. Maurício Ferreira Leite; TJSP, AI 
7.328.326-0, 15.• Câmara de Direito Privado, j. 09.06.2009, v.u., rei. Des. Araldo Telles; 
TJSP, AI 7332983-4, 13.• Câmara de Direito Privado, j. 03.06.2009, v.u., rei. Des. Cau
duro Padin; TJSP, AI 7.332.892-8, 13.• Câmara de Direito Privado, j. 25.03.2009, v.u., 
rei. Des. Heraldo de Oliveira; TJSP, AI 7.320.686-9, 18.• Câmara de Direito Privado, 
j. 24.03.2009, v.u., rei. Des. Roque Mesquita; TJSP, AI 604.113-4/4-00, Câmara Reser
vada à Falência e Recuperação, j. 04.03.2009, v.u., rei. Des. Romeu Ricupero; TJSP, AI 
604.114-4/9-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 04.03.2009, v.u., rei. Des. 
Romeu Ricupero; TJSP, AI 7.296.087-9, 11." Câmara de Direito Privado, j. 17.12.2008, 
v.u., rei. Des. Soares Levada; TJSP AI 7.295.672-4, 13.• Câmara de Direito Privado, j. 
26.11.2008, v.u., rei. Des. Heraldo de Oliveira; TJSP, AI 7.239.652-0, 22.• Câmara de 
Direito Privado, j. 24.06.2008, v.u., rei. Des. Andrade Marques; TJSP, AI 7.097.418-4, 
23.• Câmara de Direito Privado, j. 28.02.2007, m.v., rei. Des. Rizzato Nunes; e TJMG, AI 
1.0042.09.028277-5/001, 15.• Câmara Cível, j. 16.09.2010, m.v., rei. Des. Antônio Bispo; 
TJSP, AC 0159912-84.2010.8.26.0583, 17.• Câmara de Direito Privado, j. 23.02.2011, v.u., 
rei. Des. Luiz Sabbato. 

124 Assim é o exemplo trazido por Manuel Justino Bezerra Filho: "suponha-se que uma 
limitada que emitiu uma nota promissória em favor de qualquer credor, tendo o sócio 
dessa limitada (ou qualquer terceiro) avalizado o título. Mesmo que o crédito esteja 
sujeito aos efeitos da recuperação, o credor pode executar o avalista". BEZERRA FILHO, 
Manoel Justino. Lei de recuperação de empresas e falências. 5. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2008, p. 147. 

125 Assim, ver TJSP, AI 990.10.063337-6, 37.• Câmara de Direito Privado, j. 12.05.2010, 
v.u., rei. Des. Roberto Mac Craken; e TJGO, AC 120593-3/188, 4.• Câmara Cível, j. 
13.03.2008, v.u., rei. Des. Almeida Branco. 

126 Nesse sentido, ver TJSP, AC 0027851-46.2008.8.26.0224, 14. • Câmara de Direito Privado, 
j. 14.12.2011, m.v., rei. Des. Melo Colombi (entendendo que "[a] recuperação judicial 
de empresa não obsta o prosseguimento da execução contra os devedores solidários, 
porquanto a obrigação destes é autônoma, inexistindo impedimento ao prossegui
mento do feito quanto a eles"); TJSP, AI 0432511-40.2010,8.26.0000, 14.• Câmara de 
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comunhão de credores e judicialmente homologado não terá o condão 
de modificar ou suprimir a posição creditícia do credor em relação aos 
coobrigados com a empresa devedora. 127

-
128 Ademais, se há deferimento 

Direito Privado, j. 23.02.2011, m.v., rei. Des. Thiago de Siqueira (decidindo que as 
"[e]xecuções contra os coobrigados que não sofrem qualquer interferência, na forma 
do que dispõe o § 1.0 do art. 49, reiterada tal posição neste art. 59, que faz ressalva 
expressa ao mencionar que a novação se dá 'sem prejuízo das garantias"'}; TJMG, AI 
1.0024.06.074557-7/001, 15.• Câmara Cível, j. 12.06.2008, m.v., rei. Des. José Affonso 
da Costa Côrtes (entendendo que "[o] processamento de recuperação judicial não 
ocasiona a suspensão da já intentada ação contra o devedor e coobrigados no tocante 
a estes últimos"). 

127 Seguindo essa orientação, ver TJPR, AC n. 7 44.596-3/TJPR, 14. • Câmara Cível, j. 22.06.2011, 
v.u., rei. Des. Guido Dõbeli; TJSP, AI 990.10.003664-5, 23.• Câmara de Direito Privado, 
j. 07.04.2010, m.v., rei. Des. Rizzatto Nunes; TJSP, AI 990.10.055885-4, 38.• Câmara de 
Direito Privado, j. 07.04.2010, v.u., rei. Des. Maury Bottesini; TJSP, AI 990.10.107964-0, 
11.• Câmara de Direito Privado, j. 08.04.2010, v.u., rei. Des. Moura Ribeiro; TJSP, AI 
990.10.018045-2, 15." Câmara de Direito Privado, j. 09.03.2010, v.u., rei. Des. Edgard 
Jorge Lauand; TJSP, AI 7.242.811-4, 21." Câmara de Direito Privado, j. 06.05.2009, 
v.u., rei. Des. Itamar Gaino; TJSP, AI 7.317.008-0, 23." Câmara de Direito Privado, j. 
25.03.2009, v.u., rel. Des. José Marcos Marrone; TJSP, AI 7.200.207-0, 16." Câmara de 
Direito Privado, j. 29.04.2008, v.u., rei. Des. Candido Alem; TJSP, AI 498.450-4/6-00, 
Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 30.01.2008, v.u., rei. Des Pereira Calças; 
TJSP, AI 7.126.147-7, 19." Câmara de Direito Privado, j. 22.05.2007, v.u., rei. Des. Manoel 
Justino Bezerra Filho; TJSP, AI 7.109.173-3, 22." Câmara de Direito Privado, j. 13.02.2007, 
v.u., rei. Des. Roberto Bedaque; TJMT, AI 55.438/2008, 5." Câmara Cível, j. 15.10.2008, 
v.u., rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha; e TJSP, AI 0070931-48.2011.8.26.0000/ 
TJSP, 15." Câmara de Direito Privado, j. 28.06.2011, v.u., rei. Manoel Mattos. 

128 Em sentido contrário à jurisprudência largamente dominante, ver TJSP, EI 7.166.479-
6/02, 21.• Câmara de Direito Privado, j. 03.12.2008, m.v., rei. Des. Antonio Marson 
(no corpo do acórdão, discutia-se se a suspensão de execução prevista no art. 6.0 da 
Lei 11.101/2005 aproveitava ao avalista do devedor. Um primeiro ponto consistia em 
determinar se se poderia interpretar extensivamente o art. 6.0

• Assim, "[d]iscute-se a 
respeito da extensão, ou não, da suspensão do curso das ações e execuções em face 
do devedor, em razão da decretação da falência ou do deferimento do processamento 
da recuperação judicial, nos termos do art. 6.0 da Lei 11.101/2005, aos sócios avalistas 
devedores solidários da pessoa jurídicà'. "Se suspensas as ações e execuções dos credores 
particulares dos sócios solidários, com mais razão se suspendem as ações e execuções 
ajuizadas em face da pessoa jurídica devedora e seus sócios, na qualidade de devedo
res solidários:' De modo que a suspensão "efetivamente se estende aos seus sócios, na 
qualidade de devedores solidários': No voto vencido, assentou-se que a recuperação é 
instituto voltado à tutela de empresários, não de não empresários, como seria o caso dos 
garantes. "Para os garantes, não há suspensão, novação ou um benefício qualquer. Não 
estão sujeitos ao regime da recuperação:' Distingue-se ainda sócio solidário de devedor 
solidário. Invocou-se, também o argumento de que o avalista é devedor autônomo. 
Invocou-se, também, a redação do art. 49, § 1.0

, da LRF, de teor análogo ao do art. 148 
do Decreto-Lei 7.661/1945. A apelação que deu origem aos Embargos Infringentes foi 
a Apelação 7.166.479-6, Rel. Des. Souza Lopes, j. 31.10.2007. Nela, tratou-se do tema 
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do processamento de recuperação judicial em favor de sociedade empre
sária, não há a suspensão das execuções movidas contra sócio a quem se 
imputou responsabilidade, como ocorre em caso de desconsideração de 
personalidade jurídica.129 

Nada obsta, entretanto, a que o plano de recuperação judicial con
tenha cláusula de acordo com a qual o credor renuncia à garantia fide
jussória. A jurisprudência é pela "validade da cláusula que estendeu a 
novação aos demais coobrigados, limitando, no entanto, a extensão de 
seus efeitos". 130 

A novação a que se refere o art. 59 da LRF somente alcançará os cré
ditos contra os coobrigados com a empresa devedora se o credor renunciar 
à garantia.131 Isto é, conforme anota Manoel de Queiroz Pereira Calças, 
para a novação das garantias fidejussórias "exige-se que os credores anuam 
expressamente com a novação, já que esta, não sendo imposta pela Lei, só 
poderá ser voluntária, a exigir o ânimo expresso ou tácito, mas inequívoco.132 

É que, de regra, os credores conservam seus direitos e privilégios contra os 
coobrigados da empresa devedora, e o plano não poderá suprimir garan
tias, é o quanto resulta do disposto nos arts. 49, § 1.0

, 50, § 1.0
, e 59, da 

LRF. Vale dizer, plano de recuperação aprovado em assembleia-geral pelos 
quoruns deliberativos do art. 45 da LRF e judicialmente homologado não 
tem o condão de suprimir garantias. Conforme a precisa lição de Manoel 
de Queiroz Pereira Calças, "concedida a recuperação judicial, a novação 
dela decorrente afeta, exclusivamente, as obrigações da empresa devedo
ra constituídas até a data do pedido. Outrossim, a novação não atinge 

da "novação ocorrida quanto à obrigação avalizadà: e se disse que era "questão novís
simà', "os sócios da empresa que obteve a recuperação judicial, com a homologação do 
plano para pagamento futuro de seus credores, devedores solidários que são, seja como 
avalistas, ou qualquer outra espécie de garante, são atingidos pelo efeito, repita-se, do 
benefício da recuperação judicial. Do contrário, estar-se-ia avalizando o absurdo de 
se ter a pessoa jurídica como beneficiária, enquanto os sócios, devedores solidários 
que são, sofreriam o prosseguimento da execução': Assim, deu-se provimento ao apelo 
para "reconhecer a inexigibilidade do título, consequentemente, julga-se procedentes os 
embargos, extinguindo-se a execução"). 

129 Nesse sentido, ver TJRJ, AI 2006.002.25714, S. a Câmara Cível, j. 05.06.2007, v.u., rei. Des. 
Roberto Felinto; e TJMG, AI 1.0024.04.507833-4/002, 17.• Câmara Cível, j. 29.06.2007, 
v.u., rei. Des. Márcia de Paoli Balbino. 

130 PEREIRA CALÇAS, Manoel de Queiroz. Novação recuperacional. Revista do Advogado 
- Aasp, v. 29, n. 105, 115-128, 2009, p. 126. 

131 Assim, ver TJSP, AI 7.399.616-4, 18.• Câmara de Direito Privado, j. 06.10.2009, v.u., rei. 
Des. Alexandre Lazzarini. 

132 PEREIRA CALÇAS, Manoel de Queiroz. Novação recuperacional. Revista do Advogado 
- Aasp, v. 29, n. 105, 115-128, 2009, p. 127. 
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os coobrigados, os fiadores, os obrigados de regresso e, especialmente, os 
avalistas, haja vista a autonomia do aval:' 133 

Se, entretanto, o plano contiver cláusula a prever a supressão de ga
rantia fidejussória, e o credor titular da garantia votar pela aprovação do 
plano, a garantia será suprimida, pois a aprovação, aí, contém a renúncia 
tácita à garantia. Não por conta da deliberação assemblear, mas por que a 
aprovação do credor é interpretada como renúncia. Entretanto, se o cre
dor titular da garantia rejeitou o plano, não há renúncia, e mantém-se a 
garantia. Da mesma forma, se o credor apresentou objeção ao plano, por 
conter cláusula de supressão de garantias, e depois votar favoravelmente ao 
plano, não haverá renúncia, pois a objeção já continha ressalva em caso de 
eventual aprovação do plano. Se o credor titular da garantia não apresentar 
objeção a esse plano e no conclave desejar votar pela aprovação, poderá 
ele registrar em ata da assembleia sua ressalva, segundo a qual aprova o 
plano, mas não abre mão das garantias. Por fim, se o credor se abstém de 
participar da assembleia, não será ele apanhado por cláusula do plano a 
prever a supressão de garantias, já que a supressão de garantias só será eficaz 
perante o credor que manifestar, mesmo que tacitamente, sua vontade de 
renunciar à garantia. 

As variações em torno da forma pela qual se há de entender que o 
credor manifestou vontade de renunciar às garantias resultam de minudente 
e preciso acórdão relatado pelo Des. Pereira Calças, 134 assim ementado: "Re
cuperação judicial. Agravo de instrumento. Plano de recuperação judicial 
que contém cláusula que estende os efeitos da novação aos coobrigados, 
devedores solidários, fiadores e avalistas. Concessão do plano com aplicação 
do eram down do art. 58,§ 1.0 e incisos, da LRF. A novação prevista como 
efeito da recuperação judicial não tem a mesma natureza jurídica da no
vação disciplinada pelo Código Civil. Pretensão de credor de acolhimento 
de sua objeção colimando a nulidade da cláusula extensiva da novação aos 
garantidores fidejussórios (fiadores e avalistas). Nulidade não reconhecida. 
Validade e eficácia da cláusula em face dos credores que expressamente 
aprovaram o plano, por se tratar de direito disponível, que, ao assim vota
rem, renunciam ao direito de executar fiadores/avalistas durante o prazo 
bienal da 'supervisão judicial: Ineficácia da cláusula extensiva da novação 
aos coobrigados pessoais (fiadores/avalistas) em relação aos credores 
presentes à Assembleia-Geral que se abstiveram de votar, bem como aos 

133 PEREIRA CALÇAS, Manoel de Queiroz. Novação recuperacional. Revista do Advogado 
- Aasp, v. 29, n. 105, 115-128, 2009, p. 123. 

134 Nesse sentido, ver TJSP, AI 580.551-4/0-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, 
j. 19.11.2008, v.u., rei. Des. Pereira Calças. 
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ausentes do conclave assemblear. Evidente ineficácia da cláusula no que se 
refere aos credores que votaram contra o plano e, a fortiori, aos credores 
que formularam objeção relacionada com a ilegalidade da cláusula exten
siva da novação. Agravo provido, em parte, para reconhecer a ineficácia da 
novação aos coobrigados por débitos da recuperanda, dos quais a agravante 
é a credora. Extensão dos efeitos deste julgamento aos credores ausentes, 
abstinentes e aos que formularam objeção à cláusula hostilizada:' 

O coobrigado que paga, de regra, sub-roga-se no crédito contra os 
demais coobrigados (art. 259, parágrafo único, CC), incluída, aí, a empresa 
devedora. 135 Ao receber o pagamento feito por coobrigado, o credor deve 
informar nos autos da recuperação o recebimento, 136 individuando a pres
tação realizada. Se a obrigação for pecuniária, deverá informar nos autos 
da recuperação judicial o montante pago.137 O coobrigado que pagou deve 
habilitar-se na recuperação judicial para receber o valor a que teria direito 
o credor originário, em conformidade com o plano de recuperação. Era o 
quanto também ocorria na concordata, conforme o escólio de Pontes de 
Miranda: "[o]s que pagam as dívidas e se sub-rogam pessoalmente aos 
credores satisfeitos podem habilitar-se à percentagem concordatícia:'138 

135 Seguindo essa orientação, ver TJSP, AI 429.540-4/7-00, Câmara Reservada à Falência 
e Recuperação, j. 19.04.2006, v.u., rei. Des. Pereira Calças (entendendo que "[f]iador 
que pagou financiamento da devedora, sub-roga-se nos direitos do credor original 
e, por consequência, tem o direito de participar, com voz e voto, das assembleias de 
credores. Constando da relação de credores o crédito em nome do credor original, o 
fiador, sub-rogado, pode pedir, por petição, a substituição, ou, à sua escolha, postular 
sua habilitação ou divergência perante o administrador judicial. Não sendo acolhido 
seu pleito, tem o direito de valer-se da impugnação judicial do art. 8.0

• O credor que 
requer habilitação, formula divergência ou impugnação judicial tem o direito de par
ticipar das assembleias de credores, enquanto sua pretensão não for definitivamente 
julgada. O direito de voto deverá ser proporcional ao valor do crédito"); TJDF, AI 
2011.00.2.020222-3, 3.• Turma Cível, j. 14.12.2011, v.u., rei. Des. Nídia Correa Lima 
(julgando que "[a] Lei 11.101/2005 não impede que o feito executivo seja processado 
somente com relação aos fiadores da empresa em recuperação judicial, razão pela qual 
a ação de execução deve ter seu regular processamento. O prosseguimento da execução 
com relação aos codevedores não trará qualquer tumulto processual ou prejuízo para 
a devedora principal, uma vez que, na hipótese de a pretensão executiva ser satisfeita 
primeiramente, a credora, ora agravante, não poderá exigir o mesmo crédito no Juízo 
da recuperação judicial"). 

136 VIGIL NETO, Luiz Inácio. Teoria falimentar e regimes recuperatórios. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2008, p. 154. 

137 BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Lei de recuperação de empresas e falências. 5. ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 147. 

138 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. t. 30. 3. ed. 
Rio de Janeiro: Borsoi, 1971, p. 109. 
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O coobrigado que paga habilita seu crédito para receber o valor previsto 
no plano, e não a integralidade do valor que pagou a credor, em que pese 
a opinião contrária de José da Silva Pacheco,139 a sustentar a possibilidade 
de o coobrigado que pagou a dívida cobrá-la integralmente da sociedade 
empresária em recuperação. 

17. TRAVA DE DOMICÍLIO BANCÁRIO 

A expressão "trava bancárià' é utilizada para designar o tratamento em
prestado pelo sistema recuperacional ao crédito garantido pela modalidade 
indicada no art. 49, § 5.0

, da LRF e ao crédito garantido pela modalidade 
indicada no art. 49, § 3.0

, da LRF. Acontece que créditos garantidos por 
penhor constituído sobre títulos e direitos creditícios sujeitam-se à recu
peração judicial, enquanto créditos garantidos por alienação fiduciária de 
créditos não se sujeitam à recuperação judicial, de modo que utilizar-se 
uma mesma expressão para designá-los pode conduzir a confusão termi
nológica. A caracterização da hipótese prevista no art. 49, § 5.0

, da LRF, 
é independente da caracterização da hipótese prevista no art. 49, § 3.0

, da 
LRF. 140 A determinação de se o crédito é garantido por cessão fiduciária 
de recebíveis ou se por penhor de títulos ou direitos creditícios deve ser 
primeiro realizada em sede de divergência e, posteriormente, de impug
nação.141 Conforme ensina Melhim Namem Chalhub, "[e]m atenção às 
distintas conformações patrimoniais da cessão fiduciária e do penhor, a 
lei dá tratamento diferenciado aos efeitos de cada uma dessas espécies de 

139 PACHECO, José da Silva. Processo de recuperação judicial, extrajudicial e falência. 2. ed. 
Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 118. 

140 Assim, ver TJSP, AI 622.430-4/2, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 09.06.2009, 
v.u., rel. Des. Elliot Akel; TJSP, AI 622.428-4/3, Câmara Reservada à Falência e Recu
peração, j. 09.06.2009, v.u., rel. Des. Elliot Akel. Ver também TJSP, AI 540.384-4/4-00, 
Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 07.05.2008, v.u., rel. Des. José Araldo da 
Costa Telles (no voto do relator, lê-se que "[n]ão se confundem, de fato, a propriedade 
fiduciária e o penhor. Embora possam ser consideradas espécies de um mesmo gênero 
- garantia de crédito -, atuam em favor do credor sob formas diversas. Essa distinção, 
todavia, não me parece suficiente para subtrair o crédito que ostenta a agravante da 
incidência do § 5.0 do art. 49 da LFR. De fato, ao enumerar espécies contratuais no § 

3.0 e referir-se a bens móveis e imóveis, o legislador estabeleceu articulação com a parte 
final do dispositivo, exatamente aquela que veda alienação ou retirada de bens de capital 
essenciais à atividade empresarial enquanto perdure a suspensão do art. 6.0

, § 4.0
, da 

lei de regência. Quando, entretanto, a garantia consista em títulos de crédito, direitos 
creditórios, aplicações financeiras ou valores mobiliários, a disposição de regência será 
o § 5.0

, que determina o depósito dos respectivos valores em conta vinculadà'). 
141 Nesse sentido, ver TJPR, AI 627.325-8, 17.8 Câmara Cível, j. 17.03.2010, v.u., rel. Des. 

Lauri Caetano da Silva. 
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garantià'.142 Por isso é importante lançar luz sobre cada uma das hipóteses, 
bem como explicitar a forma de tratamento dispensada a cada uma delas. 

18. CRÉDITOS GARANTIDOS POR PENHOR DE TÍTULOS E DIREITOS 
CREDITÍCIOS 

A regra contida no art. 49, § 5.0
, da LRF prevê que créditos garantidos 

por penhor sobre títulos de crédito, direitos creditórios, aplicações financeiras 
ou valores mobiliários sujeitam-se à recuperação judiciaJ.l43 Nesse sentido, 
por exemplo, se a empresa devedora celebrou contrato de empréstimo com 
instituição financeira, o crédito resultante desse contrato sujeita-se à recu
peração judicial, no sentido de que o plano de recuperação poderá dispor 
acerca desses créditos, modificando os prazos e condições de pagamento. 

Por ser esse crédito garantido por penhor sobre títulos de crédito, 
direitos creditórios, aplicações financeiras ou valores mobiliários - como 
é o exemplo do endosso-caução de duplicatas -, impõe, no entanto, seja 
esclarecida a disciplina emprestada à garantia durante a etapa de processa
mento da recuperação judicial. É o quanto dispõe o art. 49, § 5.0

, da LRF, 
onde se lê: "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 § 4.0 

do art. 6.0 desta Lei:' 

A disciplina desse dispositivo legal diz respeito ao tratamento dispen
sado à garantia real pignoratícia constituída sobre determinadas espécies 
de bens móveis, que são os títulos de crédito, direitos creditórios, aplica
ções financeiras ou valores mobiliários. É que, como se afirmou, o crédito 
garantido (e.g., o decorrente de contrato de mútuo bancário) sujeita-se à 
recuperação judicial, de modo que poderá o plano de recuperação prever 
prazos e condições de pagamento diversas das contratadas. Entretanto, o 
plano de recuperação também poderá não dispor quanto ao pagamento do 
crédito decorrente do contrato de mútuo, caso em que o crédito, conquanto 
sujeito à recuperação judicial, conservará as condições originalmente con
tratadas (art. 49, § 2.0

, da LRF). 

142 CHALHUB, Melhim Namem. Negócio fiduciário. 4. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, 
p. 360. 

143 Nesse sentido, ver TJRJ, AI 2009.002.11750, 17.• Câmara Cível, 03.06.2009, m.v., rei. 
Des. Elton M. C. Leme. 
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Somente haverá determinação sobre se o plano de recuperação modi
ficou ou não as características do contrato de mútuo, garantido na forma 
do art. 49, § 5.0

, da LRF, após a aprovação do plano em assembleia-geral 
de credores e da sua homologação judicial. Aqui, não basta aprovação do 
plano em assembleia, impõe-se que haja a concessão da recuperação judicial, 
já que o plano pode eventualmente não sofrer a objeção a que alude o art. 
55 da LRF, e, assim, ficar isento do escrutínio assemblear. 

Enquanto não há concessão da recuperação judicial, pode ocorrer de se 
vencerem os créditos dados como garantia pignoratícia. Assim, por exemplo, 
podem vencer-se as duplicatas endossadas em caução antes da concessão 
judicial da recuperação. Nesse caso, o devedor das duplicatas endossadas 
em caução deverá realizar o pagamento ao portador legitimado, isto é, 
ao endossatário das duplicatas (art. 25, Lei 5.474/1968, c/c art. 19, Anexo 
I, Decreto 57.663/1966). Com efeito, estabelece-se assim uma "trava de 
domicílio bancário" para pagamento, à medida que o devedor dos títulos 
dados em garantia deverá pagar para o endossatário em seu domicílio, e 
não ao credor originário. 

Como muitas operações bancárias são garantidas por meio de en
dosso-caução de títulos, frequentemente o portador legitimado do título 
é instituição bancária, que receberá o pagamento em seu domicílio. Por 
esse motivo, cunhou-se a expressão "trava de domicílio bancário" para 
designar a hipótese. Entretanto, a disciplina prevista no art. 49, § 5.0

, 

da LRF aplica-se sempre que houver penhor constituído sobre títulos e 
direitos creditórios, pouco importando se o titular da garantia é ou não 
instituição bancária. 

O valor das garantias pagas - ou garantias liquidadas, consoante a dicção 
legal - serve, em princípio, para solver a obrigação garantida, caso esta não 
seja cumprida. Entretanto, como antes da concessão da recuperação ainda está 
a pender a determinação acerca do quantum da obrigação garantida, o valor 
da garantia liquidada deverá ficar depositado em conta vinculada144 

- conta 

144 Assim, ver TJSP, AI 571.784-4/1, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 
27.08.2008, v.u., rel. Des. Elliot Akel; TJSP, AI 541.816-4/4-00, Câmara Reservada à 
Falência e Recuperação, j. 07.05.2008, v.u., rel. Des. José Araldo da Costa Telles; TJSP, 
AI 622.432-4/1, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 06.10.2009, v.u., rel. 
Des. Elliot Akel; TJSP, AI 622.428-4/3, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, 
j. 09.06.2009, v.u., rel. Des. Elliot Akel; TJSP, AI 622.427-4/9-00, Câmara Reservada à 
Falência e Recuperação, j. 09.06.2009, v.u., rel. Des. Elliot Akel; TJSP, AI 622.426-4/4, 
Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 09.06.2009, v.u., rel. Des. Elliot Akel; 
TJMG, AI 1.0479.09.176188-8/001, U Câmara Cível, j. 20.07.2010, v.u., rel. Des. Vanessa 
Verdolim Hudson Andrade; TJMG, AI 1.0479.09.176188-8/002, U Câmara Cível, j. 
05.10.2010, v.u., rel. Des. Vanessa Verdolim Hudson Andrade. 
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esta que não necessita ser judicial145

- até que haja a concessão da recuperação 
judicial ou se escoem por inteiro os 180 dias do stay period.146 

Os depósitos realizados na conta vinculada serão corrigidos monetaria
mente e acrescidos de juros da poupança, e o juízo da recuperação poderá 
determinar que se lhe apresentem extratos da conta, para comprovar que 
o valor das garantias liquidadas está depositado. 147 Se o plano de recupera
ção judicialmente homologado nada dispuser acerca do valor da obrigação 
garantida, o valor da garantia liquidada poderá ser levantado pelo credor 
titular da garantia. Já se o plano de recuperação judicialmente homologado 
dispuser acerca do crédito garantido, impondo abatimentos no seu valor, 
o credor garantido poderá levantar da conta vinculada apenas o valor cor
respondente ao seu crédito conforme indicado no plano de recuperação 
homologado. O saldo poderá ser levantado pela empresa recuperanda. 

A garantia a que alude o art. 49, § 5.0
, da LRF pode ser renovada ou 

substituída judicialmente, sem que incida na hipótese a regra do art. 50, § 1.0
, 

da LRF.148 Isto é, a substituição ou supressão da garantia pode ocorrer indepen
dentemente de consentimento do credor, mas, aí, com a cautela se ponderar o 
princípio da preservação da empresa (art. 47 da LRF) com a necessidade de 
tutelar-se o credor. Com efeito, poderá ser suprimida a integralidade da garantia 

145 Nesse sentido, ver TJSP, AI 540.384-4/4-00, Câmara Reservada à Falência e Recupera
ção, j. 07.05.2008, v.u., rei. Des. José Araldo da Costa Telles (afirmando a "[m]antença 
do valor sob responsabilidade do credor, desde que com atualização monetária e juros 
das cadernetas de poupança''); TJSP, AI 639.111-4/6-00, Câmara Reservada à Falência 
e Recuperação, j. 19.05.2009, v.u., rei. Des. José Roberto Lino Machado (decidindo 
que "[n]ada impede que o banco credor atenda ao disposto no art. 49, § 5.0

, da NLF, 
depositando em seu próprio estabelecimento, em conta vinculada que renda juros e 
correção monetária, as quantias recebidas em pagamento de títulos dados em garantia 
de dívida'') 

146 Assim, ver TJSP, AI 557.256.4/0-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 
30.07.2008, v.u., rei. Des. Romeu Ricupero (entendendo que "o credor titular de posição 
de proprietário fiduciário de bem móvel não se submete aos efeitos da recuperação 
judicial, devendo prevalecer os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições con
tratuais, observada a legislação respectiva, e, de outro, tratando-se de crédito garantido 
por penhor sobre títulos de crédito, 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 da suspensão de que trata o § 4.0 do art. 6.0 da 
mesma Lei"). 

147 Assim, ver TJMG, AI 1.0105.09.319580-5/001, 2.a Câmara Cível, j. 17.08.2010, v.u., rel. 
Des. Brandão Teixeira. 

148 Em sentido contrário, ver TJSP, Súmula 61: "Na recuperação judicial, a supressão da 
garantia ou sua substituição somente será admitida mediante aprovação expressa do 
titular:' 
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se for prestada caução idônea pela empresa recuperanda, 149-150 ou poderá ser 
suprimida parte da garantia sem que haja a constituição de caução, naqueles 
casos em que a manutenção da garantia conduzirá, per se, ao insucesso da 
empresa recuperanda.151 Se a empresa devedora possuir meios alternativos de 
financiar-se, nos casos em que os credores continuarem a fornecer crédito 
após o deferimento do processamento da recuperação, deverá ser mantido o 
penhor sobre títulos ou direitos creditórios. 

19. CRÉDITOS GARANTIDOS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITOS 

O crédito garantido por alienação fiduciária de outros créditos não 
se sujeita à recuperação judicial, conforme dispõe o art. 49, 3.0

, da LRF. 
Consoante a dicção do Des. Romeu Ricupero, "a cessão fiduciária mais não 
é do que a alienação fiduciária que tem por objeto direitos creditórios ou 
títulos de crédito".152 Caso se esteja a tratar de cessão fiduciária de recebíveis, 
"o credor deverá apropriar-se de eventual garantia na forma pactuada no 
instrumento celebrado': 153 

Para o crédito não se sujeitar à recuperação, impõe ao credor demonstrar 
que há alienação fiduciária de crédito, do contrário, sujeitar-se-á à recu
peração.154 Se for descaracterizada a cessão fiduciária de recebíveis, poderá 

149 Assim, ver TJMS, AI 2010.022620-3/0000-00, 2.• Turma Cível, j. 24.08.2010, v.u., rel. 
Des. Luiz Carlos Santini (entendendo que "[é] possível a substituição das garantias dos 
créditos cedidos fiduciariamente durante a recuperação judicial, consoante dispõe o§ 5.0 

do art. 49 da Lei 11.101/2005. Durante o prazo de suspensão previsto no§ 4. 0 do art. 6.0 

da Lei 11.1 O 1/2005, os valores referentes ao pagamento das garantias fiduciárias deverão 
ficar vinculados em conta, destinados à manutenção da empresa recuperanda''). 

150 Em sentido contrário, entendendo não ser possível a substituição da garantia por caução, 
ver TJRS, AI 70031794043, 6.• Câmara Cível, j. 11.03.2010, v.u., rel. Des. Antônio Corrêa 
Palmeiro da Fontoura. Ver, também, TJSP, Súmula 62: "Na recuperação judicial, é inad
missível a liberação de travas bancárias com penhor de recebíveis e, em consequência, 
o valor recebido em pagamento das garantias deve permanecer em conta vinculada 
durante o período de suspensão previsto no § 4° do art. 6° da referida lei:' 

151 Assim foi decidido na decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial 
autuada sob o n.o 2008.001.403798-6, em trâmite perante a 1.• Vara Empresarial do 
Estado do Rio de Janeiro. 

152 Nesse sentido, ver TJSP, AI 585.273.4/7-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, 
j. 19.11.2008, v.u., rel. Des. Romeu Ricupero; TJSP, AI 650.545.4/7-00, Câmara Reservada 
à Falência e Recuperação, j. 27.10.2009, v.u., rel. Des. Romeu Ricupero. 

153 Assim, ver TJSP, EDcl 627.659.4/5-01, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 
27.10.2009, v.u., rel. Des. Romeu Ricupero. 

154 Assim, ver TJMG, AI 1.0109.08.012108-9/001, 6.8 Câmara Cível, j. 09.06.2009, v.u., rei. Des. 
Maurício Barros (entendendo que "[e]stão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos 
da empresa recuperanda, inclusive aqueles anteriores ao pedido de recuperação judicial, salvo 
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eventualmente ser caracterizado o penhor sobre direitos creditícios, com o 
que se aplica a disciplina do art. 49, § 5.0

, da LRF.155 

A propriedade fiduciária é constituída com o registro do contrato, nos 
termos do art. 1361, 1.0

, CC. 156
-
157 Logo, se o contrato não foi registrado, não 

há constituição de propriedade fiduciária e, portanto, o crédito sujeita-se 
à recuperação judicial.158 Ademais, se o contrato é registrado após o defe
rimento do processamento da recuperação judicial, o crédito permanece 
sujeito à recuperação judicial.159 

É possível realizar-se cessão fiduciária de créditos próprios ou de terceiros, 160 

como empresas de um mesmo grupo; de quotas de fundos de investimento, 161 

as exceções legais previstas nos parágrafos 3.0 e 4.0 do art. 49 da Lei 11.011/2005. Hipótese 
em julgamento em que não se provou, de forma conclusiva, que os valores depositados na 
conta corrente da recuperanda se referem a cessão fiduciária, devendo, em razão disso, se 
submeter ao plano de recuperação, pois não se enquadram nas exceções legais"). 

155 Assim, ver TJRJ, AI 2009.002.02081, 2.• Câmara Cível, j. 25.03.2009, v.u., rel. Des. Ale
xandre Freitas Câmara. 

156 Nesse sentido, ver TJSP, AI 653.245-4/0-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, 
j. 15.12.2009, v.u., rei. Des. Manoel Pereira Calças; TJSP, AI 655.134-4/8-00, Câmara 
Reservada à Falência e Recuperação, j. 15.12.2009, v.u., rel. Des. Manoel Pereira Calças; 
TJSP, AI 654.950.4/4-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 15.12.2009, v.u., 
rei. Des. Manoel Pereira Calças; TJSP, AI 585.273.4/7-00, Câmara Reservada à Falência 
e Recuperação, j. 19.11.2008, v.u., rei. Des. Romeu Ricupero; TJSP, AI 632.813.4/9-00, 
Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 09.06.2009, v.u., rei. Des. Romeu Ricupe
ro; TJSP, AI 627.659.4/3-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 28.07.2009, 
v.u., rei. Des. Romeu Ricupero; TJMG, AI 1.0109.09.014288-5/001, 6.• Câmara Cível, j. 
11.05.2010, v.u., rel. Des. Antônio Sérvulo. 

157 Nesse sentido, ver TJSP, Súmula 60: "A propriedade fiduciária constitui-se com o registro 
do instrumento no registro de títulos e documentos do domicílio do devedor:' 

158 Seguindo essa orientação, ver TJSC, AI 2012.061262-0/0001.00, Câmara Especial Re
gional de Chapecó, j. 23.10.2012, v.u., rei. Des. Artur Jenichen Filho (decidindo que a 
ausência de registro impossibilita a constituição de alienação fiduciária de recebíveis); 
TJSP, AI 653.329.4/3-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 15.12.2009, v.u., 
rei. Des. Manoel Pereira Calças; TJSP, AI 630.062.4/6-00, Câmara Reservada à Falência 
e Recuperação, j. 15.12.2009, v.u., rel. Des. José Araldo da Costa Telles. 

159 Assim, ver TJSP, AI 653.245-4/0-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 
15.12.2009, v.u., rei. Des. Manoel Pereira Calças. 

160 Nessa linha, ver TJSP, AI 622.431-4/7, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 09.06.2009, 
v.u., rel. Des. Elliot Akel; TJSP, AI 498.230.4/2, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, 
j. 30.05.2007, v.u., rel. Des. Boris Kauffmann (no voto do relator lê-se:"[ ... ] quer a alienação 
fiduciária envolve bens do devedor, quer de terceiros, o crédito não se submete aos efeitos da 
recuperação judicial, e somente se, com a venda dos bens alienados fiduciariamente, restar 
algum saldo devedor, é que esse saldo poderá vir a ser exigido do devedor"). 

161 Assim, ver TJSP, AI 633.785.4/7-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 
28.07.2009, v.u., rel. Des. Romeu Ricupero; e TJSP, AI 627.659.4/3-00, Câmara Reservada 
à Falência e Recuperação, j. 28.07.2009, v.u., rel. Des. Romeu Ricupero. 
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de recebíveis do cartão de crédito;162 bem como é lícito ceder fiduciariamente 
créditos futuros. 163 

Cessão fiduciária de créditos, por caber na espécie de alienação fi
duciária de bens móveis, 164

-
165 não se sujeita à recuperação judicial. 166

-
167 

162 Assim, ver TJSP, AI 627.659.4/3-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 
28.07.2009, v.u., rel. Des. Romeu Ricupero; e TJPR, AI 472.495-6, 17.• Câmara Cível, j. 
16.07.2008, v.u., rel. Des. Vicente dei Prete Misurelli. 

163 Nesse sentido, ver TJSP, AI 630.062.4/6-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, 
j. 15.12.2009, v.u., rel. Des. José Araldo da Costa Telles; TJSP, AI 627.659.4/3-00, Câma
ra Reservada à Falência e Recuperação, j. 28.07.2009, v.u., rel. Des. Romeu Ricupero; 
e TJMT, AI 10146/2009, 5.• Câmara Cível, j. 05.08.2009, v.u., rel. Des. Carlos Alberto 
Alves da Rocha. 

164 Seguindo essa orientação, ver TJSP, AI 653.329.4/3-00, Câmara Reservada à Falência e Recu
peração, j. 15.12.2009, v.u., rei. Des. Manoel Pereira Calças; TJSP, AI 653.245-4/0-00, Câmara 
Reservada à Falência e Recuperação, j. 15.12.2009, v.u., rel. Des. Manoel Pereira Calças; 
TJSP, AI 655.134-4/8-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 15.12.2009, 
v.u., rel. Des. Manoel Pereira Calças; TJSP, AI 654.950.4/4-00, Câmara Reservada à 
Falência e Recuperação, j. 15.12.2009, v.u., rel. Des. Manoel Pereira Calças; TJSP, AI 
585.273.4/7-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 19.11.2008, v.u., rei. Des. 
Romeu Ricupero; TJSP, AI 650.545.4/7-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, 
j. 27.10.2009, v.u., rei. Des. Romeu Ricupero; TJSP, AI 632.813.4/9-00, Câmara Reser
vada à Falência e Recuperação, j. 09.06.2009, v.u., rel. Des. Romeu Ricupero; TJSP, AI 
633.785.4/7-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 28.07.2009, v.u., rel. Des. 
Romeu Ricupero; TJSP, AI 627.659.4/3-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, 
j. 28.07.2009, v.u., rel. Des. Romeu Ricupero; e TJPR, AI 771.158-0, 18.• Câmara Cível, 
j. 20.06.2012, v.u., rel. Des. Ivanise Maria Tratz Martins. 

165 Nesse sentido, ver TJSP, Súmula 59: "Classificados como bens móveis, para os efeitos 
legais, os direitos de créditos podem ser objeto de cessão fiduciária:' 

166 Assim, ver TJSP, AI 653.329.4/3-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 
15.12.2009, v.u., rel. Des. Manoel Pereira Calças; TJSP, AI 655.134-4/8-00, Câmara Re
servada à Falência e Recuperação, j. 15.12.2009, v.u., rel. Des. Manoel Pereira Calças; 
TJSP, AI 557.256.4/0-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 30.07.2008, v.u., 
rei. Des. Romeu Ricupero; TJPR, AI 472.508-8, 18.• Câmara Cível, j. 27.08.2009, v.u., 
rel. Des. Ruy Muggiati; TJRS, AI 70030491278, 6.• Câmara Cível, j. 01.03.2010, decisão 
monocrática, rel. Des. Antônio Corrêa Palmeira da Fontoura; TJMT, AI 91370/2008, 
6.• Câmara Cível, j. 11.03.2009, v.u., rei. Des. Juracy Persiani; TJMT, AI 59414/2010, 
1.• Câmara Cível, j. 11.01.2011, v.u., rel. Des. Orlando de Almeida Perri; TJMT, AI 
10146/2009, 5.• Câmara Cível, j. 05.08.2009, v.u., rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha; 
TJPR, AI 649.467-5, 17.• Câmara Cível, j. 27.10.2010, v.u., Des. Paulo Hapner; TJRJ, AI 
2009.002.34272, 17.• Câmara Cível, j. 21.01.2010, m.v., rei. Des. Luisa Cristina Bottrel 
Souza; e TJRJ, AI 2009.002.09750, 17.• Câmara Cível, j. 24.06.2009, m.v., rei. Des. Luisa 
Cristina Bottrel Souza. 

167 Em sentido contrário, sujeitando à recuperação o crédito garantido por cessão fiduciária 
de recebíveis, ver TJMT, AI 43635/2008, 3.• Câmara Cível, j. 18.08.2008, v.u., rel. Des. 
Guiomar Teodoro Borges; TJRJ, AI no AI 0053629-35.2010.8.19.0000, 9.• Câmara Cível, 
j. 01.03.2011, v.u., rel. Des. Carlos Santos de Oliveira (entendendo que "[a] recuperação 
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Por conta disso, não pode o credor fiduciário participar e votar em 
assembleia-geral de credores,168 em razão da regra do art. 39, § 1.0

, da 
LRF, que dispõe: "Não terão direito a voto e não serão considerados para 
fins de verificação do quorum de instalação e de deliberação os titulares 
de créditos excetuados na forma dos §§ 3.0 e 4.0 do art. 49 desta Lei:' 
Poderá o credor fiduciário, no entanto, aderir espontaneamente ao plano 
de recuperação, 169 com o que participará do conclave com direito a voto, 
na classe em que houver aderido. 

É inequívoco que crédito garantido por cessão fiduciária de recebíveis 
não se sujeita à recuperação judicial, em razão do disposto no art. 49, § 3.0

, 

da LRF. Entretanto, esse dispositivo não pode ser interpretado isoladamente, 
mas em conjunto com as demais normas do sistema de direito concursal 
constituído pela Lei 11.1 O 1/2005, que alinha os incentivos aos agentes eco
nômicos para que desenhem as estruturas de governança de seus interesses. 
Com efeito, a não sujeição pura e simples do crédito garantido por cessão 
fiduciária de recebíveis constitui forte incentivo para os agentes econômicos 
optarem por essa forma de garantia, em detrimento de outras formas, que 
sujeitam o crédito à recuperação judicial. É fato notório que a constituição 
de penhor sobre títulos de crédito cedeu lugar à cessão fiduciária como 
forma de garantia das operações de mútuo bancário. 

A manutenção da cessão fiduciária fica, entretanto, a depender de 
outro incentivo que o sistema de direito concursal dá ao credor garantido: 
o de continuar a fornecer créditos durante a recuperação. Esses créditos 
constituídos durante a recuperação judicial são, por um lado, essenciais 

judicial é um instituto que visa a superação do estado de crise de uma empresa, para que 
a mesma possa continuar em seu pleno funcionamento, atendendo assim aos interesses 
de seus proprietários e à sua função social. Princípio da preservação da empresa. - O 
pedido de recuperação judicial da empresa agravada foi deferido, razão pela qual as 
instituições financeiras não podem mais reter os aludidos valores, sob pena de não fazer 
valer a finalidade precípua da recuperação judicial. - Contrato de penhor mercantil e 
não de cessão de crédito celebrado entre a agravada e as instituições financeiras, motivo 
pelo qual as mesmas devem se sujeitar ao quadro geral de credores, em atenção ao par 
conditio creditorurn. - O valor arbitrado pelo magistrado singular a título de multa, no 
caso de descumprimento da ordem judicial, não se demonstra elevado, mas revestida 
de caráter coercitivo, e por isso deve ser fixada em valor pecuniário expressivo"). Ver, 
também, TJES, AI 30.090.000.180, 1.• Câmara Cível, j. 11.05.2010, v.u., rei. Des. Fábio 
Clen de Oliveira; e TJES, AI 030089000142, 3.• Câmara Cível, j. 24.06.2008, v.u., rei. 
Des. Jorge Goes Coutinho (ambas as decisões entendendo que os bens a que alude o 
art. 49, § 3.0

, são coisas móveis materiais). 
168 Assim, ver TJSP, AI 428.701.4/5-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 

06.12.2006, v.u., rei. Des. Manoel Pereira Calças. 
169 Nesse sentido, ver TJMG, AI 1.0051.09.027014-4/001, 17.• Câmara Cível, j. 17.06.2010, 

v.u., rei. Des. Lucas Pereira. 
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à manutenção da atividade da empresa devedora e, por outro lado, são a 
condição necessária para o credor titular da cessão fiduciária manter esse 
seu crédito excluído da recuperação judicial. Os créditos fornecidos durante 
a recuperação judicial podem adotar todas as modalidades de garantia, 
observada as limitações do art. 66 da LRF, e, em caso de falência, será 
classificado como extraconcursal. Se o credor titular de crédito garantido 
por cessão fiduciária recusar-se a continuar a fornecer crédito à empresa 
devedora, mesmo protegido por toda a disciplina do crédito extraconcursal, 
será lícito sujeitar o crédito garantido por cessão fiduciária aos efeitos da 
recuperação. Vale dizer, o sistema de direito concursal brasileiro impõe à 
empresa devedora e ao seu credor garantido o dever de participar colabo
rativamente da recuperação da empresa. Em caso de não cooperação por 
parte do credor garantido, que se recusa a fornecer crédito à empresa deve
dora, mesmo protegido pela norma do art. 67 da LRF, deverá ele sujeitar-se 
integralmente à recuperação. 

20. ADIANTAMENTO DO CONTRATO DE CÂMBIO 

Crédito decorrente de adiantamento de contrato de câmbio, incluídos 
os encargos contratuais, não se sujeita à recuperação judicial de empresas 
(art. 49, § 4.0

, c/c art. 86, 11, da LRF), razão pela qual devem ser restituídos 
em dinheiro. 170

-
171 

A restituição, porém, não é postulada perante o juízo da recuperação 
judicial, 172 ante a inexistência de disposição nesse sentido, contrariamente 
ao que ocorria quando da vigência do Decreto-Lei 7.661/1945. O credor 
pode exigir seu crédito por medida cautelar de arresto de ativos - cujo 
curso não é suspenso pelo deferimento do processamento da recuperação 
-, seguido de execução singular.173 Também é lícito ao credor bloquear 
valores da conta corrente da empresa devedora, independentemente de 

170 Assim, ver TJES, AI no AI 030090001337, 4.• Câmara Cível, j. 11.05.2010, v.u., rei. Des. 
Samuel Meira Brasil Júnior. 

171 Em sentido contrário, entendendo pela impossibilidade de pedido de restituição, que 
somente pode ocorrer em caso de falência, ver BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Lei 
de recuperação de empresas e falências. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribm:tais, 2008, 
p. 149. 

172 Nesse sentido, ver TJSP, AI 990.10.040847-0, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, 
j. 01.06.2010, v.u., rei. Des. Alliot Akel. 

173 Seguindo essa orientação, ver TJSP, AI 640.832-4/9-00, Câmara Reservada à Falência e 
Recuperação, j. 18.08.2009, v.u., rei. Des. Elliot Akel; TJSP, AI 642.768-4/0-00, Câmara 
Reservada à Falência e Recuperação, j. 28.07.2009, v.u., rei. Des. Elliot Akel; e TJSP, AI 
7342218-5, 12.• Câmara de Direito Privado, j. 06.05.2009, v.u., rei. Des. Rui Cascaldi. 
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pedido judicial.174 Na doutrina, favoravelmente a esta regra, há o escólio 
de Marlon Tomazette. 175 

21. CONTRATO DE LEASING 

Contratos de leasingnão se submetem à recuperação judicial de empresas. 
Portanto, ação de reintegração de posse não é suspensa pelo deferimento 
do processamento da recuperação. Entretanto, se a empresa devedora se 
desincumbir do ônus de provar que o bem é essencial à sua atividade, será 
suspensa a reintegração de posse até o decurso do stay period.176 

A hipótese prevista no art. 49, § 3.0
, parte final, da LRF, a proibir 

que seja retirado do estabelecimento da empresa devedora bem de capital 
essencial à sua atividade, é excepcionada pela regra contida no art. 199, 
§§ 1.0 e 2.0

, da LRF, a prever que a vedação não se aplica no caso de a 
empresa devedora ser empresa de prestação de serviços aéreos ou de in
fraestrutura aeronáutica. Essa norma, entretanto, deve ser interpretada em 
consonância com o princípio da preservação da empresa, insculpido no 
art. 47 da LRF, pois, conforme consignou oDes. Reinaldo Pinto Alberto 
Filho em aresto de lavra do TJRJ, 177 a possibilidade pura e simples da re
tomadas das aeronaves "comprometeria o desenvolvimento das devedoras 
e a própria recuperação pretendida. Cancelamento de voas agendados que 

174 Nesse sentido, ver TJSP, AI 575.483-4/7-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, 
j. 29.10.2008, rei. Des. Elliot Akel; TJPR, AI 597355-5, 14.• Câmara Cível, j. 27.01.2010, 
v.u., rei. Juíza Themis Furquim Cortes; TJSC, AI 2010.071849-0, 5.• Câmara de Direito 
Comercial, j. 28.03.2011, v.u., rei. Des. Jânio Machado; TJPR, AI 602.335-8, 18.• Câmara 
Cível, j. 10.02.2010, v.u., rei. Des. José Carlos Dalacqua. Neste último aresto, no voto do 
relator Des. José Carlos Dalacqua, lê-se que "Resta claro, pois, que os casos de adian
tamento de contrato de câmbio não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial. 
Isto ocorre tendo em vista que, em tal situação, a quantia recebia pelo exportador, em 
verdade, não lhe pertence, sendo 'bem' da instituição financeira:' 

175 TOMAZETTE, Marlon. Curso de direito empresarial: falência e recuperação de empresas. 
São Paulo: Atlas, 2011, p. 72-73. 

176 Nesse sentido, ver TJMG, AI 1.0148.10.000471-9/001, 9.• Câmara Cível, j. 29.06.2010, 
v.u., rei. Des. Pedro Bernardes (entendendo que "[n]os termos do§ 3.0 do art. 49 da Lei 
11.101/2005, não está o arrendador mercantil obrigado a aderir ao plano de recuperação 
judicial formulado por seu devedor. 3 - Comprovado que a empresa devedora está em 
recuperação judicial, devem ser suspendidas todas as ações individuais em face dela 
ajuizadas, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, nos termos do § 4. 0 do art. 6.0 da 
Lei 11.101/2005. 4- A simples alegação de que o bem é essencial à atividade da em
presa não é suficiente para admitir a referida caracterização, sendo necessária a devida 
comprovação"). 

177 TJRJ, AI 2005.002.23836, 4.3 Câmara Cível, j. 22.11.2005, v.u., reL Des. Reinaldo Pinto 
Alberto Filho. 
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ensejaria a desconfiança dos passageiros, proporcionando uma avalanche 
de lides indenizatórias decorrentes do não cumprimento das obrigações 
contratuais assumidas". Na doutrina, favoravelmente à vedação de retira
da de aeronaves da empresa, por conta do princípio da função social da 
empresa, posiciona-se Marlon Tomazette. 178 

22. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 

Via de regra, o credor garantido por alienação fiduciária em garantia 
não se submete à recuperação judicial, 179 conforme expressamente dispõe 
o art. 49, § 3.0

, da LRF. Logo, em caso de venda do bem pelo proprietário 
fiduciário, o produto da venda não será repassado para a empresa em re
cuperação.180 Entretanto, caso o bem alienado fiduciariamente seja de valor 
insuficiente para satisfazer a integralidade da obrigação garantida, o saldo 
poderá ser habilitado na recuperação, à qual se sujeitará.181 Nesse sentido, 
aliás, há o Enunciado 51, lavrado por ocasião da I Jornada de Direito Co
mercial do CJF, de teor seguinte: "O saldo do crédito não coberto pelo valor 
do bem e/ou da garantia dos contratos previstos no § 3.0 do art. 49 da Lei 
11.101/2005 é crédito quirografário, sujeito à recuperação judicial:' 

178 TOMAZETTE, Marlon. Curso de direito empresarial: falência e recuperação de empresas. 
São Paulo: Atlas, 2011, p. 71. 

179 Assim, ver TJGO, AI 74365-5/180, 3.• Câmara Cível, j. 12.01.2010, v.u., rei. Juiz Jair 
Xavier Ferro (afirmando que "[o] crédito garantido por alienação fiduciária não se 
submete ao procedimento de recuperação judicial da empresa devedora. Entretanto, 
durante o prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados do deferimento do processamento 
da recuperação judicial, é vedada a venda ou retirada do estabelecimento do devedor 
dos bens essenciais à sua atividade econômica, por força do que dispõe o artigo 49, § 
3.0

, da Lei 11.101/2005"). Ver, também, TJMG, AI 1.0479.10.004329-4/001, 9.• Câmara 
Cível, j. 06.07.2010, v.u., rei. Des. José Antônio Braga; e TJDF, AI 2010.00.2.013178-9, 
1.• Turma Cível, j. 13.10.2010, v.u., rei. Des. Nívio Geraldo Gonçalves. 

180 Nesse sentido, ver TJMT, AI 91691/2009, 5.• Câmara Cível, j. 16.12.2009, v.u., rei. Des. 
Leônidas Duarte Monteiro (afirmando que "[a] ação de recuperação judicial da empresa 
devedora de instituição financeira de mútuo garantido com alienação fiduciária, não tem 
o condão de suspender do referido pacto firmado pela exceção prevista no§ 3.0

, art. 49, 
Lei de Regência. O crédito proveniente de contrato garantido por alienação fiduciária 
não se submete à recuperação judicial deferida. Por consequência lógica e racional, se 
estes bens são vendidos, extintos os contratos, o valor auferido, não se submetendo a 
qualquer rateio, deve ser entregue totalmente à instituição financeira credora''). 

181 Seguindo essa orientação, ver TJSP, AI 498.230.4/2, Câmara Reservada à Falência e 
Recuperação, j. 30.05.2007, v.u., rei. Des. Boris Kauffmann (no voto do relator lê-se: " ... 
quer a alienação fiduciária envolve bens do devedor, quer de terceiros, o crédito não 
se submete aos efeitos da recuperação judicial, e somente se, com a venda dos bens 
alienados fiduciariamente, restar algum saldo devedor, é que esse saldo poderá vir a 
ser exigido do devedor"). 
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A constituição da alienação fiduciária fica a depender do registro do 
contrato, sem o qual não será a alienação fiduciária oponível a terceiros, de 
modo que, perante a comunhão de credores sujeitos à recuperação, o crédito 
será apenas quirografário, desprovido de qualquer privilégio.182

-
183 

Se o bem alienado fiduciariamente for bem de capital essencial ao 
exercício da atividade da empresa devedora, não será permitida a retirada 
desse bem pelo prazo do stay period.184 

Por fim, cumpre registrar que há entendimento a sustentar que cabe 
alienação fiduciária de bens fungíveis que integram estoque de empresa 
devedora.185 

23. CONTRATO DE VENDA DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS E CONTRATO DE 
VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO 

Igualmente não se sujeitam à recuperação judicial os créditos do pro
prietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos 
contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em 
incorporações imobiliárias, bem como não se submete à recuperação ju
dicial crédito decorrente de venda com reserva de domínio, 186 conforme 
expressamente dispõe o no art. 49, § 3.0

, da LRF. 

24. CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS 

Créditos contraídos após o deferimento do processamento da recupe
ração judicial, como, por exemplo, créditos de honorários, de regra, não se 

182 Nesse sentido, ver TJMG, AI 1.0145.10.059136-4/001, 17.• Câmara Cível, j. 24_03.2011, 
v.u., rei. Des. Eduardo Mariné da Cunha. 

183 Acerca do tema, ver TJMG, AI 1.0079_10.007321-6/001, 2.• Câmara Cível, j. 15.03.2011, 
v.u., rei. Des. Caetano Levi Lopes (defendendo que a alienação fiduciária se constitui 
independentemente do registro no domicílio do devedor, pois " [o] crédito representado 
por cédulas de crédito bancário, garantidas por alienação fiduciária de bens móveis e 
cessão fiduciária de certificado de depósito bancário concretiza a hipótese excepcional 
prevista no art. 49, § 3.0

, da Lei 11.101, de 2005. Está, portanto, excluído dos efeitos 
da recuperação judicial. 2. A falta de prova de registro de contratos no domicílio do 
devedor é irrelevante. O registro é feito para ser oposto a terceiros, jamais entre as partes 
contratantes. 3. O prazo de suspensão a que se refere o art. 6.0

, § 4. 0
, da Lei 11.101, de 

2005, é inaplicável aos créditos a que se refere o art. 49, § 3.0
, da mesma lei"). 

184 Assim, ver TJMG, AI 1.0317.10.005972-2/001, 12.a Câmara Cível, j. 19.01.2011, v.u., rei. 
Des. José Flávio de Almeida. 

185 Assim, ver TJSP, AI 445.750.4/2, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 28.06.2006, 
v.u., rei. Des. Elliot Akel. 

186 Nessa linha, ver TJSP, AI 0503842-82.2010.8.26.0000, 30.• Câmara de Direito Privado, 
j. 06.04.2011, v.u., rei. Des. Andrade Neto. 
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sujeitam à recuperação, de modo que estes credores não podem habilitar 
o seu crédito na recuperação.187 As execuções dos créditos extraconcursais 
não são apanhadas pela regra do automatic stay. 188 

Os créditos que nascerem após a data do pedido terão a vantagem de 
ser créditos extraconcursais, nos termos do art. 67 e seu parágrafo único, da 
LRF. Com efeito, "aqueles relativos a despesas com fornecedores de bens ou 
serviços e contratos de mútuo': "em caso de decretação de falêncià' (art. 67, 
caput, da LRF) e 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" (art. 67, 
parágrafo único, da LRF). 

25. OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NO ÂMBITO DAS CÂMARAS OU 
PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO E DE LIQUIDAÇÃO 
FINANCEIRA 

Nos termos do disposto no art. 193 da LRF, a recuperação judicial 
"não afeta as obrigações assumidas no âmbito das câmaras ou prestadoras 
de serviços de compensação e de liquidação financeira, que serão ulti
madas e liquidadas pela câmara ou prestador de serviços, na forma de 
seus regulamentos': Desse modo, as obrigações contraídas em câmaras de 
compensação e liquidação integrantes do sistema de pagamentos brasileiro, 
disciplinadas pelo art. 2.0 da Lei 10.214/2001, não se sujeitam ao processo 
de recuperação. 

26. OBRIGAÇÕES A TÍTULO GRATUITO 

A norma contida no art. 5.0
, I, da LRF, segundo a qual não são exigíveis 

do devedor, na recuperação judicial ou na falência, as obrigações a título 
gratuito, deve ser bem compreendida. No tempo da vigência do Decreto-Lei 
7.661/1945, dispunha seu art. 23, I, que não eram exigíveis na falência as 
obrigações a título gratuito, sem estender a mesma regra para o processo 
de concordata. 

187 Nesse sentido, ver TJRS, AI 70032051013, 6.• Câmara Cível, j. 10.12.2009, v.u., rel. Des. 
Artur Arnildo Ludwig. 

188 Assim, ver TJMG, AI 1.0024.10.072483-0/005, lS.a Câmara Cível, j. 13.10.2011, v.u., rei. 
Des. Tiago Pinto (entendendo que " [o] crédito constituído após o pedido de recuperação 
judicial não se sujeita aos efeitos dela. Aplicação dos arts. 49 e 59 da Lei 11.101. Pros
seguimento da execução para a satisfação do crédito postulado pelos exequentes"). 
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Atualmente, entretanto, esse dispositivo deve ser interpretado em con
sonância com o princípio insculpido no art. 47 da LRF, que indica qual o 
fim buscado pelo instituto da recuperação judicial da empresa: preservar 
a empresa devedora, respeitando no maior grau possível a satisfação dos 
credores. Com efeito, a questão que se coloca não é se o credor por obri
gação a título gratuito exigirá seu crédito em sede de recuperação judicial, 
mas se este crédito se sujeita à recuperação judicial. Tome-se o exemplo 
da situação de empresa em recuperação que preste garantias em favor 
de empresa do mesmo grupo. A jurisprudência já teve oportunidade de 
resolver a questão, afirmando que obrigação decorrente de aval ou fiança 
prestada pela empresa recuperanda não pode ser considerada obrigação a 
título gratuito e, portanto, sujeita-se à recuperação judicial,189 Preferimos, 
entretanto, interpretar a norma de maneira diversa, à luz do princípio da 
preservação da empresa (art. 47 da LRF). Para preservar-se a empresa, as 
obrigações a título gratuito devem sujeitar-se à recuperação. Com efeito, o 
deferimento do processamento da empresa devedora suspende o curso da 
execução, e poderá o plano de recuperação dispor acerca dessa obrigação 
a título gratuito. 

27. DESPESAS QUE OS CREDORES FIZEREM PARA TOMAR PARTE NA 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

O art. 5.0 da LRF prevê, em seu inc. li, que não serão exigidas na fa
lência e na recuperação judicial 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. Essa regra reproduz a norma do 
art. 23, 11, do Decreto-Lei 7.661/1945, que era relativa apenas ao processo 
falimentar. 

Como consequência dessa regra, delimita-se a extensão do valor do 
crédito a ser habilitado em recuperação judicial, à medida que o crédito 

189 Nesse sentido, ver TJSP, AI 555.225.4/4-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, 
j. 30.07.2008, v.u., rei. Des. Romeu Ricupero, (entendendo que "[g]arantia pessoal que 
não pode ser considerada obrigação a título gratuito (art. 5.0

, I, da Lei 11.101/2005) 
- Não é ato gratuito aquele em relação ao qual é possível identificar contraprestação, 
ainda que intangível; não é ato gratuito aquele que não está isolado da atividade em
presarial; se a relação existente entre o devedor e o garante aponta para uma comunhão 
de interesses comerciais, decorrente de determinada sinergia, a garantia produzirá seus 
regulares efeitos; em suma, a garantia pessoal pode ser ato gratuito, quando nenhum 
interesse tinha o garante no ato praticado, o que se presume se o ato não tem o caráter 
comercial ou dele nenhuma vantagem era possível resultar para o devedor, o que não 
é o casd'). 
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deverá ser calculado sem que se levem em consideração as despesas para 
participar do concurso de credores. 190 

190 Assim, ver TJSP, AI 484.925-4/7-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 
30.05.2007, v.u., rei. Des. Boris Kauffmann (entendendo que "[c]réditos apenas exis
tentes na data do pedido de recuperação é que são abrangidos (Lei 11.101/2005, art. 
49). Exclusão das custas - salvo as devidas por força de sucumbência anteriormente ao 
pedido - e honorários advocatícios [Lei 11.101/2005, art. 5.0

, II]"). 
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POSTUlACÃO DA RECUPERACÃO JUDICIAL , , 

28. FASE POSTULATÓRIA 

Inicia-se, com o pedido, a fase postulatória, que vai até a decisão que, 
ao mandar processar a recuperação nos termos do art. 52, inaugura a fase 
de processamento da recuperação judicial. 

Para que tenha início a recuperação judicial, impõe-se ao devedor que 
veicule, por meio de petição inicial, provocação ao juízo competente para 
que preste a tutela jurisdicional, consistente em deferir o processamento 
da recuperação judicial. Daí por que é relevante observar-se quais são os 
requisitos para a postulação da recuperação judicial. Para além da neces
sidade de a recuperação judicial ser postulada por devedor juridicamente 
qualificado como empresário, o que já foi objeto de análise em capítulo 
antecedente, deve a petição inicial da recuperação judicial de empresas 
atender ao quanto prescreve o art. 51 da LRF, e ser endereçada ao juízo 
competente (art. 3.0

, LRF). 

29. ELEMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL 

A postulação da recuperação judicial é realizada por meio de uma 
petição inicial que deve atentar parcialmente ao quanto dispõe o art. 282, 
CPC, e integralmente ao quanto dispõe o art. 51 da LRF. 191 Conquanto a 

191 Contendo transcrição de petição inicial de recuperação judicial, ver SALOMÃO, Luis 
Felipe; SANTOS, Paulo Penalva. Recuperação judicial, extrajudicial e falência. Rio de 
Janeiro: Forense, 2012, p. 39-46. 
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postulação da recuperação judicial se faça mediante uma petição inicial, 
cujos elementos são aqueles apontados pelo art. 282, CPC, aplicável por 
força do art. 189 da LRF, nem todos os elementos apontados pelo diploma 
processual deverão constar da petição inicial da ação de recuperação judicial 
de empresas. A razão pela qual a petição inicial da. ação de recuperação 
judicial de empresas não deve atentar integralmente ao quanto dispõe o 
art. 282, CPC, consiste em que o processo de recuperação judicial é orien
tado a viabilizar a realização de um acordo entre a empresa devedora e 
os seus credores quanto ao plano de recuperação, e não para a obtenção 
de uma sentença judicial que perscrute o mérito de um pedido. Por essa 
razão, serão os credores da empresa devedora que analisarão a situação da 
postulante e, de modo soberano, decidirão acerca da viabilidade ou não do 
plano de recuperação judicial. Com efeito, a ação de recuperação judicial 
não envolve análise judicial de mérito acerca do plano de recuperação 
judicial, de modo que a petição inicial não se delongará na exposição das 
causas e fundamentos do pedido, bem como não necessitará indicar as 
provas com que a empresa autora pretende demonstrar a verdade dos fatos 
alegados, e também não necessitará requerer a citação de réu. A dispensa 
de requerimento de citação do réu é devida ao fato de que na recuperação 
judicial há mecanismos próprios para comunicar aos credores da empresa 
devedora acerca da recuperação judicial, e a finalidade dessa comunicação 
é orientada, como se disse, a viabilizar uma negociação acerca do plano, e 
não para instaurar contencioso judicial. 

30. JUÍZO COMPETENTE 

A petição inicial de recuperação judicial deve ser endereçada ao juízo 
competente. A matéria concursal é de competência da Justiça Estadual, 
portanto, a petição inicial deve ser endereçada a juiz estatual de 1. o grau. 192 

A determinação de qual o juízo competente para a recuperação judicial é 
realizada pela norma contida no art. 3.0 da LRF, que estabelece ser compe
tente para conhecer de pedido de recuperação judicial o juiz da comarca 
onde a empresa possuir o seu principal estabelecimento. Consoante dispõe 
o art. 3.0 da LRF, "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:' O núcleo do comando normativo reside, 

192 Nesse sentido, ver TJDF, AI 2005.00.2.010110-1, 6.• Turma Cível, j. 06.03.2006, v.u., rei. 
Des. Sandra de Santis (decidindo que "[o] pedido de recuperação judicial deve ser feito 
ao juiz de 1°. grau, e não ao Tribunal, após cumpridas as exigências do art. 51 da nova 
Lei de Falências"). 
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portanto, na determinação do que seja o principal estabelecimento do 
devedor, por evidente naqueles casos em que a empresa devedora possui 
mais de um estabelecimento. 

A noção de principal estabelecimento é relevante apenas naqueles casos 
em que a empresa possui diversos estabelecimentos, pois, caso a empresa 
possua apenas um estabelecimento, o pedido deverá ser distribuído na 
comarca onde este se localiza. Nos casos de o devedor possuir pluralidade 
de estabelecimentos, ou de o pedido ser formulado em litisconsórcio ativo 
facultativo por diversas empresas integrantes do mesmo grupo, 193 será o 
juízo do principal estabelecimento. 

A importância de determinar-se qual o juízo competente para a recupe
ração judicial encontra fundamentos diversos daqueles relativos à falência. 
Enquanto nesta a determinação do juízo competente é orientada pelo objetivo 
de facilitar os atos de arrecadação e realização do ativo e de formação do 
quadro geral de credores, na recuperação judicial o primeiro fundamento para 
coincidir-se o local do principal estabelecimento com o do juízo competente 
para a recuperação judicial decorre do objetivo de facilitar o encontro entre 
devedor e seus credores, de modo a ampliar as possibilidades de negociação 
entre eles. A assembleia-geral de credores, por exemplo, será realizada na 
comarca do juízo onde tramita a recuperação judicial. 

Cumpre observar, no entanto, que em caso de convolação da recupe
ração judicial em falência, será o mesmo juízo que conheceu do pedido 
de recuperação que terá competência para conduzir a falência, por conta 
da prevenção da competência do juízo concursal estabelecida no art. 6.0

, § 
8.0

, da LRF, no qual lê-se que ''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:' Por causa 
dessa norma de prevenção do juízo, na determinação do juízo competente 
para a recuperação judicial, devem-se também observar aqueles mesmos 
objetivos que orientam a determinação do juízo para a falência. 

Conforme já assentado na doutrina e na jurisprudência, em caso de 
devedor com pluralidade de estabelecimentos, o seu principal estabeleci
mento não será necessariamente aquele indicado como sede no contrato 
social.194 Com efeito, mesmo· que a empresa tenha modificado contratual-

193 Acerca da postulação em litisconsórcio ativo por empresas integrantes do mesmo grupo, 
ver item 4, Devedor sociedade empresária, do Cap. 1. 

194 Assim, por exemplo, ver TJRJ, AI 0031931-70.2010.8.19.0000, 18.• Câmara Cível, j. 
13.07.2010, decisão monocrática, rei. Des. Cláudio Dell'Orto (decidindo que é "[i]rrele
vante o local da sede ou administração da empresa, uma vez que a competência é fixada 
no local do principal estabelecimento da empresa"); TJMG, AI 1.0024.07.515411-2/001, 
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mente o local de sua sede social antes do pedido, o juízo competente para 
a recuperação judicial será o da comarca onde se encontra o seu principal 
estabelecimento. 195 Por essa razão, o juízo concursal pode declinar a com
petência caso em sua comarca não se situe o principal estabelecimento da 
empresa devedora.196 

A determinação do principal estabelecimento é orientada por um 
critério econômico.197 Esse critério, no entanto, comporta dois significados 
distintos. De um lado, pode significar o local onde a empresa mantém o 

5.• Câmara Cível, j. 06.03.2008, v.u., rei. Des. Dorival Guimarães Pereira (entendendo 
que "[é] competente para o processamento e julgamento do processo falimentar o juízo 
de onde se situa o principal estabelecimento da empresa, independentemente do local 
indicado como sede no seu contrato social"); TJRS, AI 70033243072, 6.• Câmara Cível, 
j. 27.05.2010, v.u., rei. Des. Luís Augusto Coelho Braga (entendendo que "[é] competente 
para o processamento e julgamento do processo falimentar o juízo de onde se situa o 
principal estabelecimento da empresà'); TJSP, AI 532.694-4/5-00, Câmara Reservada à 
Falência e Recuperação, j. 19.12.2007, v.u., rei. Des. Romeu Ricupero (entendendo que 
a sede contratual da empresa é irrelevante para fins de determinação do juízo compe
tente para a recuperação, já que o pedido deve ser distribuído no juízo do principal 
estabelecimento da empresa); TJSP, AI 642.781-4/0-00, Câmara Reservada à Falência e 
Recuperação, j. 30.06.2009, v.u., rei. Des. Elliot Akel (entendendo que a sede contratual 
da empresa é irrelevante para fins de determinação do juízo competente para a recu
peração, já que o pedido deve ser distribuído no juízo do principal estabelecimento da 
empresa). A determinação do juízo competente para a falência é realizada conforme o 
mesmo critério para determinar o juízo competente para recuperação judicial. Assim, 
ver, TJSP, AI 519.003-4/8-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 29.08.2007, 
v.u., rei. Des. Pereira Calças (decidindo que o juízo competente para pedido falimentar 
é o do local onde se encontra o principal estabelecimento da devedora); TJRO, AI 
100.005.2006.005683-0, 1.• Câmara Cível, j. 01.04.2008, v.u., rei. Des. Gabriel Marques 
de Carvalho (decidindo que o juízo competente para pedido falimentar é o do local 
onde se encontra o principal estabelecimento da devedora). 

195 Nessa linha, ver TJSP, AI 612.164-4/0-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, 
j. 01.04.2009, v.u., rei. Des. Boris Kauffmann (decidindo que a modificação do principal 
estabelecimento ocorrida após a postulação não retira do juízo concursal da localização 
do principal estabelecimento a sua competência). 

1
% Assim, ver TJMG, AI 1.0290.07.042857-5/001, 4.• Câmara Cível, j. 27.09.2007, v.u., rei. 

Des. Almeida Melo (afirmando que o juízo concursal pode declinar a competência, se na 
comarca onde se encontra não está localizado o principal estabelecimento do devedor). 

197 Assim, ver TJSP, AI 620.554-4/3-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 
04.03.2009, v.u., rei. Des. Elliot Akel (entendendo que o critério para determinação 
do principal estabelecimento da empresa é econômico, de modo que pode o principal 
estabelecimento da empresa ser diverso daquele apontado como sede no contrato de 
sociedade); TJRS, AI 70031704620, 6.• Câmara Cível, j. 08.10.2009, v.u., rei. Des. Antônio 
Corrêa Palmeiro da Fontoura (entendendo que o critério para determinação do principal 
estabelecimento da empresa é econômico, de modo que pode o principal estabelecimento 
da empresa ser diverso daquele apontado como sede no contrato de sociedade). 
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centro de administração de seus negócios.198 Essa orientação, na recuperação 
judicial, facilita aos credores o exercício da fiscalização sobre a atividade da 
devedora e, na falência, facilita ao administrador judicial identificar quais 
são os ativos a serem arrecadados e os credores a serem inscritos no quadro 
geral de credores. De outro lado, principal estabelecimento pode significar o 
local onde a empresa mantém o maior volume de ativos e negócios.199 Essa 
orientação facilita, por evidente, a arrecadação de ativos na falência. 

Para evitar eventual dúvida acerca da competência do juízo, o ideal é 
que a empresa devedora instrua a petição inicial com documentos que de
monstrem qual é o seu principal estabelecimento. Muitos dos documentos 
que instruem a petição inicial, nos termos do art. 51 da LRF, já auxiliam 
a verificar onde a empresa mantém a administração de seus negócios, a 
exemplo das certidões de protestos de título (art. 51, inc. VIII, da LRF). 
No entanto, para facilitar a cognição judicial, a empresa pode declarar que 
o seu principal estabelecimento situa-se na localidade da comarca onde a 
recuperação judicial foi distribuída. 

A existência de distintos critérios de determinação do que seja principal 
estabelecimento, aliada ao fato de que não é fácil a verificação fática desses 
elementos, pode conduzir a situações de dúvida acerca do juízo competente 
para conhecer de pedido de recuperação judicial. Nesse caso, em que pode 

198 Nessa linha, ver TJDF, AI 2007.00.2.007081-3, 6." Turma Cível, j. 08.08.2007, v.u., rei. 
Des. José Divino de Oliveira (decidindo que "(é] competente para declarar a falência o 
juízo do local em cuja jurisdição o devedor tem o seu principal estabelecimento ou da 
filial de empresa que tenha sede fora do Brasil. [ ... ] [O] '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"'); TJMT, CC 1904/2009, 2." Turma de Câmaras 
Cíveis Reunidas, j. 21.07.2009, v.u., rei. Juiza Clarice Claudino da Silva Calças (decidindo 
que "[o] juízo competente para processar e julgar o pedido de falência assim como o 
de recuperação judicial é o do local do principal estabelecimento do devedor, assim 
compreendido como sendo a sede ou núcleo das relações negociais, no qual o empre
sário comanda os seus negócios"); TJMT, AI 8119/2011, 1." Câmara Cível, j. 10.05.2011, 
v.u., rei. Des. Orlando de Almeida Perri (entendendo que "[n)ão se configura a alegada 
incompetência absoluta do juízo se o pedido de recuperação foi pleiteado na comarca 
onde se concentra o centro de comando de todas as empresas recuperandas, onde resi
dem seus principais acionistas e administradores"). À luz da disciplina anterior à LRF, 
esta era orientação seguida no STJ. Assim, ver STJ, AgRg no CC 21.775, 2." Seção, j. 
24.06.1998, m.v., rei. Min. Waldemar Zveiter. 

199 Assim, ver TJDF, AI 2011.00.2.003567-8, 2." Turma Cível, j. 08.06.2011, v.u., rei. Des. 
Sérgio Rocha (decidindo que "[o) foro competente para decretar a falência é o juízo do 
local do principal estabelecimento do devedor, entendendo-se, assim, aquele em que se 
encontra concentrado o maior volume de negócios da empresa, o mais importante do 
ponto de vista econômico"). 
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haver incerteza quanto ao local do principal estabelecimento do devedor, 
há de se entender competente o juízo do local do estabelecimento onde foi 
distribuída a ação de recuperação judiciaJ.2°0 

A disciplina encontrada no Código de Processo Civil acerca da com
petência e, notadamente, da exceção de incompetência não são plenamente 
aplicáveis ao processo de recuperação judicial de empresas. Nos precisos 
termos do art. 189 da LRF, as normas processuais aplicam-se, no que couber, 
ao processo de recuperação judicial. Essa expressão impõe ao intérprete 
que pondere as normas processuais com a necessidade de celeridade e se
gurança dos procedimentos concursais. Nesse sentido, conquanto se afirme 
que a competência do juízo concursal é absoluta, não seria razoável, por 
contrária à celeridade e à segurança processual, que se pudesse suscitar, a 
qualquer tempo, a incompetência do juízo concursal. Da mesma maneira, 
se qualquer credor pudesse suscitar, a qualquer tempo, a incompetên
cia do juízo concursal, estariam abertas as portas para eventual tumulto 
processual. Por essa razão, o ideal é que o juízo da recuperação declare a 
sua competência na própria decisão em que deferir o processamento da 
recuperação judicial. Desse modo, caso não haja interposição de recurso, 
a matéria estará protegida pela preclusão, nos termos do art. 473, CPC. 
Mesmo que haja recurso, uma vez decidida a matéria pelo juízo ad quem, 
estará firmada a competência. De lege ferenda, o ideal seria alteração legis
lativa que disciplinasse, minudentemente, o procedimento de exceção de 
incompetência, apontando os legitimados a excepcionar a competência do 
juízo concursal e o procedimento, com cognição brevíssima, para que se 
instrua o incidente. 

31. CAUSA DE PEDIR 

Conforme se pode ler no inc. I, art. 51 da LRF, a petição inicial deve 
conter, como causa de pedir, "a exposição das causas concretas da situação 
patrimonial do devedor e das razões da crise econômico-financeirà: Em 
que pese o dispositivo indicado apontar que a petição inicial deve ser ins-

200 Nesse sentido, ver TJPR, AI 0681970-7, 18.• Câmara Cível, j. 25.08.2010, v.u., rel. Des. 
Mário Helton Jorge (decidindo que "[d]iante da incerteza quanto ao local do 'principal 
estabelecimentO: impõe-se aceitar o foro eleito pelo devedor para o processamento do 
pedido de recuperação judicial, sem prejuízo a eventual impugnação (exceção) pelos 
credores ou terceiros legitimamente interessados"); TJSP, AI 990.10.307124-7, Câmara 
Reservada à Falência e Recuperação, j. 14.12.2010, v.u., rel. Des. Elliot Akel (entendendo 
que a "[i]nexistência de elementos a indicar que algum estabelecimento destaque-se em 
relação àquele situado no foro do juízo da recuperação'' conduz ao não reconhecimento 
da exceção de incompetência). 
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truída com a exposição das causas concretas da crise da empresa devedora, 
o correto, aqui, é que a petição inicial contenha essa exposição. 

A exposição da causa de pedir conduzirá a uma análise non plena cog
nitio acerca dos fatos que a compõem e, sobretudo, informará aos credores 
sobre o que conduziu à crise da empresa, de modo que eles possam avaliar 
mais adequadamente o plano de recuperação a ser apresentado e a sua via
bilidade. Por essa razão, não há a necessidade formal de que essa exposição 
seja detalhada e minuciosa, no sentido de que não haverá indeferimento 
do processamento da recuperação judicial por essa razão. 201 Aliás, também 
por essa razão é que a petição inicial de recuperação judicial de empresas 
não deverá apontar as provas com que pretende demonstrar a verdade dos 
fatos alegados. 

32. ABERTURA DE INFORMAÇÕES NA PETIÇÃO INICIAL 

À semelhança do procedimento previsto no Chapter 11 do Bankruptcy 
Code, que impõe à empresa devedora que realize um disclosure statement,202 

o art. 51 da LRF indica uma série de elementos que deve conter a petição 
inicial de recuperação judicial, bem como uma série de documentos que 
devem instruí-la. Embora a LRF indique uma ordem de apresentação des
ses documentos, se a petição incial for instruída com todos eles, mesmo 
que em ordem diversa da legal, ou até mesmo mal organizados, dever-se-á 
entender que a petição inicial foi adequadamente instruída.203 

Ademais, para que os credores possam verificar a correção das infor
mações apontadas nos documentos que instruem a petição inicial, a escri
turação contábil e os relatórios auxiliares ficarão à disposição do juízo da 
recuperação judicial e do administrador judicial, e poderá ser judicialmente 
autorizado que os interessados, notadamente credores e o Ministério Público, 
tenham acesso a esses documentos (art. 51, § 1.0

, da LRF). 

Como se pode ver, a petição inicial da recuperação judicial impõe ao 
devedor que forneça a seus credores um grande volume de informações, 
excepcionado-se, ainda que parcialmente, o princípio da inviolabilidade da 
escrituração empresarial (art. 1190 do CC/2002). Essa abertura de grande 

201 Nesse sentido, ver TJSP, AC 604.813.4/9, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, 
j. 17.12.2208, v.u., rei. Des. Elliot Akel. 

202 11 U.S.C., § 1125. 
203 Assim, ver TJSP, AC 581.807-4/6-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 

27.08.2008, v.u., rei. Des. Boris Kauffmann (decidindo que, mesmo que os documentos 
que instruam a petição inicial estejam mal ordenados, atendem os requisitos indicados 
no art. 51, LRF). 
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volume de informações aos credores é relacionada à própria finalidade que 
orienta a recuperação judicial de empresas, que é viabilizar uma negociação 
entre devedor e credores acerca do plano de recuperação judicial. À empresa 
devedora compete apresentar a seus credores um plano de recuperação judi
cial. Aos credores compete analisar o plano e deliberar pela sua aprovação, 
modificação ou rejeição. Para que os credores possam apreciar o plano de 
recuperação judicial, de modo a saber se o plano é sério e a empresa é 
viável, eles necessitam ter acesso a informações contábeis mais detalhadas. 
Se não tivessem acesso a essas informações, os credores tenderiam a rejeitar 
o plano de recuperação judicial, por não terem como avaliar a seriedade 
do plano e a viabilidade da empresa devedora. 

A lógica que orienta esse comportamento dos credores pode ser sinte
tizada no chamado princípio dos limões, formulado pelo economista George 
Akerlof,204 e que foi determinante para que se lhe outorgasse o prêmio 
Nobel de economia.205 Diz-se princípio dos limões por conta de Akerlof 
ter utilizado o mercado de carros usados (os carros usados ruins são cha
mados na gíria inglesa de lemons) para desenvolver investigação sobre os 
temas da assimetria de informações e da seleção adversa. Em síntese, o 
problema da seleção adversa decorre da assimetria de informações entre os 
participantes de um mercado. Assim, por exemplo, no mercado de carros 
usados, podem ser ofertados carros bons e carros ruins. O ofertante de um 
carro usado tem condições de saber se o carro ofertado é bom ou ruim. Já 
o adquirente não tem boas condições de saber se o carro ofertado é bom 
ou ruim. Assim, entre o ofertante e os potenciais adquirentes manifesta-se 
uma assimetria de informações acerca da qualidade do bem ofertado. Se há 
incerteza do potencial adquirente do carro quanto à qualidade deste, sua 
tendência será pagar por um carro usado o preço de um carro ruim, não 
o de um carro bom. Nesse caso, se ofertante do carro estiver a ofertar um 
carro bom, ele não se disporá a vender esse carro pelo preço de um carro 
ruim, e decidirá permanecer com o carro por mais alguns anos. Nesse 
sentido, em razão da assimetria de informações entre os participantes de 
um mercado, manifesta-se o problema da seleção adversa, de acordo com 
o qual os ofertantes de carros bons serão excluídos do mercado, restando 
apenas os ofertantes de carros ruins e, assim, reforçando a tendência de os 
compradores pretenderem pagar apenas o preço de carros ruins. 

204 O princípio foi formulado no artigo AKERLOF, George A. The Market for "Lemons": 
Quality Uncertainty and the Market Mechanism. The Quarterly Journal of Economics. 
v. 84, n. 3, p. 488-500, 1970. 

205 George Akerlof foi condecorado com o prêmio Nobel de economia em 2001, juntamente 
com os economistas A. Michael Spence, Joseph E. Stiglitz, por sua contribuição para o 
tema da assimetria de informações e da seleção adversa. 
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Esse mesmo problema poderia se colocar em relação à negociação de 

um plano de recuperação de empresas. A empresa devedora, ao apresentar 
seu plano de recuperação judicial, tem melhores condições de saber se esse 
plano é viável ou não. Já os credores, se não tivessem acesso a informações 
contábeis da empresa, não teriam como avaliar a qualidade do plano de 
recuperação judicial. Nesse caso, os credores tenderiam a tratar o plano 
de recuperação como se fosse um limão, isto é, um plano ruim, com a 
consequênte rejeição ao plano. Para evitar esse problema, a Lei de Recu
peração e Falência impõe uma grande abertura de informações contábeis 
da empresa devedora. 

33. DOCUMENTOS CONTÁBEIS QUE DEVEM INSTRUIR A PETIÇÃO 

A petição inicial deve ser instruída com as demonstrações contábeis 
referentes aos três últimos exercícios e aquelas levantadas especialmente para 
a recuperação judicial. Conforme aponta a LRF no art. 51, li, essas demons
trações contábeis consistem em (a) balanço patrimonial; (h) demonstração de 
resultados acumulados; (c) demonstração de resultado do último exercício; e 
(d) relatório gerencial de fluxo de caixa e projeção de fluxo de caixa. 

A necessidade de instruir a petição inicial com esses documentos 
é decorrente do propósito de reduzir assimetria de informações entre a 
empresa devedora e seus credores, de modo a que estes possam avaliar 
a situação patrimonial da empresa no momento do pedido e, ao mesmo 
tempo, verificar a capacidade da empresa devedora de gerar valor, caso 
continue a operar. 

No regime da lei anterior (art. 141, c/ c 186, parágrafo único, do Decreto
-Lei 7.661/1945), caracterizado o comércio exíguo, dispensava-se o comer
ciante de apresentar certos livros.206 No regime atual, deu-se continuidade 
ao tratamento dispensado às empresas exíguas, conforme prescreve o art. 
51,§ 2.0

, da LRF, onde se lê que "as microempresas e empresas de pequeno 
porte poderão apresentar livros e escrituração contábil simplificados nos 
termos da legislação específicà: Logo, a necessidade de instruir a petição 
inicial com esses documentos contábeis também alcança as microempresas 
e empresas de pequeno porte.207 O pequeno empresário também poderá 

206 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. t. 30. 3. ed. 
Rio de Janeiro: Borsoi, 1971, p. 49-50. 

207 Assim, ver TJSP, AC 523.921-4/1-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 
28.05.2008, v.u., rel. Des. Pereira Calças (decidindo que "[m]esmo as microempresas ou 
empresas de pequeno porte, que podem adotar escrituração simplificada, devem atender 
aos requisitos do art. 51 da nova Lei"); TJSP, AC 582.213-4/2-00, Câmara Reservada à 
Falência e Recuperação, j. 17.12.2008, v.u., rel. Des. José Araldo da Costa Telles (enten-
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apresentar escrituração simplificada, por conta do disposto no art. 1.179 
do CC/2002.208 

34. RELAÇÃO NOMINAL DE CREDORES 

A petição inicial deve também ser instruída com "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 respec
tivos vencimentos e a indicação dos registros contábeis de cada transação 
pendente" (art. 51, III, da LRF). Essa relação deverá conter a indicação de 
todos os credores da empresa devedora, e não apenas aqueles sujeitos à 
recuperação judicial, conforme observam Manoel Justino Bezerra Filho209 

e Marlon Tomazette.210 

Caso a relação nominal dos credores não indique os valores dos respec
tivos créditos, a petição inicial deverá ser emendada. 211 O valor dos créditos 
deverá ser atualizado até a data do pedido. 212 

Nos termos do disposto no art. 64, IV, d, da LRF, o juiz poderá desti
tuir o administrador da empresa em recuperação caso se tenha simulado 
ou omitido créditos ao apresentar a relação de que trata o inciso III do 
caput do art. 51 dessa Lei, sem relevante razão de direito ou amparo de 
decisão judicial. 

35. RELAÇÃO DE EMPREGADOS 

Conforme se lê no art. 51, IV, da LRF, a petição inicial da recuperação 
judicial deve ser instruída com "a relação integral dos empregados, em que 
constem as respectivas funções, salários, indenizações e outras parcelas a 

dendo que para a pequena empresa "se autoriza simplificação da escrituração, mas que, 
de qualquer forma, não é dispensada''). 

208 Seguindo essa orientação, ver TJSP, AC 445.483-4/3-00, Câmara Reservada à Falência 
e Recuperação, j. 26.03.2008, v.u., rei. Des. José Araldo da Costa Telles. 

209 BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Lei de recuperação de empresas e falências. 5. ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 159. 

210 TOMAZETTE, Marlon. Curso de direito empresarial: falência e recuperação de empresas. 
São Paulo: Atlas, 2011, p. 80. 

211 Assim, ver TJPR, AI 711783-5, 17.• Câmara Cível, j. 19.01.2011, v.u., rei. Des. Vicente 
Del Prete Misurelli. 

212 Nesse sentido, ver TJSP, AI 590.982-4/4-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, 
j. 24.09.2008, v.u., rei. Des. Pereira Calças; TJSP, AI 504.413-4/4-00, Câmara Reservada 
à Falência e Recuperação, j. 31.01.2008, v.u., rei. Des. Pereira Calças. 
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que têm direito, com o correspondente mês de competência, e a discrimi
nação dos valores pendentes de pagamento': Essa relação de empregados 
serve para fornecer aos credores informações acerca do passivo trabalhista 
da empresa devedora e, também, para facilitar aos credores trabalhistas que 
se legitimem a participar da assembleia-geral de credores. 

36. DOCUMENTOS SOCIETÁRIOS E DE LEGITIMAÇÃO 

Conforme se lê no art. 51, V, da LRF, a petição inicial deverá ser ins
truída com "certidão de regularidade do devedor no Registro Público de 
Empresas, o ato constitutivo atualizado e as atas de nomeação dos atuais 
administradores". 

A petição inicial deve qualificar a parte postulante, de modo a que se 
possa verificar a sua qualificação como devedora empresária,213 bem como 
que não tenha obtido concessão de recuperação judicial há menos de cin
co anos.214 Deve a petição inicial demonstrar a legitimação ativa (art. 48) 
para o requerimento da recuperação judicial, mediante a qualificação do 
postulante na petição inicial,215 a ser instruída com as certidões de exercício 
regular da atividade empresa há mais de dois anos e com as certidões que 
comprovem as demais exigências apontadas no art. 48 da LRF. Entre esses 
documentos, incluem -se o ato constitutivo e as suas atualizações, e as atas 
de nomeação dos administradores, quando não forem nomeados no con
trato social. Incluem-se, também; as certidões judiciais dos administradores 
ou controlador que comprovem não ter sido condenado ou não ter, como 
administrador ou sócio controlador, pessoa condenada por qualquer dos 
crimes previstos nesta Lei (art. 48, IV, da LRF). 

No caso de postulação de recuperação judicial por sociedade empresá
ria, há de se instruir a petição inicial com cópia da deliberação assemblear 
que autorizou a postulação da recuperação judicial. Caso o administrador 
de sociedade anônima tenha postulado a recuperação judicial da empresa 
sem autorização assemblear, ele deverá declinar esse fato na petição inicial, 

213 Quanto ao tema, remetemos aos itens 3, Devedor empresário, e 4, Devedor sociedade 
empresária, do Cap. 1. 

214 Quanto ao tema, remetemos ao item 8, Não ter obtido concessão de recuperação há 
menos de 5 anos, do Cap. 1. 

215 STJ, REsp 1.004.910, 4.• Turma, j. 18.03.2008, v.u., rei. Min. Fernando Gonçalves (de
cidindo que "[a]s condições da ação constituem matéria de ordem pública e, portanto, 
passíveis de reconhecimento em qualquer fase do processo. [ ... ] Alterar o entendimento 
do Tribunal de origem no que concerne ao status da pessoa jurídica é providência que 
refoge ao âmbito do recurso especial, em face da necessidade de incursão no conjunto 
probatório que encerrà'). 
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a ser instruída com a declaração de concordância do acionista controlador, 
com base na regra do art. 122, parágrafo único, da LSA. 

37. RELAÇÃO DOS BENS PARTICULARES DOS SÓCIOS E 
ADMINISTRADORES 

Dispõe o art. 51, VI, da LRF, que a petição inicial deve ser instruída 
com "a relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos admi
nistradores do devedor': Com efeito, se a petição inicial não for instruída 
com essas relações, ela terá sido deficientemente instruída, de modo a obstar 
o deferimento do processamento da recuperação judiciaP16 No entanto, já 
se autorizou o deferimento de processamento de recuperação judicial cuja 
petição inicial não foi instruída com as relações de bens a que se refere o 
art. 51, VI, da LRF.217 Conforme observa Ricardo Negrão, essa exigência 
"causa certa perplexidade porque os sócios somente são atingidos em seu 
patrimônio, por efeito de eventual decreto falimentar, nas sociedades em 
que figurem com responsabilidade ilimitadà';218 no que é secundado por 
Júlio Kahan Mandei, ao observar que a apresentação da relação de bens dos 
sócios controladores e administradores somente poderá ser determinada 
em caso de falência, após o devido processo jurídico. 219 

O bem jurídico afetado pela apresentação das referidas relações de 
bens é, sem dúvida, o direito à privacidade (art. 5.0

, X, da CF). Por isto, 
autores como Marlon Tomazette220 entendem que podem os controladores 
e administradores declarar que manterão estas informações em sigilo. Em 
sentido diverso, Manoel Justino Bezerra Filho afirma que a "informação 

216 Nessa linha, ver TJMT, AI 49501/2008, S.• Câmara Cível, j. 29.10.2008, v.u., rei. Des. 
Carlos Alberto Alves da Rocha. 

217 Nesse sentido, ver TJGO, AI 99.174-4/188, 4.• Turma da 2.• Câmara Cível, j. 12.12.2006, 
m.v., rei. Des. Gilberto Marques Filho (entendendo que é dispensável a exigência do inc. 
VI, do art. 51, LRF, caso o capital da sociedade anônima postulante já tenha sido inte
gralizado. Com efeito, "[u]ma vez integralizadas as ações subscritas, desaparece qualquer 
responsabilidade dos sócios pelas dívidas da sociedade. Sendo assim, desarrazoado exigir 
a apresentação das relações dos bens dos sócios controladores, vez que tal exigência 
impede o prosseguimento da recuperação judicial, impossibilitando a viabilização de seu 
fim. O escopo maior do instituto em estudo é justamente o de atender ao mandamento 
constitucional da função social da empresa"). 

218 NEGRÁO, Ricardo. Aspectos objetivos da lei de recuperação de empresas e de falências. 
São Paulo: Saraiva, 2005, p. 187. 

219 MANDEL, Julio Kahan. Nova lei de falências e recuperação de empresas. São Paulo: 
Saraiva, 2005, p. 114-115. 

220 TOMAZETTE, Marlon. Curso de direito empresarial: falência e recuperação de empresas. 
São Paulo: Atlas, 2011, p. 83. 
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deverá ser prestada com absoluta correção, até porque a informação falsa, 
além de outras consequências",221 conduz a consequências penais. No entan
to, pode-se assegurar esse direito, mesmo determinando-se a apresentação 
das relações de bens. Para tanto, o juízo da recuperação, ao receber esses 
documentos, poderá determinar que eles não sejam autuados e que sejam 
mantidos em segredo de justiça. 

38. EXTRATOS DE CONTAS 

A petição inicial deve ser instruída com "os extratos atualizados das 
contas bancárias do devedor e de suas eventuais aplicações financeiras de 
qualquer modalidade, inclusive em fundos de investimento ou em bolsas 
de valores, emitidos pelas respectivas instituições financeiras" (art. 51, VII, 
da LRF). Esses extratos devem indicar o saldo dessas contas na data da 
postulação da recuperação judicial, de modo a que apontem aos credores 
os valores líquidos de que dispõe a empresa devedora. Portanto, não há a 
necessidade de que esses extratos descrevam a movimentação pretérita das 
contas da empresa devedora. 222 

39. CERTIDÃO DE PROTESTOS DE TÍTULOS 

Diferentemente do regime concursal anterior, no qual a ausência de 
protesto era requisito para obtenção de concordata, na disciplina legislativa 
atual nada obsta a que empresa que tenha protestos postule recuperação 
judicial. É, aliás, razoável que empresa em crise tenha títulos protestados. 
Nesse caso, no entanto, deverá a petição inicial de recuperação judicial de 
empresas ser instruída com as "certidões dos cartórios de protestos situados 
na comarca do domicílio ou sede do devedor e naquelas onde possui filial" 
(art. 51, VIII, da LRF). Não se deve aqui entrever uma obrigação maior do 
que a norma impõe, como faz Marlon Tomazette, 223 que entrevê o dever 
de instruir-se a petição inicial com certidões de protestos tirados noutras 
comarcas onde a devedora não possui sede ou filiais. 

221 BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Lei de recuperação de empresas e falências. 5. ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 161. 

222 Nesse sentido, ver TOMAZETTE, Marlon. Curso de direito empresarial: falência e recu
peração de empresas. São Paulo: Atlas, 2011, p. 84; BEZERRA FILHO, Manoel Justino. 
Lei de recuperação de empresas e falências. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, 
p. 161-162. 

223 TOMAZETTE, Marlon. Curso de direito empresarial: falência e recuperação de empresas. 
São Paulo: Atlas, 2011, p. 79. 
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Para além de reduzir assimetria de informações entre devedor e cre
dores, a instrução da petição inicial com instrumentos de protesto servirá 
para demarcar o termo legal da falência, caso ela venha a ser decretada no 
curso da recuperação judicial (art. 99, Il, da LRF). 224 

40. RELAÇÃO DE TODAS AS AÇÕES JUDICIAIS EM QUE O DEVEDOR 
FIGURE COMO PARTE 

Nos termos do inc. IX, art. 51 da LRF, deve a petição inicial ser instruída 
com "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': O comando normativo determina que 
essa relação contenha todas as ações nas quais a empresa devedora figure 
como autora ou ré,225 incluídas, aí, aquelas ações em que a empresa figurar 
como litisconsorte.226 Demais disso, ao relacionarem-se ações em que a 
empresa figura como potencial devedora, já se está a identificar crédito que 
se submete à recuperação judicial. 227 Por essa razão, aliás, o inc. IX, art. 51 
da LRF exige que se aponte a estimativa dos valores demandados.228 

224 Na doutrina, ver TOMAZETTE, Marlon. Curso de direito empresarial: falência e recu
peração de empresas. São Paulo: Atlas, 20ll, p. 80. 

225 STJ, REsp 1.157.846, 3.• Turma, j. 02.12.2010, v.u., rel. Min. Nancy Andrighi (decidindo 
que "[a] exigência constante do art. 51, IX, da Lei 11.101/2005 abrange tanto as ações 
judiciais em que o devedor esteja no polo passivo, quanto àquelas em que é autor da 
demandâ'). 

226 TOMAZETTE, Marlon. Curso de direito empresarial: falência e recuperação de empresas. 
São Paulo: Atlas, 20ll, p. 84. 

227 Assim, ver STJ, AgRg na RCDESP na MC 17669, 4.• Turma, j. 16.06.20ll, v.u., rel. Min. 
Maria Isabel Gallotti (decidindo: "[e]xecução de crédito oriundo de acórdão condenatório 
ao pagamento de indenização por dano moral, sendo o fato danoso anterior ao pedido 
de recuperação e o acórdão posterior. Valor incluído no plano aprovado pela assembleia
-geral de credores e em cumprimento': No voto da relatora, lê-se que '~s requerentes 
lograram demonstrar a verossimilhança de sua pretensão, já que, conforme prevê o art. 
51, IX, da Lei 11.101!2005, providenciaram a inclusão do crédito do requerido no plano 
de recuperação judicial aprovado e em cumprimento. Trata-se de crédito oriundo de 
responsabilidade civil por fatos anteriores à recuperação judicial. O afastamento da regra 
do dispositivo legal citado poderia vir a privilegiar 'um credor de segunda ordem em 
prejuízo dos créditos trabalhistas de primeirâ [ ... ], além de prejudicar o andamento da 
recuperação da empresâ'). Em sentido análogo, ver TJMT, AI 49501/2008, 5.• Câmara 
Cível, j. 29.10.2008, v.u., rei. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha (entendendo que 
"[d]eve constar na inicial a relação completa de todas as ações que a empresa é parte, 
conforme determina o art. 51, IX, da Lei 11.101/2005 a fim de contabilizar a estimativa 
dos créditos"). 

228 BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Lei de recuperação de empresas e falências. 5. ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 163. 
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41. VALOR DA CAUSA 

Conforme se lê no art. 258, CPC, a toda causa corresponde um valor 
certo. Embora não se tenha reproduzido no CPC norma equivalente à 
constante do art. 43 do CPC/1939,229 nas ações patrimoniais o valor da 
causa é aferido com base no benefício pecuniário que se pode obter com 
a propositura da ação. Com efeito, o valor da causa da recuperação judicial 
de empresas corresponde ao valor do passivo da empresa submetido à re
cuperação judicial, excluindo-se o crédito fiscal e outros que eventualmente 
não se submentam à recuperação.230 

Tendo em vista que, nos termos do art. 189 da LRF, aplicam-se ao pro
cedimento de recuperação judicial, no que couber, as normas estabelecidas 
no CPC, haverá a possibilidade de se impugnar, em incidente processual, 
o valor da causa atribuído à ação de recuperação judicial. 

A importância de determinar o valor da causa na ação de recuperação 
judicial relaciona-se à necessidade de calcular as custas processuais, que 
deverão ser recolhidas pela empresa devedora quando da distribuição do 
pedido. É lícito, no entanto, à empresa devedora que postule, e ao magistrado 
que defira o diferimento do recolhimento de custas processuais.231 Nesse 
caso, não se está a tratar de gratuidade da prestação jurisdicional, que não 
é admitida na espécie.232 

42. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS EM JUiZO 

A simples distribuição de pedido de recuperação judicial produz efeitos 
em relação à empresa devedora. Assim, uma vez distribuído o pedido de 
recuperação judicial, a escrituração da empresa devedora ficará à disposição 
do juízo e do administrador judicial da recuperação, e poderá ser exibido 
a interessado, mediante autorização do juízo da recuperação (art. 51, § 

229 Lia-se neste artigo que "[s]e o objeto da ação for benefício patrimonial, o valor da causa 
será a quantia em dinheiro equivalente a esse benefício': 

230 Entendendo pela possibilidade de atdbuição de valor diverso, ante a dificuldade de 
estimação do valor da ação, ver SALOMÃO, Luis Felipe; SANTOS, Paulo Penalva. 
Recuperação judicial, extrajudicial e falência. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 46. 

231 Nesse sentido, ver TJSP, AI 619.727-4/0-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, 
j. 01.04.2009, v.u., rei. Des. Romeu Ricupero (decidindo que pode ser determinado na 
decisão que defere o processamento da recuperação judicial o "recolhimento no prazo 
de trinta dias a contar da homologação do plano de recuperação judicial"). Em senti
do análogo, ver TJSP, AI 598.567-4/9, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 
29.10.2008, v.u., rei. Des. Elliot Akel. 

232 Assim, ver TJPR, AI 0.649.308-1, 17.• Câmara Cível, j. 14.07.2010, v.u., rei. Juiz Convo
cado Francisco Jorge. 
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1.0
, da LRF). De regra, a empresa conservará a posse de seus documentos 

contábeis, sendo lícito, no entanto, que o magistrado determine, de ofício, 
o depósito dos originais ou de cópia destes no cartório da vara judiciária 
onde tramita a recuperação judicial (art. 51, § 3.0

, da LRF). Com efeito, o 
depósito dos livros ou de suas cópias não se coloca como requisito para 
o deferimento do processamento da recuperação judicial, à medida que 
não necessariamente serão depositados em cartório, apenas quando o 
magistrado assim o determinar. O ideal é que o magistrado determine o 
depósito, em cartório, de cópia da escrituração da empresa, ante o fato 
de que a empresa em recuperação continua a exercer sua atividade.233 No 
entanto, tendo em vista que o objetivo da Lei de Recuperação e Falência 
consiste em preservar a empresa, deve o magistrado assegurar, na máxi
ma medida, a observância do princípio da inviolabilidade da escritura
ção empresarial, permitindo o acesso de credores à escrituração apenas 
quando houver pedido fundamentado que aponte as razões pelas quais o 
interessado legitima-se a analisar a escrituração. O núcleo desse funda
mento é aquele encontrado na legislação civil, que cuida das hipóteses de 
exibição parcial e integral da escrituração. Caso o credor tenha interesse 
em acessar a escrituração em razão de disputa relacionada ao seu crédito, o 
juiz deverá determinar ao administrador que compulse os livros, de modo 
a deles extrair a informação necessária ao deslinde da questão. Apenas 
naqueles casos em que se autoriza a exibição integral é que o magistrado 
poderá autorizar que o interessado analise integralmente a escrituração da 
empresa devedora. 

43. RESTRIÇÃO À ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO DE BEM DO ATIVO NÃO 
CIRCULANTE 

Nos termos do art. 66 da LRF, "[a]pós a distribuição do pedido de re
cuperação 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 relaciona
dos no plano de recuperação judicial': Essa regra, que limita o poder da 
empresa que postulou recuperação judicial quanto à disposição sobre bens 
integrantes de seu ativo não circulante, é posta de modo a assegurar aos 
credores que a empresa não será dilapidada ao longo da recuperação. Por 
essa razão, nada obsta que a empresa celebre contrato de arrendamento de 
unidade produtiva, independentemente de autorização judicial, tendo em 

233 BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Lei de recuperação de empresas e falências. 5. ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 164. 
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vista que, na espécie, não haverá alienação de ativo não circulante.234 Caso 
haja alienação de estabelecimento ou cessão de quotas, sem previsão no 
plano de recuperação judicial, incidirá a regra do art. 66 da LRF. 235 

Seu alcance, entretanto, varia conforme a empresa pretenda alienar ou 
onerar bem do ativo não circulante antes ou após a aprovação do plano em 
assembleia-geral de credores. Se ainda não há plano de recuperação judicial 
aprovado, a empresa deverá veicular pedido fundamentado ao magistrado, 
que, após ouvido o comitê, se houver, poderá autorizar a alienação ou 
oneração desse bem, reconhecida a evidente utilidade do ato.236 Se o plano 
de recuperação judicial já houver sido aprovado pelos credores, caso a 
empresa pretenda alienar ou onerar bem do ativo não circulante sem que 
haja previsão expressa no plano, não incidirá a regra do art. 66 da LRF. 
Nesse caso, haverá a necessidade de convocação de nova assembleia-geral 
de credores para aprovar a alienação ou oneração enquanto modificação 
do plano de recuperação judicial anteriormente aprovado.237 

234 Assim, ver TJSP, AI 994.09.300269-0, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, 
j. 01.06.2010, v.u., rei. Des. Pereira Calças (decidindo que "[a]pós a distribuição do 
pedido de recuperação judicial o devedor não pode alienar ou onerar bens ou direitos 
de seu ativo permanente, salvo evidente utilidade reconhecida pelo juiz, depois de 
ouvido o comitê ou o administrador judicial. Desnecessidade de autorização judicial 
para firmar contrato de arrendamento de unidade industrial da recuperandà'). Ver, 
também, TJSP, AI 994.09.326746-5, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 
02.03.2010, v.u., rei. Des. Romeu Ricupero (entendendo que na hipótese de o plano de 
recuperação judicial conter previsão de alienação de duas de suas plantas industriais, a 
empresa poderá arrendar estas duas plantas, mormente se já conta com a concordância 
do Ministério Público e do administrador judicial. No caso, ante a ociosidade de tais 
plantas, o "(a]rrendamento [ ... ] importará em reduzir custos de manutenção e auferir 
rendimentos em benefício dos credores. [ ... ] Contrato que não significa alienação ou 
oneração dos bens e direitos do ativo permanente. Desnecessidade de se aguardar 
autorização da assembleia-geral"). 

235 Nessa linha, ver TJSP, AI 556.674-4/0-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, 
j. 09.06.2009, v.u., rei. Des. Pereira Calças (decidindo que "[a] alienação de ativos da 
empresa em recuperação, por cessão de quotas com implícito e oblíquo trespasse do 
estabelecimento, sem autorização do juiz, vulnera o art. 66 e caracteriza infração legal 
que impõe a convolação da recuperação judicial em falência. A ineficácia do trespasse 
do estabelecimento pode ser declarada de ofício pelo juiz incidentalmente no processo 
de falência, sem necessidade de observância do contraditório"). 

236 Nesse sentido, ver TJSP, AI 617.020-4/0, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 
04.03.2009, v.u., rei. Des. Elliot Akel (decidindo que antes da aprovação do plano a alie
nação de bem do ativo permanente deverá ser autorizada nos termos do art. 66, LRF.) 

237 Nesse sentido, ver TJSP, AI 0298562-17.2010.8.26.0000, Câmara Reservada à Fa
lência e Recuperação, j. 01.03.2011, rei. Des. Boris Kauffmann (entendendo que 
após a aprovação do plano de recuperação judicial, eventual pedido de autorização 
para gravar com ônus real bem do ativo permanente deverá ser veiculado não em 
conformidade com o disposto no art. 66, LRF, mas mediante a convocação de nova 
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Essa regra não poderá ser elidida por cláusula inserta no plano 
original que autorize a empresa devedora a decidir pela alienação de 
bens do ativo não circulante não individuados no plano. Aqui, portanto, 
afigura-se uma hipótese de limitação ao plano de recuperação judicial. 
Entretanto, há uma hipótese em que o magistrado poderá autorizar a 
alienação de ativos após a aprovação do plano, nos casos em que essa 
alienação for judicial e os valores obtidos pela venda forem depositados 
judicialmente. 238 

44. PREVENÇÃO DO JUÍZO RECUPERACIONAL 

Uma vez distribuído o pedido de recuperação judicial, torna-se prevento 
o juízo, nos termos do art. 6.0

, § 8.0
, da LRF, onde se lê que "[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': A competência formada por prevenção é absoluta,239 de 

assembleia-geral de credores para que, por maioria de votos, autorize a modificação 
do plano anteriormente aprovado); TJSP, AI 636.011-4/8-00, Câmara Reservada à 
Falência e Recuperação, j. 06.10.2009, v.u., rei. Des. Boris Kauffmann (decidindo 
que, em caso de aprovação do plano e concessão da recuperação, é inadmissível 
"pedido de venda de ativos permanentes de uma das empresas do grupo': pois esta 
venda "altera substancialmente o plano aprovado e afeta os interesses dos credores, 
necessitando autorização da assembleia-geral de credores"). 

238 Nesse sentido, ver TJSP, AI 0028235-94.2011.8.26.0000, 1.• Câmara Reservada de Direito 
Empresarial, j. 05.06.2012, v.u., rel. Des. Francisco Loureiro ("Pedido de alienação de 
bens imóveis indeferido. Agravante alega que a alienação dos bens não trará prejuízo 
aos credores da recuperanda, já que todo o valor dos imóveis vendidos será depositado 
judicialmente. Empresa agravante se encontra em regime de recuperação judicial, com 
dificuldades financeiras para o pagamento de seus débitos junto aos credores, de modo 
que a venda de seus ativos imobiliários parece ser a única solução para a sobrevivência 
da empresa. Concordância expressa do administrador judicial para a venda dos bens 
imóveis da agravante, com o respectivo depósito judicial dos valores apurados por estas 
vendas. Manifestação do Ministério Público no sentido do improvimento do recurso. 
Para que a recuperanda cumpra o plano judicial, esta faz jus à possibilidade de aliena
ção dos seus bens imóveis. Contudo, tal alienação deve ocorrer sob a supervisão de, 
no mínimo, três corretores da região, e todo o dinheiro auferido deve ser depositado 
judicialmente"). 

239 Assim, ver TJRJ, AI 0006564-44.2010.8.19.0000, 13.• Câmara Cível, j. 23.06.2010, v.u. 
rel. Des. Gabriel de Oliveira Zefiro (decidindo, em caso de falência, que "a competência 
por prevenção prevista nos arts. 6.0

, § 8.0
, e 78 da Lei 11.101/2005 é de natureza nm

cional e, portanto, absoluta, em razão de interesses de ordem pública consubstanciados 
na tentativa de evitar o surgimento de decisões contraditórias que possam prejudicar a 
massa de credores e a preservação da par conditio creditorum. Desse modo, trata-se de 
matéria imune à preclusão"). 
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modo que posteriores pedidos de falência ou de recuperação deverão ser 
distribuídos ao juízo prevento.240 

Na recuperação judicial, no entanto, não haverá a vis attrativa do 
juízo concursal, de modo que as ações que venham a ser propostas 
contra a empresa devedora não serão necessariamente propostas peran
te o juízo da recuperação, mas perante o juízo que, de acordo com as 
normas processuais, for competente para conhecer do pedido. 241 Apenas 
posteriores pedidos de falência ou de recuperação judicial deverão ser 
veiculados ao juízo prevento. Nesse caso, se há pedido de falência, a dis
tribuição do pedido de recuperação dentro do prazo para a contestação 
de pedido falimentar deverá ser feita perante o juízo prevento, de modo 
a sustar a tramitação da falência requerida por impontualidade (art. 96, 
VII, da LRF).242 

45. MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA 

Diferentemente do quanto ocorre na falência, em que o devedor per
de o direito de administrar seus bens e deles dispor (art. 103 da LRF), 
na recuperação judicial o devedor é mantido na condução da atividade 
empresarial (art. 64 da LRF). Portanto, os administradores nomeados em 
conformidade com as regras societárias permanecem com os poderes de 
presentação da sociedade devedora. Podem, portanto, praticar todos os 
atos necessários à consecução do objeto social. Isso porque o objetivo da 
recuperação judicial não é a liquidação da empresa, por meio de uma exe-

240 Nessa linha, ver TJGO, AC 101.164-5/188, 4.• Câmara Cível, j. 14.12.2006, v.u., rel. Des. 
Stenka L Neto (entendendo que "[u]ma vez proposta e deferida pela Justiça Estadual de 
Santa Catarina a recuperação judicial da empresa/apelante, tornou-se aquela preventa para 
qualquer outro pedido da mesma natureza em relação ao mesmo devedor. Inteligência 
do § 8.0

, art. 6.0 da Lei 11.101/2005. [ ... ] Proferida sentença por juízo absolutamente 
incompetente, sua cassação é medida que se impõe"); TJBA, AI 54.058-8/2006, 3.• Câ
mara Cível, j. 19.02.2008, v.u., rel. Des. Carlos Alberto Dultra Cintra (decidindo que 
"[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"). 

241 Nesse sentido, ver TJDF, AI 2010.00.2.013178-9, J.a Turma Cível, j. 13.10.2010, v.u., rei. 
Des. Nívio Geraldo Gonçalves (entendendo que "[c]ompete ao juízo cível processar e 
julgar a ação de busca e apreensão em face da pessoa jurídica submetida à recuperação 
judicial, pois, nos termos do art. 6.0

, § 8.0
, da Lei 11.101/2005, a distribuição do pedido 

de falência ou de recuperação judicial só previne a jurisdição para qualquer outro pedido 
da mesma natureza, relativo ao mesmo devedor"). 

242 Sobre esse tema, remetemos ao quanto já foi exposto no item 7, Não ser falido, do Cap. 1. 
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cução coletiva, mas sim a sua reestruturação, por meio de uma barganha 
coletiva que se estabelece com os credores. Com efeito, na recuperação 
judicial não haverá inabilitação para o exercício da atividade, tampouco 
a arrecadação de ativos. 

Conquanto sejam conservados os poderes de gestão dos administradores 
da empresa devedora, é certo, porém, que há uma restrição a determinados 
poderes, 243 a exemplo da proibição de alienação ou oneração de bem do 
ativo não circulante,· contida no art. 66 da LRF. Por isso, no processo de 
recuperação judicial, tal qual ocorria no antigo processo de concordata, não 
perde o devedor a gestão, "embora a gestão, que lhe fica, seja dentro dos 
moldes que o plano da concordata lhe impõe:'244 

A manutenção do devedor na administração da empresa consiste em 
incentivo para que seja proposta a ação de recuperação judicial ainda em 
tempo de recuperar-se a empresa, consoante observa Sheila Christina Ne
der Cerezetti.245 Daí por que, como o objetivo da recuperação judicial de 
empresas consiste em preservar empresas viáveis, caso os administradores 
da empresa pratiquem atos que possam comprometer esse objetivo, haverá 
a excepcional possibilidade de afastá-los. Vale dizer, as hipóteses legais de 
afastamento dos administradores de empresa em recuperação judicial radi
cam seu fundamento no princípio da preservação da empresa, encontrado 
no art. 64 da LRF. Observe-se que, aqui, o afastamento dos administradores 
da empresa devedora será determinado por decisão judicial. A hipótese, 
portanto, em muito difere daquela outra encontrada no art. 50, IV, da LRF, 
que permite que o plano de recuperação judicial preveja a modificação dos 
administradores da empresa devedora. 

Os administradores da empresa em recuperação devem agir em prol da 
recuperação da empresa. Aliás, é isso que se presume quanto à atuação dos 

243 Por exemplo, ver TJMG, AI 1.0109.08.012108-9/005, 6.• Câmara Cível, j. 25.05.2010, 
v.u., rel. Des. Maurício Barros (acerca de movimentação de quantia judicialmente 
depositada, decidiu-se: "Defere-se, em favor da empresa em recuperação judicial, 
que continua sob a administração dos seus sócios-gerentes, o levantamento integral 
de depósito judicial, para o pagamento de credores extraconcursais e o cumprimento 
do plano de recuperação, uma vez que tal providência conta com a anuência do ad
ministrador judicial"). 

244 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. t. 30. 3. ed. 
Rio de Janeiro: Borsoi, 1971, p. 40. 

245 CEREZETTI, Sheila Christina Neder. A recuperação judicial de sociedade por ações: o 
princípio da preservação da empresa na Lei de Recuperação e Falência. São Paulo: Ma
lheiros, 2012, p. 106. 
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administradores.246 Nos casos em que restar comprovado247 que a adminis
tração da empresa está a praticar atos que coloquem em risco o sucesso da 
recuperação judicial - a exemplo da recusa em prestar informações quando 
solicitadas248 

-, poderá o magistrado afastar os administradores da empresa. 
Com efeito, a mera instrução deficiente da petição inicial da recuperação 
judicial, desacompanhada de provas concretas acerca da intenção de preju
dicar credores, não autoriza o afastamento dos administradores.249 Em caso 

246 Assim, ver TJDF, AI 2009.00.2.015714-1, 1.• Turma Cível, j. 16.12.2009, v.u., rei. Des. 
Flavio Rostirola (registrando que "[n]os termos do artigo 64 da Lei 11.101/2005, espera-se 
que o empresário devedor, seja pessoalmente, seja em colaboração com o administrador 
judicial, envide esforços para cumprir da melhor forma o plano de recuperação apresen
tado, visando tanto à continuidade das atividades empresariais quanto à satisfação dos 
credores. [ ... ] Desse modo, inexistindo provas de haver o devedor intentado desvirtuar 
a finalidade de recuperação judicial ou de prejudicar os demais credores, revela-se per
feitamente idôneo o acordo de pagamento de honorários entabulado entre as partes"). 

247 Acerca da necessidade de comprovação, ver TJSP, AI 653.659-4/9-00, Câmara Reservada 
à Falência e Recuperação, j. 27.10.2009, v.u., rei. Des. José Roberto Lino Machado (onde 
se decidiu que "[a]s alegações apresentadas pela agravante contra os administradores 
foram bem rebatidas pela agravada, de tal modo que não se fazem evidenciadas irre
gularidades que recomendem a destituição de seus administradores"). 

248 Nessa linha, ver TJSP, AI 0445366-51.2010.8.26.0000, Câmara Reservada à Falência e 
Recuperação, j. 01.03.2011, v.u., rei. Des. Elliot Akel (decidindo pela destituição dos 
administradores quando não prestadas informações solicitadas, em detrimento do 
exercício da fiscalização); e T}SP, AI 994.09.300269-0, Câmara Reservada à Falência e 
Recuperação, j. O 1.06.201 O, v. u., rei. Des. Pereira Calças (onde consignou -se que" [ d] urante 
o procedimento de recuperação judicial o devedor e os administradores serão mantidos 
na condução da atividade empresarial, sob a fiscalização do administrador judicial. Após 
a distribuição do pedido de recuperação judicial o devedor não pode alienar ou onerar 
bens ou direitos de seu ativo permanente, salvo evidente utilidade reconhecida pelo juiz, 
depois de ouvido o comitê ou o administrador judicial. Desnecessidade de autorização 
judicial para firmar contrato de arrendamento de unidade industrial da recuperanda. A 
omissão de esclarecimentos ou informações falsas no processo de recuperação judicial 
com o fim de induzir a erro o juiz, credores ou o administrador judicial, configura 
crime previsto no art. 171"). 

249 Nesse sentido, ver TJMT, AI 49501/2008, 5.• Câmara Cível, j. 29.10.2008, v.u., rei. Des. 
Carlos Alberto Alves da Rocha (decidindo que, "[a]pesar da necessidade da realização 
de emenda na inicial, não há motivos para retirar o devedor ou seus administradores 
da condução da atividade judicial, até porque não restaram comprovadas a ocorrência 
de qualquer das hipóteses do art. 64, IV, bem como a intenção de omitir ou simular 
créditos"). Ver, também, TJSP, AI 0022059.02.2011.8.26.0000, Câmara Reservada à Fa
lência e Recuperação, j. 20.09.2011, v.u., rei. Des. Lino Machado (decidindo que descabe 
o afastamento dos administradores, pois "[n]ão há, por ora, evidência de que os admi
nistradores da devedora estejam praticando conduta de 'descapitalizar injustificadamente 
a empresa ou realizar operações prejudiciais ao seu funcionamento regular' (art. 64, 
caput, IV, alínea c, da LFR)"); em igual sentido, ver TJSP, AI 0041477-23.2011.8.26.0000, 
Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 20.09.2011, m.v., rei. Des. Lino Macha-
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de afastamento dos administradores, por evidente eles perderão todos os 
poderes de presentação da empresa e, por terem deixado a administração, 
deverão deixar de ser remunerados como administradores.250 

do (decidindo pela manutenção dos administradores, em incidente de destituição de 
administradores, pois, conquanto a "quebra da affectio societatis não impede a sócia de 
requerer a destituição dos administradores daquela [ ... ], [n]ão há, por ora, evidência 
de que os administradores da devedora estejam praticando conduta de 'descapitalizar 
injustificadamente a empresa ou realizar operações prejudiciais ao seu funcionamento 
regular' (art. 64, caput, IV, alínea c, da LFR)"). 

250 Em sentido contrário ver TJSP, AI 0470498-13.2010.8.26.0000, Câmara Reservada à 
Falência e Recuperação, j. 21.06.2011, v.u., rei. Des. Lino Machado (decidindo que 
podem ser remunerados os acionistas destituídos da administração da recuperanda, 
sob o fundamento de que, "[s]e é fato que a remuneração pro labore está vinculada à 
prestação de serviços pelos administradores à empresa que conduziam, a suspensão de 
tais serviços, por imposição judicial, não acarreta, automaticamente, a impossibilidade 
de continuarem a receber o valor necessário à sua sobrevivência, se isso não afeta o 
cumprimento do plano de recuperação judicial aprovado e se não há oposição dos 
credores em assembleia-geral ou mesmo por meio do seu comitê"). 



DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO 
DA RECUPERACÃO JUDICIAL , 

46. NATUREZA DA DECISÃO QUE DEFERE O PROCESSAMENTO DA 
RECUPERAÇÃO 

A decisão a que alude o art. 52 da LRF é decisão e não mero despacho 
ordinatório. A razão pela qual parcela da doutrina251 continua a utilizar a 
expressão despacho decorre mais da tradição herdada da disciplina da con
cordata, cuja petição inicial era despachada pelo magistrado, em decisão non 
plena cognitio. 252 Conquanto seja decisão de cognição sumária, tanto que o 
art. 52 da LRF estabelece que "[e]stando em termos a documentação exigida 
no art. 51 desta Lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial': 
por ela (a) há análise da legitimidade daquele que postula a recuperação, 
(b) são praticados diversos atos de natureza acautelatória, como a suspensão 
do curso das ações e execuções em trâmite contra a empresa devedora e 

251 BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Nova lei de recuperação de empresas e falências co
mentada. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 63; MANDEL, Julio Kahan. 
Das disposições comuns. In: PAIVA, Luiz Fernando Valente de (org.). Direito falimentar 
e a nova lei de falências e recuperação de empresas. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 
119-136, p. 131; FAZZIO JÚNIOR, Waldo. Nova lei de falência e recuperação de empresa. 
São Paulo: Atlas 2005, p. 165. 

252 Assim, ver TJRS, AC 70032477036, 6.• Câmara Cível, j. 12.11.2009, v.u., rel. Des. An
tônio Corrêa Palmeiro da Fontoura. Ver, também, PONTES DE MIRANDA, Francisco 
Cavalcanti. Tratado de direito privado. t. 30. 3. ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1971, p. 20; 
e, na doutrina posterior à Lei 11.101/2005, ver TOMAZETTE, Marlon. Curso de direito 
empresarial: falência e recuperação de empresas. São Paulo: Atlas, 2011, p. 88. 
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a dispensa de apresentação de certidões negativas para contratação, (c) é 
nomeado o administrador judicial, (d) há determinação da "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 estabelecimen
to': bem como (e) será determinado ao Registro de Empresas que proceda 
anotação da recuperação judicial no registro correspondente. 

A decisão que defere o processamento da recuperação judicial envolve 
análise perfunctória de mérito/53 em cognição pouco aprofundada,254 e afeta 
interesses da empresa devedora e de terceiros. Por esse motivo, é melhor 
seguir a orientação de Ricardo José Negrão Nogueira e referir-se à "decisão 
de processamento':255 É decisão interlocutória e, portanto, pode ser objeto de 
recurso.256

·
257 Conforme se lê no Enunciado 52, elaborado por ocasião da I 

253 Nesse sentido, ver TJMG, AC 1.0024.11.100963-5/001, 6.• Câmara Cível, j. 31.01.2012, 
v.u., rei. Des. Sandra Fonseca. 

254 Acerca do tema, ver TJSP, AI 601.314-4/0-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, 
j. 04.03.2009, v.u., rei. Des. José Roberto Lino Machado (entendendo que "[o] momento 
de determinar o processamento da recuperação judicial não é a oportunidade de ser 
apreciada a viabilidade ou não do pedido, mas tão só o de constatar o juiz se o pleito 
vem acompanhado da documentação exigida no art. 51 da Lei 11.101, de 9 de fevereiro 
de 2005 (art. 52), o que fará de acordo com o seu critério passível de reapreciação, se 
concedido o benefício, em recurso contra essa concessão"). Em sentido diverso, ver 
TJMG, AC 1.0024.11.100963-5/001, 6.• Câmara Cível, j. 31.01.2012, v.u., rei. Des. Sandra 
Fonseca (decidindo que "[s]omente é possível o imediato indeferimento do pedido de 
recuperação judicial, ainda no bojo da fase postulatória, se houver demonstração clara 
e flagrante da inviabilidade de soerguimento da atividade econômica explorada pela 
postulante. [ ... ]Vislumbrada a possibilidade de desfecho útil e positivo do processo, deve 
ser instaurada a fase deliberativa do procedimento, viabilizando-se à interessada a apre
sentação do plano de recuperação e manifestação da assembleia-geral, oportunidade em 
que se decidirá, com a segurança necessária, pela viabilidade do empreendimento"). 

255 NOGUEIRA, Ricardo José Negrão. Recuperação judicial. In: SANTOS, Paulo Penalva 
(org.). A nova lei de falências e de recuperação de empresas. Rio de Janeiro: Forense, 
2006, p. 129-156, p. 147. Seguindo essa linha, ver TOMAZETTE, Marlon. Curso de 
direito empresarial: falência e recuperação de empresas. São Paulo: Atlas, 2011, p. 89. 

256 Na vigência do Decreto-Lei 7.661/1945, havia a Súmula 264 do STJ, que dispunha: "É 
irrecorrível ato judicial que apenas manda processar a concordata preventiva:' A razão 
da irrecorribilidade relacionava-se ao fato de que a decisão de deferimento da concordata 
não resolvia questões incidentes. No início da vigência da LRF, deu-se sequência a esse 
entendimento. Assim, ver TJSP, AI 428.507-4/0-00, Câmara Reservada à Falência e Re
cuperação, j. 03.05.2006, m.v., rei. Des. Romeu Ricupero (decidindo que "[o] despacho 
que apenas defere o processamento da recuperação judicial é irrecorrível, pois não se 
trata de decisão interlocutória, visto que não resolve qualquer questão incidente ( cf. art. 
162, § 2.0

, do CPC), apenas impulsiona o processo, sendo despacho de mero expediente. 
Natureza que é a mesma do despacho que ordenava o processamento da concordata preven
tiva, quando ainda vigente o Decreto-Lei 7.661/1945, do qual não cabia recurso, conforme 
a Súmula 264 do ESTJ. Tese que encontra apoio na doutrina falencista"). Gradativamente, 
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Jornada de Direito Comercial do CJF, "[a] decisão que defere o processamento 
da recuperação judicial desafia agravo de instrumento': 

no entanto, foi sendo reconhecida a natureza decisória do deferimento do processamento 
da recuperação judicial, de modo a viabilizar a interposição de recurso de agravo de instru
mento. Com efeito, ao lavrar o voto vencido TJSP, AI 428.507-4/0-00, Câmara Reservada à 
Falência e Recuperação, j. 03.05.2006, m.v., rei. Des. Romeu Ricupero, o Des. Lino Machado 
sustentou que, ante a regra contida no art. 189 da Lei 11.101/2005, que determina a aplicação 
supletiva do Código de Processo Civil aos procedimentos concursais, a petição inicial da 
recuperação judicial, por ser passível de indeferimento por inépcia nos termos dos incisos I 
e III do art. 295 do CPC, possibilita que a decisão de indeferimento seja agravada. Ademais, 
a decisão que defere o processamento da recuperação judicial, conquanto seja non plena 
cognitio, decide diversas questões que afetam o interesse do devedor e de terceiros, como a 
nomeação do administrador judicial, a suspensão das ações e execuções, e vincula o deve
dor ao procedimento, na medida que não se permite a desistência da ação de recuperação 
judicial sem o consentimento dos credores. A decisão de deferimento do processamento, 
aliás, fica a depender de estar a petição inicial conforme com os requisitos do art. 51 da Lei 
11.101/2005 e instruída com os documentos neste artigo indicados. O TJSP, ao julgar o AI 
604.160-4/8-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 04.03.2009, v.u., teve como 
sustentação o voto do rei. Des. Pereira Calças: "em que pesem os diversos precedentes desta 
Câmara Especializada que perfilham o entendimento da irrecorribilidade do ato que apenas 
defere o processamento do pedido de recuperação judicial, após meditar sobre a questão, 
estou convencido de que, em virtude do conteúdo do pronunciamento judicial prolatado 
com fundamento no art. 52 da Lei 11.101/2005, impõe-se o reconhecimento de sua nature
za de decisão interlocutória': É que, consoante entendeu o magistrado, a norma do art. 52, 
"apenas de, aparentemente tratar-se de despacho de simples expediente ou ordinatório, em 
rigor, dele poderão advir diversos prejuízos para os credores, sendo possível ainda que dele 
derive malferimento à Lei 11.101/2005, que é de ordem pública. Imagine-se, por exemplo, 
que o magistrado nomeie administrador judicial sem observar os requisitos do art. 21 da 
Lei; ou, ainda, defira o processamento da recuperação judicial, sem exigir a presença dos 
pressupostos do artigo 48, ordenando a suspensão das ações e execuções individuais pelo 
prazo legal, circunstância que, efetivamente, poderá causar severos percalços aos credores, etc:: 
Nessa linha, seguiram-se as ulteriores decisões. Assim, ver a nota de rodapé 257, abaixo. 

257 Nesse sentido, modificando a orientação antes imprimida pela Súmula 264, ver STJ, AgRg 
no AI 1.008.393, 4.• Turma, j. 05.08.2008, v.u., rei. Min. Fernando Gonçalves (decidindo pela 
recorribilidade da decisão que defere o processamento da recuperação judicial. No voto do 
relator, lê-se que "na fase postulatória é analisada a legitimidade ativa da empresa para a recu
peração judicial, enquanto na fase deliberativa é apurada a viabilidade econômica do benefício. 
Nesse contexto, os recursos questionando a condição de sociedade empresária da requerente 
do benefício, bem como a ausência de certidão de sua regularidade junto ao Registro Público 
de Empresas devem ser tirados contra a decisão que defere o processamento da recuperação 
judicial. [ ... ] Não é por outra razão que a decisão que concede a recuperação judicial sequer 
faz menção aos requisitos do art. 51 da Lei de Falências e Recuperação de Empresas, cuidando 
apenas da viabilidade do plano de recuperaçãd'). Nesta linha, ver TJSP, AI 643.796-4/5-00, 
Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 18.08.2008, v.u., rei. Des. Pereira Calças (en
tendendo que é recorrível a decisão que defere o processamento da recuperação, pois ela "não 
tem natureza de 'despacho de mero expediente'"); TJSP, AI 647.811-4/4-00, Câmara Reservada 
à Falência e Recuperação, j. 15.09.2009, v.u., rei. Des. Pereira Calças; e TJPR, AI 0.649.308-1, 
17.• Câmara Cível, j. 14.07.2010, v.u., rei. Juiz convocado Francisco Jorge. 
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Legitimam-se a interpor recurso todos os interessados, o que inclui os 
credores da empresa devedora e o Ministério Público, contanto que o fun
damento do recurso não assente na inviabilidade econômica da recuperação, 
já que isso é matéria de competência da assembleia-geral de credores.258 

Caso a decisão não ponha fim ao processo, seja porque indeferiu o 
pedido em relação a um dos litisconsortes ativos, seja porque deferiu o pro
cessamento da recuperação, caberá interposição de agravo de instrumento/59 

ou de apelação, recebida como agravo, ante a fungibilidade recursaJ.260 

47. ANÁLISE DE LEGITIMAÇÃO E DA ADEQUADA INSTRUÇÃO DO PEDIDO 

Ao receber o pedido de recuperação judicial, o juiz deverá verificar a 
legitimação do devedor para postular recuperação judicial, bem como se a 
petição inicial foi adequadamente instruída. 261 Aliás, não se deve realizar, 

258 Assim, ver TJSP, AI 612.654-4/6-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 
18.08.2009, v.u., rei. Des. Pereira Calças ("aprovado o plano pela assembleia-geral de 
credores, não pode o juiz negar a concessão do benefício à empresa sob o argumento 
de inviabilidade econômica do plano. E mais, o Ministério Público não tem legitimidade 
recursal para insurgir-se contra a concessão da recuperação judicial, sob o argumento 
de que o plano é inviável sob o prisma econômico. Em suma: quem aprova ou rejeita o 
plano de recuperação sob o enfoque de sua viabilidade econômica é a assembleia-geral 
de credores. Tal competência é exclusiva dos credores, sendo esse o fundamento de se 
conferir à recuperação judicial a natureza de contrato. Dessarte, se o Ministério Público 
não pode recorrer da decisão que concede a recuperação sob o argumento de ser o plano 
inconsistente, obviamente, não pode o parquet agravar da decisão que apenas defere o 
processamento da recuperação com base no mesmo argumento"). 

259 Assim, ver TJRS, AI 70045221975, S.• Câmara Cível, j. 14.12.2011, v.u., rei. Des. Romeu 
Marques Ribeiro Filho (entendendo que "[a] decisão que indefere a recuperação judicial 
quanto a uma das postulantes, determinando esclarecimento/correções por parte da outra 
empresa, sem pôr fim ao processo, tem natureza de decisão interlocutória e, portanto, 
desafia recurso de agravo de instrumento, conforme arts. 162, § 2.0

, e 522 do CPC"); 
TJSP, Agravo Regimental643.796-4/7-01, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, 
j. 18.08.2009, v.u., rei. Des. Pereira Calças; TJMT, AI 70695/2009, L• Câmara Cível, j. 
2L09.2009, v.u., rei. Juíza Marilsen Andrade Addario (decidindo que "[r]estando com
provado nos autos que o decisum recorrido, além de deferir o processamento do pedido 
de recuperação judicial, também determinou providências que assegurem sua efetivação, 
consoante estabelece o art. 52 da Lei 11.101/2005, resta patente sua natureza de decisão 
interlocutória, devendo, portanto, ser conhecido o agravo"); em igual sentido, ver TJMT, 
AI 77439/2009, L• Câmara Cível, j. 2L09.2009, v.u., rei. Des. Juíza Marilsen Andrade 
Addario; e TJMG, AI L0024.07.543139-5/001, 8.• Câmara Cível, j. 15.05.2008, v.u., rei. 
Des. Fernando Bráulio. 

260 Nesse sentido, ver TJSP, AI 426.678-4/4-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, 
j. 03.05.2006, m.v., rei. Des. José Roberto Lino Machado. 

261 Assim, ver TJRS, AC 70045014552, s.a Câmara, j. 28.09.2011, v.u., rei. Des. Gelson 
Rolim Stocker (decidindo que, "[s]atisfeitos os pressupostos previstos no art. 48 e 
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nesse momento, a análise da viabilidade econômica da empresa devedora.262 

A análise dos documentos que devem instruir a petição inicial é formal, 
não material.263 Caso verificado que o postulante não é qualificado como 
empresário ou sociedade empresária, o magistrado deverá, de plano, indeferir 
o pedido e extinguir a ação. No caso de o postulante ser qualificado como 
empresário, mas tenha veiculado petição inicial deficientemente instruída, 
o magistrado poderá determinar que a empresa devedora emende a petição 
inicial. Nessa decisão, o magistrado pode indicar quais os documentos ou 
elementos da petição iniciaJ264 que entende faltantes, de modo a que a empre-

instruída a petição inicial como determinado pelo art. 51, ambos da Lei 11.1 O 1/2005 
[ ... ], o processamento da recuperação judicial deve ser deferido"); TJSP, AC 0001461-
42.2011.8.26.0189, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 20.09.2011, v.u., 
rel. Des. Elliot Akel (decidindo que a cognição judicial necessária ao deferimento do 
processamento da recuperação judicial cinge-se à análise da legitimação à postulação 
da recuperação judicial e dos requisitos formais da postulação); e TJAP, AC 3011/07, 
Câmara Única, j. 30.01.2007, v.u., rel. Des. Mello Castro (entendendo que "[n]a fase 
preliminar do pedido de recuperação judicial de empresas há que analisar, tão somente, 
a legitimidade ativa da parte requerente e a instrução da petição inicial nos termos dos 
arts. 48 e 51 da Lei 11.101/2005, não havendo que se perquirir se a sociedade devedora 
é viável e, portanto, se tem ou não direito à recuperação judicial, o que será apreciado 
ao longo da fase deliberativà'); TJSP, AI 601.807-4/0-00, Câmara Reservada à Falência e 
Recuperação, j. 04.03.2009, v.u., rel. Des. Romeu Ricupero (decidindo que "cabe ao juiz 
determinar o processamento da recuperação judicial e, para tanto, compete-lhe verificar 
a devida instrução"). 

262 Acerca do tema, ver TJRJ, AI 0013249-67.2010.8.19.0000, 5.• Câmara Cível, j. 27.07.2010, 
v.u., rel. Des. Zélia Maria Machado dos Santos (decidindo que "[n]os termos dos arts. 
48 e 51 da Lei 11.101/2005, atendidos os requisitos legais, cumpre deferir o pedido de 
processamento de recuperação judicial, limitando-se à análise formal do pleito, com 
determinação do processamento para ulterior julgamento''). 

263 Nesse sentido, ver TJSP, AI 612.654.4/6-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, 
j. 18.08.2009, v.u., rel. Des. Pereira Calças (entendendo que, "[v]erificada a legitimidade 
e estando em termos a petição inicial, o juiz deve deferir o processamento da recupera
ção. O exame da documentação que instrui a inicial é formal e não material ou real. A 
eventual prática de ilícitos civis ou criminais por administradores de sociedade anônima 
não obstaculiza o processamento da recuperação judicial"). 

264 Assim, ver TJMT, AI 49501/2008, 5.• Câmara Cível, j. 29.10.2008, v.u., rel. Des. Carlos 
Alberto Alves da Rocha (afirmando que "[n]o que toca a ausência da relação dos bens 
particulares dos sócios controladores e dos administradores do devedor, a empresa 
agravada cumpriu corretamente com a determinação legal, como se verifica dos autos. 
[ ... ].Deve constar na inicial a relação completa de todas as ações que a empresa é parte, 
conforme determina o art. 51, IX, da Lei 11.101/2005 a fim de contabilizar a estimativa 
dos créditos. Apesar da necessidade da realização de emenda na inicial, não há motivos 
para retirar o devedor ou seus administradores da condução da atividade judicial, até 
porque não restou comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses do art. 64, IV, 
bem tomo a intenção de omitir ou simular créditos"). 
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sa possa, em prazo assinalado, emendar o pedido.265
-
266 O prazo assinalado, 

no entanto, deve ser razoável para que a empresa possa se desincumbir da 
tarefa de coligir e apresentar os documentos faltantes. 267 Entretanto, não 
deve ser exigido, nesse momento da recuperação judicial, que a empresa 
apresente o plano de recuperação judicial. 268 Se a empresa devedora não 
providenciar os documentos faltantes ou emendar a petição269 no prazo 
assinalado pelo magistrado, o indeferimento do pedido com a extinção do 
processo é decisão que se impõe.270 No entanto, caso a empresa devedora 
tenha reconhecido na petição inicial a impossibilidade de instruí-la com 
todos os documentos exigidos pela LRF, pode o juiz, desde já, extinguir o 
processo. 271 Aliás, a irregular instrução do pedido de recuperação judicial 

265 Nessa linha, ver TJSP, AI 632.664-4/8-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, 
j. 18.08.2009, v.u., reL Des_ José Roberto Lino Machado (decidindo que é "[p]ossível que 
o juiz do processo indique à recuperanda quais o documentos que entenda faltantes à 
regular instrução do pedido"). 

266 Na doutrina, ver TOMAZETTE, Marlon. Curso de direito empresarial: falência e recu
peração de empresas. São Paulo: Atlas, 2011, p. 85. 

267 Nesse sentido, ver TJMG, AC 1.0024.11.100963-5/001, 6." Câmara Cível, j. 31.01.2012, 
v.u., reL Des. Sandra Fonseca (entendendo que, "[c]onstatada a ausência de documento 
imprescindível ao processamento do pedido de recuperação judicial, tal como consta do 
rol do art. 51 da Lei 11.101/2005, deve o magistrado intimar a parte para suprir a falta, 
assinalando-lhe prazo razoável se a providência demanda diligência em outros estados 
da Federação"). 

268 Assim, ver TJSP, AI 508.155-4/5-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 
29.08.2007, v.u., reL Des. José Roberto Lino Machado (afirmando que a empresa devedora 
não necessita instruir a petição inicial com o plano de recuperação, pois "[a] exigência 
de atendimento a requisitos do art. 53 da NLF para o simples processamento do pedido 
é exigência precipitada, uma vez que o referido dispositivo cuida dos requisitos do plano 
de recuperação a ser apresentado pelo devedor em juízo no prazo de sessenta dias da 
publicação da decisão que deferir o processamento da recuperação judiciaL Por isso, 
não se há de exigir para o processamento da recuperação judicial o cumprimento dos 
requisitos exigidos para a apreciação do plano a ser apresentado posteriormente"). 

269 Acerca do tema, ver TJPR, AI 711783-5, 17." Câmara Cível, j. 19.01.2011, v.u., reL Des. 
Vicente Del Prete Misurelli. 

270 Assim, ver TJSP, AC 552.046-4/5-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 
27.02.2008, v.u., reL Des. José Araldo da Costa Telles (decidindo que não cabe a "con
cessão de novo prazo, inclusive para combater o expediente de protelar o descabimento 
do prazo para apresentação do plano de recuperação''); TJRJ, AC 2008.001.08940, 8." 
Câmara Cível, j. 05.08.2008, v.u., rel. Des. Ana Maria Pereira de Oliveira (entendendo 
que deve ser indeferido o pedido se a empresa devedora "não atendeu integralmente 
os requisitos da petição inicial previstos no art. 51 da Lei 11.101/2005, mesmo após a 
determinação por três vezes de emendá'). 

271 Assim, ver TJSP, AC 573.656-4/2-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 
24.09.2008, v.u., reL Des. Elliot Akel (decidindo que, em caso de distribuição de pedido 
deficientemente instruído, conforme expressamente reconhecido já na petição inicial, 
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pode tão somente conduzir à extinção do feito, ante o indeferimento da 
inicial, e não à decretação da falência.272

-
273 É que o novo diploma falencial 

não repetiu a norma contida no art. 162 do Decreto-Lei 7.661/1945, que 
mandava ao juiz decretar a falência, no prazo de vinte e quatro horas, se 
ficasse provada a inexatidão dos documentos necessários à concordata. Essa 
norma, aliás, tinha seu alcance mitigado pela doutrina. Pontes de Miranda, 
em parecer exarado, afirmou ser "irritante 'Se o devedor pediu concordata 
preventiva, ou há concordata preventiva ou falêncià': 274 

Ainda quanto à análise da regular instrução do pedido, deve o magistrado 
observar a presença dos documentos indicados no art. 51, ines. I a IX, da 
LRF, sem que a inicial tenha de ser instruída com a integralidade de seus 
livros contábeis. Estes, uma vez deferido o processamento da recuperação 
judicial, ficarão à disposição do juízo e do administrador judicial (art. 51,§ 
1.0

, da LRF). Somente caso o magistrado determine, e é de boa cautela que 
o faça, a empresa deverá depositá-los, no original ou em cópia, em cartório 
(art. 51, § 3.0

, da LRF). Por essa razão, a não instrução da petição inicial 
com a cópia dos livros contábeis não poderá conduzir ao indeferimento do 
processamento da recuperação judicial.275 Conforme observava Pontes de 
Miranda à luz do regime concursal anterior, "[n]unca vimos, em dezesseis 

ante impossibilidade de apresentá-los, deve o juiz extinguir o processo e não conceder 
prazo para juntada posterior). 

272 Na doutrina, ver TOMAZETTE, Marlon. Curso de direito empresarial: falência e recu
peração de empresas. São Paulo: Atlas, 2011, p. 85. 

273 Em sentido contrário, ver TJRJ, AI 0033025-19.2011.8.19.0000, 10.• Câmara Cível, j. 
25.01.2012, v.u., rel. Des. José Carlos Varanda (decidindo que "[a]pós o pedido de 
processamento da recuperação judicial só existem duas alternativas: o deferimento do 
pedido de processamento ou a decretação da falência"). 

274 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Parecer sobre pedido de concordata 
preventiva e decretação de abertura de falência por pretendida inobservância do art. 
159, parágrafo único, IV, do Decreto-Lei 7.661, de 21 de janeiro de 1945. In: PONTES 
DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti (org.). Dez anos de pareceres. Rio de Janeiro: 
Francisco Alves, v. 3, 1974, p. 160-171, p. 166. 

275 Desenvolvendo linha análoga, ver TJRS, AI 70043244821, 6.• Câmara Cível, j. 28.07.2011, 
v.u., rel. Des. NeyWiedemann Neto (decidindo que "[p]edido desacompanhado de parte 
da documentação. Situação que, por si só, não poderia ser causa impeditiva do exame 
meritório da pretensão. Não é condição para o pedido de recuperação a existência de 
todos os livros e documentos contábeis obrigatórios"). Em sentido contrário, ver TJPR, 
AI 0.649.308-1, 17.• Câmara Cível, j. 14.07.2010, v.u., rel. Juiz convocado Francisco Jor
ge (entendendo que, "[p]ela regra no§ 3.0 do art. 51 da nova LFR, assim também em 
observância ao princípio da preservação da empresa, deve-se oportunizar à requerente 
a possibilidade de complementar, no prazo de 10 (dez) dias, o depósito em cartório dos 
documentos elencados no inciso II do referido artigo de lei, que não acompanham a 
inicial sob pena de indeferimento do processamento da recuperação judicial"). 
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anos de vida judiciária, levar-se a despacho petição de concordata preventiva, 
com os livros, balanços e mais documentos postos na sala do juízo".276 

Sendo verificada a legitimação da empresa devedora e a regular instrução 
da petição inicial, deve o magistrado deferir o processamento da recuperação 
judicial. 277 Aliás, não pode o magistrado condicionar a apreciação do pedido 
de recuperação judicial à obtenção de informações de outro juízo.278 

Caso tenha ocorrido o deferimento do processamento da recuperação 
judicial sem que a petição tenha sido adequadamente instruída, não haverá a 
possibilidade de emenda posterior da petição, e todos os atos do processo terão 

276 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Parecer sobre pedido de concordata 
preventiva e decretação de abertura de falência por pretendida inobservância do art. 
159, parágrafo único, IV, do Decreto-Lei 7.661, de 21 de janeiro de 1945. In: PONTES 
DE MIRANDA (org.). Dez anos de pareceres. Rio de Janeiro: Francisco Alves, v. 3, 1974, 
p. 160-171, p. 167 (grifos no original). 

277 Nesse sentido, ver TJSP, AI 426.678-4/4-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 
03.05.2006, m.v., rei. Des. José Roberto Lino Machado (entendendo que "[o] processamento 
da recuperação judicial é determinado tão só pelo cumprimento dos requisitos formais para 
tanto previstos em lei, sem apreciação do eventual direito da devedora ao benefício plei
teado. - Faltante alguma providência em lei prevista para o processamento da recuperação 
judicial, deve ser dada à parte possibilidade de supri-las em prazo predeterminado''); TJDF, 
Reclamação 2008.00.2.016537-6, 1." Turma Cível, j. 18.03.2009, v.u., rei. Des. Natanael Caetano 
(decidindo que. "[e]stando o pedido de recuperação judicial devidamente instruído com os 
documentos exigidos pelo art. 51 da Lei 11.101/2005, o juiz deve deferir o seu processamen
to, nos termos do art. 52 da citada lei, não podendo condicionar a apreciação do referido 
pleito ao recebimento de informações por parte de outro juízo"); TJRS, AC 70045014552, 5.• 
Câmara Cível, j. 28.09.2011, v.u., rei. Des. Gelson Rolim Stocker (decidindo que "[s]atisfeitos 
os pressupostos previstos no art. 48 e instruída a petição inicial como determinado pelo art. 
51, ambos da Lei 11.101/2005 (Lei de Falências e Recuperação Judicial), o processamento da 
recuperação judicial deve ser deferido"); TJSP, AI 601.314-4/0-00, Câmara Reservada à Falência 
e Recuperação,j. 04.03.2009, v.u., rei. Des. José Roberto Lino Machado (entendendo que "[o] 
momento de determinar o processamento da recuperação judicial não é a oportunidade de 
ser apreciada a viabilidade ou não do pedido, mas, tão só a de constatar o juiz se o pleito 
vem acompanhado da documentação exigida no art. 51 da Lei 11.101, de 9 de fevereiro de 
2005 (art. 52), o que fará de acordo com seu critério passível de reapreciação, se concedido 
o benefício, em recurso contra essa concessão''); TJRS, AI 70045221975, 5.• Câmara Cível, j. 
14.12.2011, v.u., rei. Des. Romeu Marques Ribeiro Filho (decidindo que "(o] processamento 
da recuperação judicial é determinado tão só pelo cumprimento dos requisitos formais para 
tanto previstos em lei (arts. 48 e 51 da Lei 11.101/2005), sem apreciação do eventual direito 
da devedora ao benefício pleiteado"); TJSP, AC 582.698-4/4-00, Câmara Reservada à Falência 
e Recuperação, j. 24.09.2008, v.u., rei. Des. Elliot Akel; e TJRS, AC 70032477036, 6.• Câmara 
Cível, j. 12.11.2009, v.u., rei. Des. Antônio Corrêa Palmeiro da Fontoura. 

278 Assim, ver TJDF, Reclamação 2008.00.2.016537-6, 1.• Turma Cível, j. 18.03.2009, v.u., rei. 
Des. Natanael Caetano (entendendo que "[e]stando o pedido de recuperação judicial devi
damente instruído com os documentos exigidos pelo art. 51 da Lei 11.101/2005, o juiz deve 
deferir o seu processamento, nos termos do art. 52 da citada lei, não podendo condicionar 
a apreciação do referido pleito ao recebimento de informações por parte de outro juízo''). 
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sido nulos.279 Por essa razão, é de boa cautela que o magistrado, ao receber o 
pedido de recuperação judicial, nomeie perito para auxiliá-lo na verificação 
da regularidade dos documentos que devem instruir a petição inicial, antes 
de deferir o processamento da recuperação.280 Da mesma maneira, pode o 
magistrado, ao receber pedido de recuperação judicial, oficiar ao Ministério 
Público para que se manifeste acerca da regularidade do pedido.281

-282 

279 Assim, ver TJPR, AI 0.746.055-5, 17.• Câmara Cível, j. 20.07.2011, v.u., rei. Juiz substituto 
Francisco Jorge (entendendo que "[p]ara o deferimento do processamento do pedido de 
recuperação judicial é necessário que a parte requerente preencha objetivamente os requisitos 
previstos nos art. 51 da nova Lei de Falências e Recuperação Judicial, apresentando relação 
nominal completa dos credores, com a indicação de seu endereço, a natureza, a classifica
ção e o valor atualizado do crédito, discriminando sua origem, vencimento e os registros 
contábeis de cada transação pendente (inciso III), não sendo dado ao requerente completar 
essa relação no curso do processo. [ ... ] É nulo o processo quando deferido o processamento 
de pedido de recuperação judicial deficientemente instruído, ante a ausência da completa 
indicação dos valores de todos os créditos pendentes, imperando-se ser oportunizada a 
emenda da inicial, no praro de dez dias, sob pena de indeferimento, independentemente de 
já ter sido oportunizada anterior emenda para outra fmalidadê'); TJRJ, AI 2006.002.20207, 
6.• Vara Empresarial, j. 08.03.2007, v.u., rei. Des. Paulo Mauricio Pereira (julgando que caso 
de recuperação judicial em que "depois de deferido o seu processamento, o juiz veio a revo
gar tal decisão, sob o fundamento de que a empresa não teria atendido aos requisitos legais 
nem demonstrado sua viabilidade econômica. [ ... ] A inviabilidade da recuperação judicial 
será mais bem examinada após a apresentação do respectivo plano, para o que a empresa 
agravante tem o prazo de 60 dias"). 

280 Assim, ver TJSP, AI 994.09.282242-5, 1." Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 
02.10.2012, v.u., rei. Des. Teixeira Leite (decidindo que o magistrado pode condicionar o 
deferimento do processamento da recuperação judicial à análise prévia, por perito judi
cial, dos documentos que instruem a petição inicial, notadamente aqueles indicados no 
art. 51, II, LRF). Em sentido contrário, ver TJSP, AI 994.09.282242-5, Câmara Reservada 
à Falência e Recuperação, j. 06.04.2010, v.u., rei. Des. Pereira Calças. Agravo (decidindo 
acerca da decisão do juízo da recuperação que "determina a realização de prova pericial 
do relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção, sem deferir o processamento 
do pleito recuperatório. Apresentada a petição inicial de recuperação judicial com todos 
os documentos exigidos pelo art. 51 da LRF, compete ao juiz examinar a legitimidade e 
proceder ao exame formal dos documentos. Não compete ao juiz aferir a realidade das 
informações contábeis e financeiras constantes dos documentos que instruem a inicial. 
Deferido o processamento da recuperação, os credores, o Ministério Público, a assembleia
-geral e o administrador judicial poderão aferir a realidade dos documentos que a devedora 
apresentou"). 

281 Em sentido contrário, ver TJSP, AI 0150255-87.2011.8.26.0000, Câmara Reservada à 
Falência e Recuperação, j. 23.08.2011, v.u., rei. Des. Araldo Telles (decidindo que é des
necessária a intimação do Ministério Público para exarar parecer acerca da regularidade 
da instrução do pedido de recuperação judicial, ante o fato de que a decisão judicial 
cuidará do tema e de que, também, tal intimação pode retardar indevidamente a fase 
postulatória da recuperação judicial). 

282 Na doutrina, ver MOREIRA, Alberto Camifia. Poderes da assembleia de credores, do juiz 
e atividade do Ministério Público. In: PAIVA, Luiz Fernando Valente de (org.). Direito 
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48. ELEMENTOS DA DECISÃO 

A decisão que defere o processamento da recuperação judicial deverá 
atender a todos os requisitos apontados pelo art. 52, da LRF.283 O primeiro 
deles consiste na nomeação administrador judicial, nos termos do inc. I, 
art. 52, da LRF. O administrador da recuperação judicial (chamado no 
regime anterior da concordata de comissário) será escolhido pelo magis
trado, em consonância com a norma insculpida no art. 21 da LRF/84 onde 
se lê: "O administrador judicial será profissional idôneo, preferencialmente 
advogado, economista, administrador de empresas ou contador, ou pessoa 
jurídica especializada:' 

A decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial 
nomeará o administrador, embora ele não esteja obrigado a aceitar o en
cargo.285 Por essa razão, é de boa cautela que o magistrado contate a pessoa 
que pretende nomear como administrador antes de lavrar a decisão de de
ferimento do processamento, de modo a certificar-se previamente quanto 
à aceitação do encargo pelo nomeado. 

Na mesma decisão, o magistrado "determinará a dispensa da apresenta
ção 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': conforme se lê no art. 52, II, da LRF. 

A empresa poderá praticar todos os atos constitutivos de sua atividade 
sem a necessidade de apresentar certidões negativas de débito tributário, 

falimentar e a nova lei de falências e recuperação de empresas. São Paulo: Quartier Latin, 
2005, p. 245-274, p. 271; MANDEL, Julio Kahan. Nova lei de falências e recuperação de 
empresas. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 117. 

283 Contendo a transcrição de decisão de deferimento do processamento da recuperação, 
ver SALOMÃO, Luis Felipe; SANTOS, Paulo Penalva. Recuperação judicial, extrajudicial 
e falência. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 47. 

284 Assim, ver TJSP, AI 554.633-4/9-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, 
j. 27.08.2008, v.u., rei. Des. Pereira Calças (entendendo, em caso de falência, que o 
"[a]dministrador judicial, novo nome do antigo síndico, deve ser escolhido pelo juiz, 
entre profissionais idôneos, preferencialmente advogado, economista, administrador 
de empresa ou contabilista. Agravo provido, em parte, apenas para ser escolhido novo 
administrador judicial, consoante o critério do artigo 21 da LRF. De ofício, determina
-se a complementação da sentença de quebra, de acordo com o art. 99 da LRF"). 

285 TJSP, AC 0023816-07.2006.8.26.0000/TJSP, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, 
j. 12.04.2011, v.u., rei. Des. Lino Machado (decidindo, em processo falimentar, que, 
"[e]mbora o credor requerente da falência não esteja obrigado a aceitar encargo de 
administrador judicial, o feito poderá ser extinto se ninguém o assumir - Falência 
é concurso de credores e, no caso sob exame, não houve habilitação de nenhum 
credor"). 



Cap. 4 - DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL 111 
mesmo em face do Poder Público,286 ressalvada a exceção contida na parte 
final do inc. li, 52, da LRF. Assim, por exemplo, durante a fase de pro
cessamento da recuperação, poderá a empresa devedora alienar imóvel, 
observada a regra do art. 66 da LRF, sem que tenha de apresentar certidão 
negativa de débito tributário.287 

A dispensa a que refere o art. 52, Il, da LRF, alcança entes da adminis
tração indireta. Assim, sociedade de economia mista não pode reter valores 
contratualmente devidos a empresa recuperanda sob fundamento de que 
não foram apresentadas as certidões negativas de débito tributário.288 Da 
mesma forma, a não apresentação das certidões negativas de débito tributário 
pela empresa devedora não caracterizará inadimplemento de seus contratos 
capaz de autorizar que sejam resolvidos.289 

O fundamento desta dispensa - e, portanto, da impossibilidade de 
resolução de contrato pelo fato da não apresentação de certidões negativas 
- relaciona-se intimamente com o fundamento da nulidade de cláusula 
ipso facto, pois "são objetivos do direito da insolvência criar condições 
para a recuperação da empresa, quando viável, e maximizar o valor do 
patrimônio liquidado no caso da falência, para distribuí-lo conforme a 
hierarquia legal de prioridades";290 ao que podem acrescer-se os objetivos 
de preservar o valor atual da alocação dos ativos da empresa devedora, 
de modo a viabilizar sua recuperação. 291 Portanto, conforme autorizada 

286 Assim, ver TJMG, AI 1.0105.06.181310-8/001, 6.• Câmara Cível, j. 10.06.2008, v.u., rei. 
Des. Maurício Barros (entendendo que "[é] lícita a dispensa de apresentação de certidões 
negativas, por empresa em processo de recuperação judicial, nos termos do art. 52, li, 
da Lei 11.101/2005"). 

287 VIGIL NETO, Luiz Inácio. Teoria falimentar e regimes recuperatórios. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2008, p. 165. 

288 Nesse sentido, ver TJRN, AC 2009.004968-3, 2.• Câmara Cível, j. 08.09.2009, v.u., rei. 
Des. Aderson Silvino. 

289 Assim, ver TJRS, AC 70041775222, 22.• Câmara Cível,j. 16.06.2011, v.u., rei. Des. Denise 
Oliveira Cezar (decidindo que "[n]ão há inadimplemento que motive a resolução do 
contrato, e seus demais efeitos, quando o não pagamento está amparado em cláusula 
contratual que o condiciona à apresentação de prova de pagamento de tributos e con
tribuições sociais. Descabimento de multa, juros, de indenização por desmobilização e 
da devolução da garantia''). 

29° KIRSCHBAUM, Deborah. Cláusula resolutiva expressa por insolvência nos contratos 
empresariais: uma análise econômico-jurídica. Revista DireitoGV. v. 2, n. 1, 37-54, 2006, 
p. 38. 

291 KIRSCHBAUM, Deborah. Cláusula resolutiva expressa por insolvência nos contratos 
empresariais: uma análise econômico-jurídica. Revista DireitoGV. v. 2, n. 1, 37-54, 2006, 
p. 45 e ss. 



11 A CONSTRUÇÃO JURISPRUDENCIAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE EMPRESAS 

opinião de Deborah Kirschbaum,292 a decisão que defere o processamen
to não autoriza que o credor invoque a cláusula resolutiva expressa por 
insolvência. 293 

Para contratar com o Poder Público, ou para obter benefício ou incen
tivo fiscal, no entanto, a empresa em recuperação não será dispensada de 
apresentar certidões negativas de débito. Nesse sentido, não há dispensa da 
empresa em recuperação de apresentação de certidões negativas de débito 
para obter a liberação de valores decorrentes do Programa de Financiamento 
às Exportações (Proex). Desse modo, é incabível medida cautelar ou anteci
patória de tutela do juízo da recuperação judicial contra o Banco do Brasil, 
agente financeiro do Proex, para liberar valores decorrentes de exportação, 
sem que haja a apresentação de certidões negativas de débito.294 Conforme 
lavrou o Ministro Ari Pargendler em sua decisão, a LRF "não contempla 
entre os meios de recuperação judicial a utilização incondicionada de in
centivos ou benefíci~s creditícios. Pelo contrário, o art. 52, 11, dispensa a 
empresa sujeita à recuperação judicial de apresentar certidões negativas para 
o exercício de sua atividade, 'exceto para contratação com o Poder Público 
ou para recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios"'. 

Ademais, conforme argutamente observou Marlon Tomazette,295 a con
trario sensu da norma que exige a apresentação de certidões negativas de 
débito tributário para contratar com o Poder Público, haverá a possibilidade 
de empresa em recuperação contratar com o Poder Público, contanto que 
apresente as certidões negativas. Nesse caso, pode-se afirmar que a LRF 
revogou tacitamente a norma contida no art. 31, 11, da Lei 8.666/1993, que 

292 KIRSCHBAUM, Deborah. Cláusula resolutiva expressa por insolvência nos contratos 
empresariais: uma análise econômico-jurídica. Revista DireitoGV. v. 2, n. 1, 37-54, 2006 
(conforme ensina a autora, a cláusula de resolução ipso facto "tem o propósito de operar 
a resolução do contrato ainda que nenhuma outra obrigação nele prevista tenha sido 
inadimplida, exceto a 'obrigação' de manter-se solvente. É curiosa a persistência da 
inclusão desta cláusula na prática contratual, considerando que: (a) há mais de sessenta 
anos existe norma no ordenamento jurídico nacional determinando que os contratos 
bilaterais não se resolvem pela falência; (b) há uma notável inclinação por parte dos 
Tribunais de Justiça Estaduais no sentido de julgarem nula a cláusula ipso facto; (c) a 
maior parte da doutrina contemporânea reconhece a cogência da normà'). 

293 Assim, ver TJSP, AI 642.534-4/3-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 
18.08.2009, v.u., rei. Des. Elliot Akel (decidindo que a postulação ou deferimento do 
processamento de recuperação judicial não conduz a resolução automática do con
trato). 

294 STJ, Suspensão de Liminar e de Sentença 1.301, Presidente do STJ, j. 26.10.2010, Min. 
Ari Pargendler. 

295 TOMAZETTE, Marlon. Curso de direito empresarial: falência e recuperação de empresas. 
São Paulo: Atlas, 2011, p. 91. 
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dispunha acerca da demonstração da qualificação econômico-financeira de 
empresa que pretendesse contratar com o poder público, mediante apre
sentação de certidão negativa de "concordatà:296 

Da mesma forma, empresa em recuperação judicial não será dispensa
da de apresentar certidões negativas de débito tributário para obtenção de 
benefícios relativos à postergação de exigibilidade do ICMS.297 

Além disso, ao deferir o processamento da recuperação judicial, o juiz 
"ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor': 
consoante dispõe o inc. 111, art. 52 da LRF. Essa suspensão, referida pelos 
norte-americanos como automatic stay, é um dos mais relevantes aspectos 
da disciplina recuperacional e será detalhadamente analisada no Capítulo 
5 - Suspensão das ações e execuções, a seguir. 

Já o art. 52, IV, da LRF dispõe que a decisão que deferir o processa
mento da recuperação "determinará ao devedor a apresentação de contas 
demonstrativas mensais enquanto perdurar a recuperação judicial, sob pena 
de destituição de seus administradores". 

Esse dever é imposto à empresa devedora para informar à comunhão 
de credores acerca do andamento dos negócios, de modo que se disponha 
de informações para (a) decidir sobre a aprovação, modificação ou rejei
ção do plano de recuperação judicial apresentado e, também, se possa (b) 
fiscalizar o cumprimento da recuperação após a concessão. 

Uma das mais graves falhas do texto legislado consiste em que a Lei 
11.101/2005 não estabeleceu a forma pela qual se devem prestar as contas 
mensais, de modo que a doutrina aponta como a melhor forma a apresen
tação de balancetes mensais.298 A ausência de uma disciplina legal acerca 
da forma e do conteúdo dos referidos balancetes, no entanto, possibilita 
que as contas mensais sejam prestadas das maneiras mais diversas e, muitas 
vezes, indesejáveis. Esses balancetes devem ser sintéticos, à medida que os 

296 Em sentido contrário, ver TJES, Agint no AI 24119003036, 1. • Câmara Cível, j. 
27.03.2012, v.u., rel. Des. Helimar Pinto (entendendo que "[o] inciso II do art. 31 da 
Lei de Licitações deve ser interpretado de forma a contemplar também os casos de 
recuperação judicial, haja vista que tal instituto, assim como a antiga concordata, tem 
por fim conceder benefícios àquelas empresas que, embora não estejam formalmente 
falidas, atravessam graves dificuldades econômicas, colocando em risco o empreen
dimento empresarial"). 

297 Assim, ver TJSP, AC 0033515-43.2010.8.26.0562, 11." Câmara de Direito Privado, j. 
12.12.2011, v.u., rel. Des. Ricardo Dip (decidindo que "[a] concessão de benefício para 
postergar exigência de ICMS condiciona-se à regularidade fiscal do contribuinte"). 

298 VIGIL NETO, Luiz Inácio. Teoria falimentar e regimes recuperatórios. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2008p. 165. 
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credores podem pedir informações mais detalhadas ao administrador;299 

mas desde que contenham informações claras e precisas que retratem o 
exercício da atividade.300 

Ademais, nos termos do inc. V do art. 52 da LRF, ao deferir o pro
cessamento da recuperação judicial, o juiz determinará "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 estabelecimen
to': A intimação do Ministério Público, consoante registra Alberto Camifi.a 
Moreira,301 é pessoal (art. 236, § 2.0

, do CPC). 

Por fim, nos termos do art. 69, parágrafo único, da LRF, o juiz deter
minará ao Registro Público de Empresas a anotação da recuperação judicial 
no registro correspondente. Essa anotação, para além de desempenhar a 
função de publicizar o deferimento do processamento da recuperação a 
todos os credores, serviria também para que os Registros Públicos de Em
presa, isto é, as Juntas Comerciais, mantivessem "banco de dados público e 
gratuito, disponível na rede mundial de computadores, contendo a relação 
de todos os devedores falidos ou em recuperação judicial': nos termos do 
art. 196 da LRF. Essa base de dados ainda está por formar-se, e a sua falta 
dificulta, em muito, que se possam avaliar com precisão os efeitos econô
micos e relativos à administração da justiça da nova legislação concursal. 
Seria altamente desejável que o Ministério do Desenvolvimento tomasse 
iniciativa de coordenar um esforço nacional para viabilizar a formação 
dessa base de dados. 

49. PUBLICIZAÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERE O PROCESSAMENTO 

A decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial 
deverá ser publicizada mediante a publicação de edital, no órgão oficial, 
conforme se lê no § 1.0 do art. 52 da LRF. Com efeito, o edital deverá ser 
realizado nos termos do art. 191 da LRF e custeado pelo Estado,302 em 

299 MANOEL, Julio Kahan. Nova lei de falências e recuperação de empresas. São Paulo: 
Saraiva, 2005, p. 119. 

300 TOMAZETTE, Marlon. Curso de direito empresarial: falência e recuperação de empresas. 
São Paulo: Atlas, 2011, p. 96. 

301 MOREIRA, Alberto Camiiia. Poderes da assembleia de credores, do juiz e atividade 
do ministério público. In: PAIVA (org.). Direito falimentar e a nova lei de falências e 
recuperação de empresas. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 245-274, p. 271. 

302 Assim, ver TJMT, AI 25630/2008, 3.• Câmara Cível, j. 07.07.2008, v.u., rei. Juiz Gilperes 
Fernandes da Silva (afirmando que "[e]stabelece o art. 191 que ressalvadas as dispo
sições 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 
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conformidade com o princípio presente na anterior lei que assentava não 
poder o processo parar por falta de pagamento de custas ou preparo. 

O edital conterá o resumo do pedido do devedor e da decisão que 
defere o processamento da recuperação judicial (inc. I, art. 52 da LRF); a 
relação nominal de credores, em que se discrimine o valor atualizado e a 
classificação de cada crédito (inc. 11, art. 52 da LRF); a advertência acerca 
dos prazos para verificação de créditos (inc. III, art. 52 da LRF). 

50. DEMAIS EFEITOS DA DECISÃO QUE DEFERE O PROCESSAMENTO DA 
RECUPERAÇÃO 

Afora os efeitos que irradiam do deferimento do processamento da 
recuperação por constarem expressamente do teor do art. 52 da LRF - a 
exemplo da suspensão do curso das ações e execuções contra o devedor 
-, a decisão que defere o processamento da recuperação irradia uma série 
de outros efeitos. O primeiro deles consiste em que a empresa devedora, 
uma vez deferido o processamento da recuperação judicial, terá iniciado a 
trilhar um caminho praticamente sem volta. É que a empresa devedora "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': nos termos do quanto dispõe o art. 52,§ 4.0

, da LRF.303 Logo, 
antes do deferimento do processamento da recuperação a empresa poderá 
desistir do pedido sem a necessidade de consentimento dos credores.304 A 
deliberação do pedido de desistência é de livre apreciação dos credores, 
não havendo falar-se em exercício abusivo do poder de voto em caso de 
deliberação pela não aprovação da desistência. Demais disso, os credores 
não necessitam fundamentar o voto. 305 

Assim, uma vez deferido o processamento da recuperação judicial, à 
empresa recuperanda se apresentam três opções: ou (a) ela obtém a aprovação 
do plano pelos credores, o qual, uma vez judicialmente homologado, será 
cumprido (art. 58 da LRF); ou (h) descumpre alguns dos deveres legalmente 
impostos à empresas em recuperação e, com isso, convola-se a recuperação 

de circulação regional ou nacional, bem como em quaisquer outros periódicos que 
circulem em todo país"). 

303 Acerca do tema, ver BENETI, Sidnei Agostinho. O processo de recuperação judicial. 
In: PAIVA, Luiz Fernando Valente de (org.). Direito falimentar e a nova lei de falências 
e recuperação de empresas. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 223-243, p. 232 e ss. 

304 BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Lei de recuperação de empresas e falências. 5. ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 169. 

305 Em sentido contrário, ver TOMAZETTE, Marlon. Curso de direito empresarial: falência 
e recuperação de empresas. São Paulo: Atlas, 2011, p. 86. 
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judicial em falência (art. 73 da LRF); ou (c) obtém, em assembleia-geral 
de credores, aprovação do pedido de desistência da recuperação (art. 52, § 
4.0

, c/c art. 35, I, d, e art. 42 da LRF). 

Ademais, uma vez deferido o processamento da recuperação judicial, o 
devedor passará a assinar todos os atos constitutivos de sua atividade com o 
seu nome empresarial acrescido da expressão "em recuperação judicial': nos 
termos do art. 69, caput, da LRF, cujo comando, aliás, integra o conteúdo 
normativo do princípio da publicidade da recuperação judicial.3°6 

306 Assim, ver TJSP, AI 0280233-20.2011.8.26.0000, Câmara Reservada à Falência e Recu
peração, j. 13.12.2011, v.u., rei. Des. Pereira Calças. 



- - -SUSPENSAO DAS ACOES E EXECUCOES 
I I 

51. AUTOMAnC STAY 

A suspensão do curso das ações e execuções contra o devedor em ra
zão do deferimento do processamento da recuperação judicial é uma das 
mais importantes características do direito concursai.3°7 Na recuperação 
judicial, essa suspensão se inicia automaticamente com o deferimento do 
processamento da recuperação judicial (automatic stay) e perdura 180 dias 
(art. 6.0

, § 4.0
, da LRF), por isso esse período é chamado de stay period. 

Durante esse período de suspensão desenvolvem-se- ou ao menos devem 
desenvolver-se - todos os atos que integram a etapa de processamento da 
recuperação judicial que antecedem a decisão de concessão da recuperação 
judicial. 

O automatic stay é efeito da decisão que defere o processamento da 
recuperação judicial, na qual o juiz "ordenará a suspensão de todas as ações 
ou execuções contra o devedor, na forma do art. 6.0 desta Lei, permanecen
do os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações 
previstas nos §§ 1.0

, 2. 0 e 7.0 do art. 6.0 desta Lei e as relativas a créditos 
excetuados na forma dos§§ 3.0 e 4.0 do art. 49 desta Lei': conforme dispõe 
o art. 52, III, da LRF. As ações e execuções, conquanto suspensas,308 perma-

307 EPSTEIN, David G. ; NICKLES, Steve H. Principies of Bankruptcy Law. St. Paul: Thom
son/West, 2007, p. 15. 

308 Acerca do tema, ver também TJDF, AC 011.01.6.001728-9, 2.• Turma Recursal, j. 
09.08.2011, v.u., rei. Des. João Fischer (decidindo que há a suspensão inclusive de 
ações que tramitam nos Juizados Especiais); TJSP, AI 0585732-43.2010.8.26.0000, 12.• 
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necem no juízo onde se processam309 e, portanto, não são extintas.31° Com 
efeito, deferido o processamento da recuperação, se a empresa recuperanda 
possuir estabelecimentos em locais distintos, poderá ela ser demandada no 
juízo onde foi contraída a obrigação.311 

Ao menos em tese, o período da suspensão coincidirá com a fase 
de processamento da recuperação. Assim, todos os atos e procedimentos 

Câmara de Dir. Priv., j. 16.03.2011, v.u., rei. Des. Sandra Galhardo Esteves (decidindo 
que o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o cumprimento 
de sentença que condenou a devedora ao pagamento de honorários). 

309 Nesse sentido, ver TJPR, AC 763.474-4, 11.• Câmara Cível, j. 29.06.2011, v.u., rei. Des. 
Antonio Domingos; TJMG, CC 1.0000.09.491505-5/000, 12.• Câmara Cível, j. 24.06.2009, 
v.u., rei. Des. Alvimar de Ávila. Ver, também, TJMG, AI 1.0647.09.097368-4/001, 13.• 
Câmara Cível, j. 17.02.2011, v.u., rei. Des. Cláudia Maia (entendendo que, "[à]luz da Lei 
11.1 O 1/2005, as ações de execução ajuizadas antes de iniciada a recuperação judicial da 
empresa executada são suspensas, porém, não são apanhadas pela vis attractiva. Defe
rida a recuperação judicial, terá a empresa o prazo improrrogável de 180 para quitar o 
seu débito, de acordo com o plano de recuperação judicial aprovado por assembleia de 
credores ou pelo juízo. Se o crédito exequendo não for satisfeito no juízo falimentar, o 
débito persistirá, e terá o credor o direito de dar prosseguimento a ação de execução"); e 
TJMG, CC 1.0000.10.023102-6/000, 2.• Câmara Cível,j. 17.08.2010, v.u., rei. Des. Afrânio 
Vilela (afirmando que, de acordo com a "previsão do art. 6°, caput, da lei de recuperação 
judicial, extrajudicial e de falências (Lei 11.101/2005), o deferimento do processamento da 
recuperação judicial suspende o curso de todas as ações e execuções em face do devedor. 
Todavia, tratando-se de ação proposta antes da declaração de falência, não se opera a 
vis attractiva do Juízo Empresarial, conforme inteligência dos arts. 6° c/c 52, III, da Lei 
11.101/2005"); TJMG, AI 1.0024.04.261952-8/002, 11.• Câmara Cível, j. 20.05.2009, v.u., 
rei. Des. Fernando Caldeira Brant (decidindo que "[e]m que pese o ajuizamento de ação 
de recuperação judicial da executada em juízo diverso, é competente para o julgamento 
da causa o juízo no qual tramita ação de execução anteriormente interpostá'). 

310 Assim, ver TJMG, AC 1.0647.09.097793-3/001, 13.• Câmara Cível, j. 07.07.2011, v.u., rei. 
Des. Alberto Henrique (entendendo que "[o] deferimento do pedido de recuperação 
judicial não implica na extinção de qualquer ação de cobrança ou de execução, ajuizada 
por qualquer credor, sendo certo que a Lei 11.101/2005, que rege tal matéria, no seu art. 
6.0

, estabelece, apenas, que tal deferimento suspende o curso da prescrição e de todas 
as ações e as execuções em face do devedor, pelo prazo improrrogável de 180 (cento e 
oitenta) dias. [ ... ] Dessa forma, e, ainda, considerando o disposto na segunda parte do 
§ 4° do art. 6.0 da Lei 11.101/2005, que estabelece ser o prazo de suspensão improrro
gável, independentemente de pronunciamento judicial, o direito da autora apelante de 
dar prosseguimento ao presente feito é medida que se impõe"). 

311 Assim, ver STJ, CC 53.549, 2.• Seção, j. 27.02.2008, v.u., rei. Min. Fernando Gonçalves 
(entendendo que, em caso de deferimento do processamento da recuperação judicial, 
"não há se falar em juízo universal que, ademais, é instituto próprio da falência. [ ... ] 
Possuindo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um 
deles será considerado domicílio para os atos nele praticados (art. 75 do CC), podendo a 
demanda ser proposta no foro do lugar onde se localiza a agência ou sucursal que tiver 
contraído a obrigação (art. 100, IV, b, do CPC)"). 
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relativos ao processamento da recuperação devem ser praticados sob o 
manto protetivo do automatic stay. Em síntese, durante o prazo de 180 
dias, deve realizar-se a verificação administrativa de créditos, deve o de
vedor apresentar o plano de recuperação, deve o plano ser apreciado pela 
assembleia-geral de credores e, por fim, se for o caso, deve ser concedida 
a recuperação. 312 Aliás, é para assegurar que a concessão da recuperação 
ocorra dentro do período de 180 dias que a assembleia-geral de credores 
deverá ser realizada no prazo de 150 dias contados do deferimento do 
processamento (art. 56, § 1.0

, da LRF). Para que seja observado esse prazo 
não poderá ser deferido provimento de urgência para obstar a realização 
da assembleia-geral (art. 40 da LRF), bem como os prazos serão peremp
tórios e contínuos,313 e não será suspensa a contagem de prazos em razão 
de recesso judiciário, a exemplo do que ocorre com o prazo de 30 dias 
para apresentar objeções ao plano. 314 

Conquanto tenha sido minuciosamente descrita pela Lei 11.101/2005, 
inclusive no que respeita aos prazos para a prática de atos e à sua duração 
total, frequentemente a etapa de processamento da recuperação judicial dos 
processos reais acaba não se amoldando perfeitamente à previsão legislativa. 
Noutras palavras, por vezes, há o decurso do prazo de 180 dias s.em que 
se tenham concluído todos os atos necessários à concessão da recuperação 
judicial. Daí manifesta-se a necessidade de interpretar a nova legislação 
concursal, de modo a inferir-se, a partir do panorama normativo existente, 
quais as soluções que devem ser jurisprudencialmente afirmadas. 

Para além de um exercício lógico sobre os possíveis desdobramentos 
da etapa do processamento da recuperação judicial de empresas, essa 
tarefa interpretativa envolve a investigação acerca dos fundamentos do 
stay period e, em uma perspectiva mais ampla, dos objetivos da legislação 
recuperacional. 

Com efeito, de um lado, a orientar a interpretação dos preceitos acerca 
da recuperação judicial de empresas está o princípio da preservação da 
empresa, que pode ser concretizado por meio de regras que viabilizem o 

312 Nesse sentido, ver PACHECO, José da Silva. Processo de recuperação judicial, extrajudicial 
e falência. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 112. 

313 Nesse sentido foi o voto do relator, no TJMT, AI 25630/2008, 3.• Câmara Cível, j. 
07.07.2008, v.u., rei. Des. Gilperes Fernandes da Silva. 

314 Seguindo essa orientação, ver TJMT, AI 16967/2009, 5.• Câmara Cível, j. 01.07.2009, 
v.u., rei. Juiz José M. Bianchini Fernandes (decidindo que "[s]ão suspensos pelo ad
vento do recesso forense os prazos para prática dos atos processuais (arts. 177 e 179 
do CPC), não o prazo para o credor exercitar o seu direito de crédito no processo da 
recuperação judicial, com objeção do plano de recuperação apresentado (art. 55, Lei 
11.101/2005)"). 
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procedimento de recuperação judicial de empresas; e, de outro lado, está o 
princípio pelo qual a recuperação judicial de empresas deve ser utilizado 
apenas para recuperar empresas viáveis, com a consequente maximização 
dos valores dos ativos da empresa em recuperação, que se concretiza por 
meio de regras que se ocupam de minimizar, ao máximo possível, o pre
juízo dos credores de devedor em recuperação judicial.315 Esses objetivos 
da legislação concursal oferecem fundamento para a previsão normativa do 
stay period e, portanto, devem ser capazes de oferecer fundamento para as 
soluções dos casos em que se ultrapassou o período de 180 dias sem que 
se tenha obtido a concessão da recuperação judicial. 

52. FUNDAMENTO DA SUSPENSÃO 

No processo falimentar, é inequívoco que há um juízo universal a exer
cer força atrativa sobre as ações e execuções do falido, conforme se pode 
ler no art. 76 da LRF. A toda evidência, ante o absurdo em coexistirem as 
execuções singulares com a execução coletiva, suspendem-se as ações e 
execuções contra o falido. 316 Por essa razão, na falência, o fundamento da 
suspensão das ações e execuções consiste no princípio da universalidade 
do juízo falimentar. 317 Com efeito, o disposto no art. 6.0 da LRF consiste 
no corolário dos arts. 3.0 e 76 da LRF.318 

Na esteira do quanto ocorre no processo falimentar, parte da doutrina 
encontra o fundamento do automatic stay na universalidade do juízo da 

315 Nesse sentido, ensina Sérgio Campinho que o "escopo da previsão, ao limitar o tempo 
de sustação do curso de ações contra o devedor, é o de aliviar o sacrifício dos credores, 
sob a crença de que o prazo de cento e oitenta dias seria o necessário à implementação 
do plano de recuperação e sua sujeição à deliberação da assembleia-geral de credores': 
CAMPINHO, Sérgio. Falência e recuperação de empresa: o novo regime da insolvência 
empresarial. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 146. 

316 DE LUCCA, Newton. Comentários aos artigos 1.0 ao 6.0
• In: DE LUCCA, Newton, 

SIMÃO FILHO, Adalberto (orgs.). Comentários à nova lei de recuperação de empresas 
e falências. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 71-125, p. 114-115; PACHECO, José 
da Silva. Processo de recuperação judicial, extrajudicial e falência. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2007, p. 40. 

317 BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Nova lei de recuperação de empresas e falências co
mentada. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 60; PACHECO, José da Silva. 
Processo de recuperação judicial, extrajudicial e falência. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2007, p. 40. 

318 PACHECO, José da Silva. Processo de recuperação judicial, extrajudicial e falência. 2. ed. 
Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 40; DE LUCCA, Newton. Comentários aos artigos 1.0 

ao 6.0
• In: DE LUCCA, Simão Filho (org.). Comentários à nova lei de recuperação de 

empresas e falências. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 71-125, p. 114. 
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recuperação judicial, para assegurar a par condi tio creditorum. 319 Entretanto, 
não é esta a melhor solução para fundamentar-se o automatic stay, já que 
na recuperação judicial não há par conditio creditorum, nem propriamente 
universalidade do juízo recuperacional. 

Na recuperação judicial, a semelhança do que ocorria na concordata, há 
concursalidade sem executividade forçada. 320 A universalidade do juízo é rasgo 
relacionado à executividade forçada. Na recuperação judicial, é inequívoco 
que o plano contém concursalidade, já que pode (a) modificar o valor e o 
prazo de créditos havido contra a empresa devedora e, também, (h) alterar 
a composição dos ativos patrimoniais que respondem pelas obrigações da 
empresa devedora.321 E é precisamente esta concursalidade que justifica o 
automatic stay. 322 Por esta razão, não se há de fundar o automatic stay na 
presença de um juízo universal na recuperação,323 muito menos em uma 
pretensa força atrativa do juízo recuperacional.324 Se se quiser falar em uni
versalidade do juízo recuperacional, deve-se restringi-lo para aqueles créditos 
que forem líquidos e certos. 325 Consoante a expressiva lição de Manoel Jus tino 
Bezerra Filho, a "suspensão das execuções nada tem em comum entre os 

319 MAMEDE, Gladston. Falência e recuperação de empresas. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2008, 
p. 50-Sl. 

320 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. t. 30. 3. ed. 
Rio de Janeiro: Borsoi, 1971, p. 41. 

321 MAMEDE, Gladston. Falência e recuperação de empresas. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2008, 
p. 51. 

322 TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de. Comentários aos arts. 1.0 a 33. In: TO
LEDO, Paulo Fernando Salles de, ABRÃO, Carlos Henrique (orgs.). Comentários à lei 
de recuperação de empresas e falência. São Paulo, Saraiva, 2005, p. 1-82, p. 17. 

323 Assim, ver TJSP, AI 990.10.518188-0, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 
18.11.2010, decisão monocrática, rei. Des. Elliot Akel. 

324 Assim, negando haver força atrativa do juízo recuperacional, ver TJMG, AI 
1.0024.04.507833-4/001, 17.• Câmara Cível, j. 14.12.2006, v.u., rei. Des. Márcia de Paoli 
Balbino (entendendo que "[t]ratando-se de ação proposta antes da declaração do ajui
zamento da recuperação judicial da requerida, não se opera a vis attractiva do Juízo 
Empresarial, conforme inteligência dos arts. 6.0 e 76 da Lei 11.101/2005. Em que pese o 
ajuizamento de ação de recuperação judicial da executada em juízo diverso, é competente 
para o julgamento da causa o juízo no qual tramita ação de execução anteriormente 
interpostà'). 

325 Assim, ver STJ, CC 107.395, 2.• Seção, j. 11.11.2009, v.u., rei. Min. Fernando Gonçalves 
(decidindo que "[o] juízo da recuperação judicial não é competente para a ação ordi
nária em que se postula quantia ilíquida contra a empresa recuperanda. [ ... ] Só há falar 
em juízo universal na recuperação para os créditos, líquidos e certos (leia-se classe de 
credores), devidamente habilitados no plano recuperatório e por ela abrangidos. [ ... ] 
Na recuperação não há quebra e extinção da empresa, pois continua ela existindo e 
executando todas as suas atividades, não fazendo sentido canalizar toda e qualquer ação 
da recuperanda ou contra ela para o juízo da recuperação"). 



A CONSTRUÇÃO JURISPRUDENCIAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE EMPRESAS 

dois institutos. Na falência, o crédito já constituído deverá ser habilitado nos 
autos pelo credor, uma vez que se trata de execução coletiva, não havendo 
precisão para execuções individuais. O fim das execuções individuais na 
falência é creditado à atração universal ao juízo onde a execução coletiva 
se processa. Na recuperação, a execução de um crédito é suspensa por seis 
meses, prazo concedido para que o devedor possa obter a aprovação do seu 
Plano de Recuperação, o que poderá levar a execução à extinção posterior, 
se o acordo entre devedor e credor for firmado': 326 

A suspensão das ações e execuções contra a empresa em recuperação 
também encontra fundamento no princípio da preservação da empresa,327

-
328 

insculpido no art. 47 da LRF.329 Enquanto se está na fase de processamento 

326 BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Nova lei de recuperação de empresas e falências 
comentada. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 130. 

327 Assim, ver STJ, CC 101.552, 2.a Seção, j. 23.09.2009, v.u., rei. Min. Honildo Amaral de 
Mello Castro; TJRJ, AI 0035496-08.2011.8.19.0000, 14.• Câmara Cível, j. 20.06.2011, 
decisão monocrática, rei. Des. Cleber Ghelfenstein. 

328 COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à nova lei de falências e de recuperação de empresas. 
São Paulo: Saraiva, 2005, p. 40. 

329 Nesse sentido, ver STJ, CC 108.457, 2.• Seção, j. 10.02.2010, v.u., rei. Min. Honildo Amaral 
de Mello Castro (entendendo que "[o] princípio da preservação da empresa, insculpido 
no art. 47 da Lei de Recuperação e Falências, preconiza que '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 econômicà. Motivo pelo qual, sempre que possível, deve-se 
manter o ativo da empresa livre de constrição judicial em processos individuais. [ ... ] É 
reiterada a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, 'após a 
aprovação do plano de recuperação judicial da empresa ou da decretação da quebra, as 
ações e execuções trabalhistas em curso terão seu prosseguimento no Juízo Falimentar, 
mesmo que já realizada a penhora de bens no Juízo Trabalhistà"). Ver, também, STJ, 
CC 79.170, 1.• Seção, j. 10.09.2008, v.u., rei. Min. Castro Meira; e STJ, CC 90.075, j. 
01.07.2008, decisão monocrática de lavra do Min. Fernando Gonçalves, que assim se 
manifestou acerca da norma do automatic stay: ''A redação do dispositivo, a par das 
críticas relativas ao excesso de remissões, parece extremamente clara, preservando o 
direito dos credores em prosseguirem com seus pleitos individuais, passado o prazo de 
180 dias da data em que deferido o processamento da recuperação judicial. A aplicação 
desses preceitos, porém, tem causado perplexidade, pois se mostra de difícil concilia
ção a implementação do plano de recuperação ao mesmo tempo que o patrimônio da 
empresa recuperanda vai sendo chamado a responder pelas execuções individuais:' 
Com efeito, deve-se decidir conflito de competência com juízo de execução singular 
zelando "pela confiabilidade no novel instituto da recuperação, que amadurece em seu 
bojo o interesse social na manutenção da atividade empresárià: Ver, também, TJRJ, AI 
0031912-30.2011.8.19.0000, 2.• Câmara Cível, j. 13.07.2011, v.u., rei. Des. Jessé Torres 
(decidindo que "[a] suspensão, a partir do deferimento do processamento de recuperação 
judicial, nos termos dos arts. 6.0

, caput, e 52, III, da Lei 11.101/2005, objetiva viabilizar a 
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da recuperação, que envolve a apresentação e negociação do plano de recu
peração da empresa devedora com os seus credores, deve-se evitar que os 
bens integrantes do ativo da empresa devedora sejam objeto de constrição. 
Isso porque, de um lado, a negociação do plano pode modificar completa
mente por novação o perfil de endividamento da empresa devedora,330 e, de 
outro lado, quer-se preservar a empresa enquanto a negociação acerca do 
plano não acontece. Por essa razão o "destino do patrimônio da empresa 
ré em processo de recuperação judicial não pode ser atingido por decisões 
prolatadas por juízo diverso daquele da Recuperação, sob pena de prejudicar 
o funcionamento do estabelecimento, comprometendo o sucesso de seu pla
no de recuperação':331 A suspensão, aliás, alcança inclusive aquelas execuções 
que foram distribuídas antes da promulgação da Lei 11.101/2005.332 

Por conta disso, a suspensão das ações e execuções prevista no art. 6.0 da 
LRF apanha não apenas atos de constrição e expropriação judicial de bens, 
como a penhora on line,333 determinada em cumprimento de sentença334 ou em 
execução de título executivo extrajudicial, mas também qualquer ato judicial 
que envolva alguma forma de constrição ou retirada de ativos da empresa 
devedora, ordenada em sede de ação de conhecimento ou cautelar.335

·
336 

superação de situação de crise econômico-financeira, à luz do princípio da preservação 
da empresa. Em decorrência, são atingidas as ações e execuções propostas em face dos 
sócios por dívidas da empresa, a que solidariamente obrigados"). 

330 PENTEADO, Mauro Rodrigues. Comentários ao art. 6°. In: PITOMBO, Antônio Sérgio 
(org.). Comentários à lei de recuperação de empresas e falência. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2005, p. 134-143, p. 138. 

331 STJ, CC 101.552, 2.a Seção, j. 23.09.2009, v.u., rei. Min. Honildo Amaral de Mello Castro. 
332 Nesse sentido, ver STJ, REsp 1.193.480, 4.• Turma, j. 05.10.2010, v.u., rel. Min. Aldir 

Passarinho Junior (decidindo que, "[s]alvo exceções legais, o deferimento do pedido de 
recuperação judicial suspende as execuções individuais, ainda que manejadas anterior
mente ao advento da Lei 11.101/2005"). 

333 Assim, ver TJSP, AI 7.271.899-3, 21." Câmara de Direito Privado, j. 30.07.2008, v.u., rel. 
Des. Antonio Marson (entendendo que o deferimento do processamento da recuperação 
judicial "leva à suspensão do processo, e, por consequência, das respectivas constrições 
judiciais, em especial, o bloqueio de suas contas bancárias"). 

334 Nesse sentido, ver TJDF, AI 2010.00.2.012567-4, 3.• Turma Cível, j. 13.10.2010, v.u., rel. 
Des. Humberto Adjuto Ulhôa. 

335 Assim, ver TJPR, AI 783847-3, 16.• Câmara Cível, j. 25.03.2012, v.u., rel. Des. Paulo 
Cezar Bellio (decidindo que " [o] deferimento do processamento da recuperação judicial, 
em regra, suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do 
devedor, sendo vedado ao juiz, naquelas que prosseguem, a prática de atos que compro
metam o patrimônio do devedor ou que excluam parte dele do processo de recuperação 
judicial"). Ver, também, TJPR, AI 675.677-4, 18.• Câmara Cível, j. 20.10.2010, v.u., rel. 
Des. Lenice Bodstein. 

336 Na doutrina, ver TOMAZETTE, Marlon. Curso de direito empresarial: falência e recu
peração de empresas. São Paulo: Atlas, 2011, p. 92. 
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Com efeito, arresto ordenado antes do deferimento do processamento da 
recuperação é mantido,337 mas o curso da medida cautelar é suspenso.338 Já 
reintegração de posse em contrato de arrendamento mercantil é suspensa se 
o bem arrendado for essencial à atividade da empresa devedora. 339 Durante 
o stay period é vedada a determinação de penhora sobre o faturamento da 
empresa por crédito sujeito à recuperação.340 

Ademais, para preservar-se a empresa, suspende-se o curso de ação de 
dissolução parcial de sociedade, ante o desfalque que pode importar ao patri-

337 Nesse sentido, ver TJPR, AI 673.958-6, IS.a Câmara Cível, j. 18.08.2010, v.u., rel. Des. 
Luis Carlos Gabardo (decidindo que "[a] regra de suspensão prevista no art. 6.0

, § 4.0
, 

da Lei 11.1 O 1/2005 tem efeitos a partir do deferimento da recuperação judicial, de modo 
que não afeta os atos processuais praticados em data anterior. [ ... ] O simples deferi
mento da recuperação judicial, como resultado da observância dos requisitos formais 
da petição inicial do respectivo processo, não desconstitui, por si só, as circunstâncias 
que fundamentam a concessão liminar de arresto (fumaça do bom direito e perigo da 
demora). [ ... ] Agravo de instrumento conhecido e não provido"). Ver, também, TJPR, 
AI 675.680-1, 17.• Câmara Cível, j. 04.08.2010, v.u., rei. Des. Lauri Caetano da Silva 
(decidindo que "[o] simples deferimento do processamento do pedido de recuperação 
judicial, por si só não é causa para a revogação de medida liminar deferida em cautelar 
de arresto pleiteada pelo credor de título líquido, certo e exigível. [ ... ] A suspensão das 
ações e execuções na forma do art. 6.0

, § 4. 0
, da LRE não alcança a eficácia da medida 

cautelar anteriormente deferida. Inteligência do art. 807, parágrafo único, do CPC"). 
338 Assim, ver TJMT, AI 115079/2009, 1.• Câmara Cível, j. 22.11.2011, v.u., rei. Des. João 

Ferreira Filho (decidindo que, "[d]eferido o processamento da recuperação judicial, 
revela-se incabível o prosseguimento da cautelar de arresto, até porque a dívida em 
favor do credor já consta da recuperação judicial"). Em sentido contrário, ver TJMT, 
AI 48134/2010, 6.• Câmara Cível, j. 21.07.2010, v.u., rei. Des. Guiomar Teodoro Borges 
(entendendo, em caso de arresto, que o "[d]eferimento da recuperação judicial que 
implica somente a suspensão das ações, conforme o disposto no art. 6.0

, ele o art. 49, 
caput, e art. 52, inciso III, todos da Lei 11.101/2005. Se o crédito está sujeito ao plano 
de recuperação judicial homologado, não há situação que justifique a manutenção da 
constrição sobre o caminhão, cujo bem mostra-se útil ao cumprimento do fim que se 
busca com o procedimento: o soerguimento da empresa recuperanda e a quitação dos 
débitos junto aos credores em igualdade de condições para a classe"). 

339 Seguindo essa orientação, ver TJMG, AI 1.0148.09.066512-3/001, 8.' Câmara Cível, j. 
11.02.2010, m.v., rei. Des. Teresa Cristina da Cunha Peixoto (entendendo que "[d]eve 
ser reformada a decisão que deferiu liminar em ação de reintegração de posse referente 
a contrato de arrendamento mercantil, tendo em vista o deferimento posterior de pro
cessamento de recuperação judicial da empresa devedora, o que enseja a não permissão, 
durante o prazo de suspensão a que alude o art. 6.0 da Lei 11.101/2005, da retirada dos 
bens essenciais a atividade econômica da devedora"). 

340 Nesse sentido, ver TJRS, AI 70033055617, 6.' Câmara Cível, j. 10.06.2010, v.u., rei. 
Des. Artur Arnildo Ludwig (afirmando que "a penhora sobre o faturamento mensal 
somente dificultaria a recuperação da empresa e o desfecho das demais ações executivas, 
considerando a situação financeira da agravante e as particularidades que envolvem a 
questão"). 
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mônio da sociedade empresária recuperanda.341 Por esse mesmo fundamento, 
a ordem de despejo contra a empresa, anterior ao pedido de recuperação, 
é suspensa pelo deferimento do processamento da recuperação. 342 

Não apenas atos processuais de execução são suspensos, pois também será 
suspensa qualquer ação de direito material que acarrete desfalque patrimonial à 
empresa devedora.343 Nessa mesma linha, enquanto perdurar o automatic stay, 
não pode instituição bancária debitar na conta-corrente da empresa devedora 
valores referentes a contratos anteriores à recuperação.344 Igualmente não é pos
sível apontar-se a protesto título de crédito cuja causa seja anterior ao pedido 
de recuperação. É que, ante a suspensão da exigibilidade do crédito, não há 
como certificar-se o descumprimento de obrigação pelo protesto. 

Ações e execuções fundadas em créditos não sujeitos à recuperação, entre
tanto, não são suspensas. Assim, busca e apreensão de bem alienado fiduciaria
mente não são suspensas pelo deferimento do processamento da recuperação 
judicial.345 Também não é suspensa ação de busca e apreensão convertida 

341 Assim, ver TJRS, AI 70018024786, 6.• Câmara Cível, j. 12.04.2007, v.u., rei. Des. Osvaldo 
Stefanello. 

342 Nessa linha, ver TJRS, AI 70033268962, 16.• Câmara Cível, j. 26.08.2010, v.u., rei. Des. 
Ana Maria Nedel Scalzilli (determinando a suspensão da ordem de despejo em razão 
do deferimento do processamento da recuperação). Em sentido análogo, ver TJRS, AI 
70038123568, 15.• Câmara Cível, j. 13.10.2010, decisão monocrática, rei. Des. Angelo 
Maraninchi Giannakos (admitindo a suspensão da ação de despejo mesmo após o 
decurso do stay period, para preservar-se a empresa). Em sentido contrário, ver TJRS, 
AI 70018257790, 15.• Câmara Cível, j. 14.03.2007, v.u., rei. Des. Angelo Maraninchi 
Giannakos (entendendo que o deferimento do processamento da recuperação judicial 
não suspende o curso de ação de despejo cuja ordem de despejo é anterior ao pedido, 
pois, "[n]a ação de despejo a sentença de procedência tem natureza executiva lato 
sensu, sendo autoexecutável, isto é, não enseja um processo de execução distinto e, 
em consequência, tendo sido proferida em período anterior ao deferimento do pedi
do de recuperação judicial, não há como falar-se em suspensão do cumprimento do 
mandado de despejo"). 

343 Assim, ver TJSP, AI 642.534-4/3-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 18.08.2009, 
v.u., rei. Des. Elliot Akel (decidindo que o deferimento do processamento da recuperação 
suspende a "exigibilidade de todas as dívidas e obrigações sujeitas a seus efeitos''). 

344 Nesse sentido, ver TJGO, AI 67517-6/180, 1.• Câmara Cível, j. 09.06.2009, v.u., rei. Juiz 
Sival Guerra Pires. 

345 Assim, ver TJMG, AC 1.0024.08.151493-7/002, 12.• Câmara Cível, j. 26.08.2009, v.u., 
rei. Des. Saldanha da Fonseca (decidindo que " [o] crédito proveniente de contrato 
garantido por alienação fiduciária não se submete à recuperação judicial, não havendo 
que se falar em suspensão do trâmite da ação de busca e apreensão, mas tão somente 
na manutenção do bem na posse da ré durante o período estabelecido pelo juízo onde 
se processa o plano. Escoado o prazo de manutenção do bem na posse do devedor, 
deve ser mantida a sentença que a consolidou em nome do proprietário fiduciário, por 
tratar-se de prazo improrrogável(§ 4.0 do art. 6.0 da Lei 11.101/2005)"). 
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em depósito.346 Essas ações, fundadas em créditos não sujeitos à recuperação 
judicial, seguem a tramitar perante o juízo onde foram propostas.347 

Frise-se que o efeito do deferimento do processamento da recuperação é a 
suspensão do curso das ações e execuções, não de extinção das execuções. É que, 
enquanto não há a concessão da recuperação judicial, não há como saber se o 
crédito que embasa a execução suspensa terá o seu pagamento previsto no plano 
de recuperação ou não. Assim, mantém-se, por ora, a execução suspensa. 

Por fim, ações e execuções em que a empresa devedora figurar no 
polo ativo não são suspensas, por evidentemente não envolverem risco à 
preservação da empresa. 

53. BENS DE CAPITAL ESSENCIAIS À ATIVIDADE 

Até mesmo créditos não sujeitos à recuperação podem ter as suas ações 
e execuções suspensas durante o stay period, contanto que versem sobre bens 
de capital essenciais à atividade da empresa devedora, conforme se lê no 
art. 49, § 3.0 , parte final, da LRF:348 "não se permitindo, contudo, durante 
o prazo de suspensão a que se refere o § 4.0 do art. 6.0 desta Lei, a venda 
ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais 
a sua atividade empresarial': Nesse sentido, ação de busca a apreensão de 
bem de capital essencial ao exercício da atividade será suspensa. 349 

O que se busca, aqui, é preservar a empresa.350 São bens de capital essen
ciais à atividade, por exemplo, "máquina de brunir e de um forno industrial a 

346 Assim, ver TJRS, AC 70034681015, 13.• Câmara Cível, j. 10.06.2010, v.u., rei. Des. Van
derlei Teresinha Tremeia Kubiak. 

347 Seguindo essa orientação, ver TJRS, CC 70031346182, 6." Câmara Cível, j. 20.08.2009, 
v.u., rei. Des. Liége Puricelli Pires (decidindo que "[o] simples fato de tramitar no juízo 
suscitante ação de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária 
não justifica seja remetido os autos de pedido de recuperação judicial deduzido pela parte 
demandada naquele feito. Segundo a regra do art. 49, § 3.0

, da Lei 11.101/2005, os créditos 
decorrentes de alienação fiduciária não se submetem à recuperação judicial, não havendo, 
portanto, conexão que justifique deslocar a competência para o juízo suscitante"). 

348 Nesse sentido, ver TJPR, AI 366.355-8, 18. • Câmara Cível, j. 08.11.2006, m.v., rei. Des. 
Carlos Mansur Arida. 

349 Nessa linha, ver TJSP, AgRg 0293578-53.2011.8.26.0000/50000, 35." Câmara de Direito 
Privado, j. 12.03.2012, v.u., rei. Des. Mendes Gomes (decidindo que, "[t]ratando-se de 
empresa em regime de recuperação judicial, ficam suspensas contra ela todas as ações 
e execuções, o que invíabiliza a concessão da liminar de busca e apreensão dos bens 
essenciais à sua ativídade empresarial durante o decurso do prazo a que alude o§ 4.0 do 
art. 6.0 da Lei 11.101/2005, findo o qual, o credor poderá pedir a retomada das coisas 
ofertadas em garantia do contrato de alienação fiduciária"). 

350 Assim, ver TJMG, AI 1.0317.10.007360-8/001, 17.a Câmara Cível, j. 17.03.2011, v.u., rei. 
Des. Lucas Pereira (decidindo que, "[t]endo sido deferido o processamento da recupera-
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gás" no caso em que "a sociedade empresarial agravada tem como atividade 
principal a fabricação de peças e motores de combustão e transmissões mecâ
nicas, em que o maquinário objeto da ação de busca e apreensão em comento 
denota-se fundamental, essencial para o exercício das atividades empresariais 
destacadas:'351 Ademais, já se decidiu que deve ser revogada liminar de rein
tegração de posse de máquina vendida com reserva de domínio, ante notícia 
de deferimento de processamento da recuperação judicial do devedor.352 

Após o decurso de 180 dias, retomam o curso as ações tendentes a 
retirar do estabelecimento da empresa devedora bens de capital essenciais 
à sua atividade.353 

Bens de capital não essenciais à atividade da empresa devedora podem 
ser retirados desde já. Assim, "o bem alienado fiduciariamente - veículo 
Ford Fusion - não pode ser tido como essencial ao desempenho do mister 
empresarial do devedor, que atua no mercado de produção e comércio de 
fertilizantes. Ao contrário, se trata de um veículo luxuoso que em absoluto 
deve ser utilizado para os fins empresariais do devedor':354 Também não é 
essencial à atividade uma "camioneta cabine duplà' se não for provado pela 
empresa devedora que "a camioneta, cabine dupla possa ser considerada 
como veículo indispensável e imprescindível para o desempenho normal das 
atividades da empresà:355 Vale dizer, à empresa devedora incumbe provar que 

ção judicial da devedora fiduciante, com a consequente proibição da retirada dos bens 
essenciais ao desempenho de sua atividade empresarial durante o prazo de suspensão 
previsto no art. 6.0 da Lei 11.101/2005, cumpre reformar a decisão prolatada em desar
monia com a referida orientação, que deferiu equivocadamente a medida liminar em 
ação de reintegração de posse fundada em contrato de arrendamento mercantil"). 

351 TJPR, AI 415.341-7, 17.• Câmara Cível, j. 05.09.2007, v.u., rei. Juiz Gamaliel Seme Scaff. 
352 Assim, ver TJPR, AI 370.646-3, 17.• Câmara Cível, j. 04.10.2006, v.u., rei. Des. Lauri 

Caetano da Silva. 
353 Nessa linha, ver TJMG, AI 1.0153.08.083243-6/001, 15.• Câmara Cível, j. 28.10.2009, m.v., 

rei. Des. Maurílio Gabriel (entendendo que "[o] crédito objeto de ação de busca e apreen
são de bem alienado fiduciariamente não se submete aos efeitos da recuperação judicial da 
devedora. [ ... ] Escoado o prazo de 180 (cento e oitenta dias), previsto no§ 4.0 do art. 6.0 da 
Lei 11.101/2005, pode a credora retirar os bens objeto do contrato de alienação fiduciária 
essenciais à atividade empresarial da devedora do seu estabelecimento. Uma das consequências 
da aprovação do plano de recuperação é a novação dos débitos da empresa devedora. A ex
ceção prevista no§ 3.0 art. 59 da Lei 11.101/2005 não deve ser interpretada ao favorecimento 
de um credor, o qual poderá prosseguir no juíw cível com a busca e apreensão de bens, 
objeto de contrato que passou por novação diante da aprovação em unanimidade do plano 
de recuperação da empresa devedorà'). No mesmo sentido, ver TJMT, AI 134535/2009, 1.• 
Câmara Cível, j. 17.08.2010, v.u., rei. Des. Orlando de Almeida Perri. 

354 TJPR, AI 487.065-1, 17.• Câmara Cível, j. 25.06.2008, v.u., rei. Des. Paulo Hapner. 
355 TJMT, AI 37165/2009, S.• Câmara Cível, j. 22.07.2009, v.u., rei. Des. Sebastiao de Moraes 

Filho (decidindo que "[o]§ 3.0
, art. 49, Lei 11.101/2005 não concedeu o direito de submeter 
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o bem objeto da busca e apreensão é indispensável ao exercício de sua ativi
dade.356 Por esse motivo, não há considerar-se protelatório recurso interposto 
em ação cautelar, visando comprovar a indispensabilidade do bem alienado 
fiduciariamente ou arrendado.357 

54. SUSPENSÃO INDIRETA DAS EXECUÇÕES FISCAIS 

Não são suspensas as ações fundadas em créditos não sujeitos à recupe
ração judicial, como é a hipótese do crédito tributário,358 conforme dispõe o 
art. 6.0

, § 7.0
, da LRF: '~s execuções de natureza fiscal não são suspensas pelo 

o contrato de aquisição de bem com alienação fiduciária aos efeitos de uma empresa em 
recuperação judicial e, de consequência, tem seu trâmite normal, com deferimento de 
liminar e busca e apreensão do bem. Não existindo demonstração inequívoca de que o 
bem apreendido seja essencial a atividade da empresa, mesmo esta estando em recuperação 
judicial, deve o veículo apreendido ficar sob guarda do credor fiduciário"). 

356 Seguindo essa orientação, ver TJMT, AI 84077/2006, 2.• Câmara Cível, j. 28.03.2007, 
v.u., rei. Des. Donato Fortunato Ojeda (entendendo que, "[n]ão logrando a agravante 
em evidenciar o caráter essencial do veículo apreendido para a sua atividade empre
sarial, mostra-se possível a concessão da medida de busca e apreensão, ainda que a 
devedora esteja em processo de recuperação judicial"). Em sentido análogo, ver TJMT, 
AI 27220/2007, 6.• Câmara Cível, j. 21.11.2007, v.u., rei. Des. Juracy Persiani (afirman
do que "[j]ustifica-se a proibição de retirada dos bens de capital essenciais à atividade 
empresarial, do estabelecimento do devedor, tão somente durante o prazo improrrogável 
de 180 dias do deferimento do processamento da recuperação judicial, conforme o 
disposto no art. 49, § 3.0

, da Lei 11.101/2005. Concede-se a retirada dos bens alienados 
fiduciariamente e objetos da busca e apreensão, do estabelecimento do devedor, se não 
comprovada a imprescindibilidade deles para o funcionamento da empresá'). 

357 Assim, ver TJMT, AI 86177/2006, 6.• Câmara Cível, j. 09.05.2007, v.u., rei. Des. Mariano 
Alonso Ribeiro Travassos (decidindo que, "[à] vista do que dispõe expressamente o§ 3.0

, 

art. 49 da Lei 11.101/2005, o crédito da alienação fiduciária, bem como do arrendamento 
mercantil, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, prevalecendo o direito de 
propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação específica, não 
se permitindo, contudo, durante o prazo da suspensão a que se refere o § 4.0 do art. 6.0 

da lei, a venda ou retirada do estabelecimento da devedora os bens de capital essenciais 
a sua atividade empresarial. Não há que se falar em litigância de má-fé quando não resta 
caracterizada a conduta maliciosa ou procrastinatória da parte, haja vista que esta tentou 
somente demonstrar a pertinência de sua posição jurídica nos autos"). 

358 Nesse sentido, ver STJ, CC 107.213, 2.• Seção, j. 23.09.2009, v.u., rei. Min. Nancy Andrighi 
(decidindo que "[n]os termos do art. 6.0

, § 7.0
, da Lei 11.101/2005, as execuções de na

tureza fiscal não serão suspensas pelo deferimento da recuperação judicial. Assim, tendo 
as contribuições previdenciárias inegável natureza fiscal, sua execução não é alcançada 
pela vis attractiva da recuperação judicial. - O fato de a execução fiscal se processar 
frente à Justiça do Trabalho não altera a natureza jurídica da contribuição previdenciária. 
Trata-se apenas de competência material extraordinária, conferida à Justiça Laboral pelo 
art. 114, VIII, da CF, para executar as contribuições sociais previstas no art. 195, I, a, 
e li, e seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que ela própria proferir"). 
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deferimento da recuperação judicial, ressalvada a concessão de parcelamento 
nos termos do Código Tributário Nacional e da legislação ordinária específica:' 
No entanto, conforme jurisprudência consolidada no STJ, os atos de alienação 
nas execuções fiscais devem ser suspensos para que o devedor possa realizar 
o parcelamento do seu passivo tributário, conforme lhe é oportunizado pela 
Lei de Falência e Recuperação e pelo Código Tributário NacionaJ.359

-
360

-
361 

359 Assim, ver STJ, AgRg no CC 81.922, 2.• Seção, j. 09.05.2007, m.v., rei. Min. Ari Pargendler 
(decidindo que, "[p]rocessado o pedido de recuperação judicial, suspendem-se automa
ticamente os atos de alienação na execução fiscal, até que o devedor possa aproveitar o 
benefício previsto na ressalva constante da parte final do§ 7.0 do art. 6.0 da Lei 11.101, de 
2005 ('ressalvada a concessão de parcelamento nos termos do Código Tributário Nacional e 
da legislação ordinária específicà)"). No mesmo sentido, ver STJ, AgRg no CC 110.764, 2.• 
Seção, j. 24.11.201 O, v.u., rei. Min. Luis Felipe Salomão; TJSP, AI 0231492-46.2011.8.26.0000, 
9.• Câmara de Direito Público, j. 14.12.2011, m.v., rei. Des. Décio Notarangeli (decidindo 
que "[o] processamento da recuperação judicial não suspende a execução fiscal, mas 
impede os atos de alienação do patrimônio do devedor, dependendo o prosseguimento 
do processo da demonstração de inércia no requerimento do parcelamento de que trata 
o art. 155, § 3.0

, CTN, ou o indeferimento do respectivo pedido"). 
360 Em caso de conflito de competência entre o juízo da execução fiscal e o juízo da recu

peração, haverá, no STJ, competência da 2. • Seção para dirimir o conflito, conforme se 
decidiu no STJ, AgRg no AgRg no CC 120.644, 2.• Seção, j. 27.06.2012, v.u., rei. Min. 
Massami Uyeda. 

361 Em sentido contrário, ver STJ, AgRg no CC 112646, 1.• Seção, j. 11.05.2011, v.u., rei. 
Min. Herman Benjamin (decidindo, em execução fiscal, no qual "[c]ontroverte-se a 
respeito da competência para dispor sobre o patrimônio de empresa que, ocupando o 
polo passivo em Execução Fiscal, teve deferido o pedido de recuperação judicial. [ ... ] 
Conforme preveem o art. 6.0

, § 7.0
, da Lei 11.101/2005 e os arts. 5.0 e 29 da Lei 6.830/1980, 

o deferimento da recuperação judicial não suspende o processamento autônomo do 
executivo fiscal. [ ... ] Importa acrescentar que a medida que veio a substituir a antiga 
concordata constitui modalidade de renegociação exclusivamente dos débitos perante 
credores privados. [ ... ]Nesse sentido, o art. 57 da Lei 11.101/2005 expressamente prevê 
que a apresentação da Certidão Negativa de Débitos é pressuposto para o deferimento da 
recuperação judicial - ou seja, os créditos da Fazenda Pública devem estar previamente 
regularizados (extintos ou com exigibilidade suspensa), justamente porque não se incluem 
no Plano {art. 53 da Lei 11.101/2005) a ser aprovado pela assembleia-geral de credores 
(da qual, registre-se, a Fazenda Pública não faz parte - art. 41 da Lei 11.101/2005). 
[ ... ] Consequência do exposto é que o eventual deferimento da nova modalidade de 
concurso universal de credores mediante dispensa de apresentação de CND não im
pede o regular processamento da Execução Fiscal, com as implicações daí decorrentes 
(penhora de bens, etc.). [ ... ] Não se aplicam os precedentes da Segunda Seção, que 
fixam a prevalência do Juízo da Falência sobre o Juízo da Execução Comum (Civil ou 
Trabalhista) para dispor sobre o patrimônio da empresa, tendo em vista que, conforme 
dito, o processamento da Execução Fiscal não sofre interferência, ao contrário do que 
ocorre com as demais ações (art. 6.0 , caput, da Lei 11.101/2005). [ ... ] Ademais, no caso 
da falência, conquanto os créditos fiscais continuem com a prerrogativa de cobrança 
em ação autônoma (Execução Fiscal), a possibilidade de habilitação garante à Fazenda 
Pública a atividade fiscalizatória do juízo falimentar quanto à ordem de classificação dos 



11 A CONSTRUÇÃO JURISPRUDENCIAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE EMPRESAS 

Conforme expressiva decisão de relatoria da Min. Nancy Andrighi, "[a]s 
execuções fiscais ajuizadas em face da empresa em recuperação judicial não 
se suspenderão em virtude do deferimento do processamento da recupera
ção judicial ou da homologação do plano aprovado, ou seja, a concessão da 
recuperação judicial para a empresa em crise econômico-financeira não tem 
qualquer influência na cobrança judicial dos tributos por ela devidos. [ ... ] 
Embora a execução fiscal, em si, não se suspenda, são vedados atos judiciais 
que inviabilizem a recuperação judicial, ainda que indiretamente resulte em 
efetiva suspensão do procedimento executivo fiscal por ausência de garantia 
do juízo':362 Desse modo, não cabe interpretação literal do art. 6.0

, § 7. 0
, da 

LRF ante o fato de que tal interpretação "inibiria o cumprimento do plano 
de recuperação judicial previamente aprovado e homologado, tendo em 
vista o prosseguimento dos atos de constrição do patrimônio da empresa 
em dificuldades financeiras':363 Com efeito, conforme entende o STJ, "após o 
deferimento do pedido de recuperação e aprovação do respectivo plano, pela 

pagamentos a serem feitos aos credores com direito de preferência. [ ... ] Deve, portanto, 
ser prestigiada a solução que preserve a harmonia e vigência da legislação federal, de 
sorte que, a menos que o crédito fiscal seja extinto ou tenha a exigibilidade suspensa, 
a Execução Fiscal terá regular processamento, mantendo-se plenamente respeitadas as 
faculdades e liberdade de atuação do Juízo por ela responsável"). 

362 STJ, REsp 1.166.600, 3.• Turma, j; 04.12.2012, v.u., rel. Min. Nancy Andrighi. 
363 Assim, ver STJ, AgRg no CC 104.638, 2.• Seção, j. 23.11.2011, v.u., rel. Min. Nancy 

Andrighi (entendendo que "[a]s execuções fiscais ajuizadas em face da empresa em 
recuperação judicial não se suspenderão em virtude do deferimento do processamento 
da recuperação judicial, ou seja, a concessão da recuperação judicial para a empresa 
em crise econômico-financeira não tem qualquer influência na cobrança judicial dos 
tributos por ela devidos. - Embora a execução fiscal, em si, não se suspenda, são ve
dados atos judiciais que reduzam o patrimônio da empresa em recuperação judicial 
enquanto for mantida essa condição. Isso porque a interpretação literal do art. 6.0

, 

§ 7.0
, da Lei 11.101/2005 inibiria o cumprimento do plano de recuperação judicial 

previamente aprovado e homologado, tendo em vista o prosseguimento dos atos de 
constrição do patrimônio da empresa em dificuldades financeiras"); STJ, CC 116.213, 
2.• Seção, j. 28.09.2011, v.u., rel. Min. Nancy Andrighi (julgando que "[a]s execuções 
fiscais ajuizadas em face da empresa em recuperação judicial não se suspenderão em 
virtude do deferimento do processamento da recuperação judicial, ou seja, a concessão 
da recuperação judicial para a empresa em crise econômico-financeira não tem qualquer 
influência na cobrança judicial dos tributos por ela devidos. [ ... ] Embora a execução 
fiscal, em si, não se suspenda, são vedados atos judiciais que reduzam o patrimônio 
da empresa em recuperação judicial, enquanto for mantida essa condição. Isso porque 
a interpretação literal do art. 6.0

, § 7.0 , da Lei 11.101/2005 inibiria o cumprimento do 
plano de recuperação judicial previamente aprovado e homologado, tendo em vista 
o prosseguimento dos atos de constrição do patrimônio da empresa em dificuldades 
financeiras. Precedentes. [ ... ] Conflito conhecido para declarar a competência do juízo 
da Vara de Falência e Recuperações Judiciais do Distrito Federal para todos os atos que 
impliquem em restrição patrimonial da empresa suscitante"). 
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assembleia-geral de credores, é vedada a prática de atos que comprometam o 
patrimônio da devedora, pelo Juízo onde se processam as execuções':364 

55. AÇÕES E EXECUÇÕES NÃO SUSPENSAS 

Não são suspensas as execuções dos créditos constituídos após o deferimento 
do processamento da recuperação judicial,365 e das ações e execuções fundadas 
nos créditos referidos no art. 49, §§ 3.0 e 4.0

, da LRf.366 Da mesma maneira, 
procedimento arbitral não é suspenso pelo deferimento do processamento da 
recuperação judicial, por conta do disposto no art. 6.0

, § 1.0
, da LRF.367 

Outrossim, não são suspensas as execuções movidas contra codevedores da 
empresa em recuperação,368 por não envolverem risco à preservação da empresa.369 

364 STJ, AgRg no CC 114.657, 2.• Seção, j. 10.08.2011, v.u., rei. Min. Sidnei Beneti (enten
dendo que "[a]s execuções fiscais não são suspensas pelo deferimento da recuperação 
judicial, contudo, após o deferimento do pedido de recuperação e aprovação do respectivo 
plano, pela assembleia-geral de credores, é vedada a prática de atos que comprometam o 
patrimônio da devedora, pelo Juízo onde se processam as execuções. [ ... ] Apesar de não 
se configurar, em regra, o conflito entre o Juízo da recuperação judicial e o Juízo Fiscal 
a respeito do processamento e julgamento dos feitos que perante cada qual tramitam, 
o que a suscitante discute é a competência para determinar o destino do produto da 
alienação de bens perante o Juízo Fiscal. Nesse caso, o valor obtido com a eventual 
alienação de bens perante o Juízo Federal deve ser remetido ao Juízo Estadual, entrando 
no plano de recuperação da empresa''). 

365 Nesse sentido, ver TJSP, AI 0039169-77.2012.8.26.0000, 20.• Câmara de Direito Privado, 
j. 18.06.2012, v.u., rei. Des. Cunha Garcia (decidindo que a execução de crédito posterior 
ao pedido de recuperação terá continuidade). 

366 Acerca do tema, remete-se ao quanto foi dito nos itens 17 a 20 do Capítulo 2 - Créditos 
sujeitos ao processo de recuperação judicial de empresas. 

367 Tratando do tema em ação falimentar, ver TJSP, AI 531.020-4/3-00, Câmara Especial 
de Falências e Recuperações Judiciais, j. 25.06.2008, v.u., rei. Des. Pereira Calças. 

368 Nesse sentido, em caso de falência, STJ, EDcl no CC 67.995, 2.• Seção, j. 24.06.2009, v.u., 
rei. Min. Vasco Della Giustina (decidindo que, "[r]edirecionada a execução trabalhista de 
modo a atingir bens de terceiros, restando, desta maneira, livre de constrição o patrimônio 
da empresa falida, não há conflito de competência entre a Justiça Trabalhista e o Juízo 
Universal da Falência''). Ver, também, TJSP, AI O 142463-82.2011.8.26.0000, 23. • Câmara 
de Direito Privado, j. 05.10.2011, m.v., rei. Des. Sérgio Shimura (afirmando que "[o] 
deferimento da recuperação judicial gera a suspensão do processo de execução apenas 
e exclusivamente quanto ao devedor, e não ao terceiro garantidor (avalista ou fiador). 
Incidência dos arts. 6.0

, 49, 52 e 59 da Lei 11.101/2005. A linha principiológica que 
norteia a recuperação judicial é a superação da situação de crise econômico-financeira 
da própria empresa devedora, justamente para que se mantenha a fonte produtora, 
emprego e a sua atividade econômica - e não dos eventuais garantidores -, como se 
infere do art. 47, Lei 11.101/2005"). 

369 Nesse sentido, ver TJRJ, AI 0031912-30.2011.8.19.0000, 2.• Câmara Cível, j. 13.07.2011, 
v.u., rei. Des. Jessé Torres (decidindo que "[a] suspensão, a partir do deferimento do 
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Nesse sentido, aliás, há o Enunciado 43, elaborado por ocasião da I Jornada 
de Direito Comercial do CJF: ''A suspensão das ações e execuções previstas no 
art. 6.0 da Lei 11.101/2005 não se estende aos coobrigados do devedor:' Nesse 
sentido, prosseguem as ações movidas contra avalistas370 da empresa devedora 

processamento de recuperação judicial, nos termos dos arts. 6.0
, caput, e 52, III, da Lei 

11.101/2005, objetiva viabilizar a superação de situação de crise econômico-financeira, 
à luz do princípio da preservação da empresa. Em decorrência, são atingidas as ações 
e execuções propostas em face dos sócios por dívidas da empresa, a que solidariamente 
obrigados"). Ver, também, TJSP, AgRg 0251239-79.2011.8.26.0000/50000, 23.• Câmara 
de Direito Privado, j. 08.02.2012, v.u., rei. Des. Sérgio Shimura (entendendo que "[a] 
recuperação judicial constitui mecanismo de superação de crise econômico-financeira 
da empresa, encerrando favor exclusivo da empresa devedora, e não dos coobrigados, 
fiadores ou avalistas. O fato de ter sido aprovado o plano de recuperação judicial da 
empresa devedora, que implica novação da dívida entre ela e o credor, não tem qual
quer efeito na relação jurídica entre o credor e os devedores solidários da empresa 
recuperanda. Processo de execução contra os sócios, devedores solidários, que deve ter 
regular prosseguimento"). Em igual sentido, ver TJSP, AI 0231999-07.2011.8.26.0000, 
23.• Câmara de Direito Privado, j. 08.02.2012, v.u., rei. Des. Sérgio Shimura. 

370 Seguindo essa orientação, ver STJ, REsp 1.269.703, 4.• Turma, j. 13.11.2012, v.u., rei. 
Min. Luis Felipe Salomão (julgando que "(o] caput do art. 6.0 da Lei 11.101/2005, 
no que concerne à suspensão das ações por ocasião do deferimento da recuperação, 
alcança apenas os sócios solidários, presentes naqueles tipos societários em que a res
ponsabilidade pessoal dos consorciados não é limitada às suas respectivas quotas/ações. 
[ ... ] Não se suspendem, porém, as execuções individuais direcionadas aos avalistas de 
título cujo devedor principal é sociedade em recuperação judicial, pois diferente é a 
situação do devedor solidário, na forma do § 1.0 do art. 49 da referida Lei. De fato, 
'[a] suspensão das ações e execuções previstas no art. 6.0 da Lei 11.101/2005 não se 
estende aos coobrigados do devedor' (Enunciado 43 da I Jornada de Direito Comer
cial CJF/STJ)"); TJRJ, AI 0008897-66.2010.8.19.0000, 15.• Câmara Cível, j. 08.06.2010, 
v.u., rei. Des. Ricardo Rodrigues Cardozo (decidindo que "[a] obrigação do avalista, 
embora equiparada a do avalizado, não é a mesma. O avalista não acede à obrigação 
do avalizado, mas se obriga pessoal e diretamente pelo pagamento. É uma obrigação 
autônoma. Não é uma obrigação in personam, mas uma garantia in rem, pois garante 
a liquidação do título. Em se tratando de uma obrigação autônoma constituída pelos 
agravados perante o credor, nenhuma razão há para que os efeitos da recuperação 
judicial da Arantes Alimentos Ltda. se estendam a eles. O art. 6.0 da Lei 11.101/2005 
não se aplica ao caso concreto. O citado artigo refere-se à suspensão de todas as 
ações e execuções em face do devedor, e o devedor que está em recuperação judicial 
é a Arantes Alimentos Ltda., e não os avalistas, pessoas físicas. Mantida a decisão 
agravada, haveria, também, violação ao art. 52, inciso III, da Lei 11.101/2005, e pela 
mesma razão adunada anteriormente, pois o inciso III se refere ao devedor em recu
peração. E mais, o § 1. o do art. 49 da Lei 11.1 O 1/2005 preserva o direito dos credores 
do devedor em relação aos coobrigados, como o são os avalistas, qualidade afeta aos 
agravados. O pagamento a ser feito pelos agravados virá, ao contrário do que se alega, 
auxiliar o processo de recuperação, pois retirará um ônus da recuperanda, favorecendo 
o objetivo preconizado no art. 47 da Lei 11.101/2005"). 
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e contra devedor solidário integrante do mesmo grupo econômico.371

-
372 Entre

tanto, se o juízo concursal desconsiderar a personalidade jurídica da empresa 
recuperanda, de modo a imputar responsabilidade a sócio, cessará a competência 
da justiça laboral para a execução de bens do sócio. 373 Da mesma maneira, a 
suspensão das execuções promovidas contra a empresa devedora não aproveita 
às execuções promovidas contra sócios e administradores. 374 

As ações pelas quais se demandar quantia ilíquida contra e empresa deve
dora não serão suspensas, consoante estabelece o art. 6.0

, § 1.0
, da LRF. Nessas 

ações, os ativos da empresa devedora não sofrem o risco de serem constritos 
enquanto não houver pronunciamento judicial condenatório ou declaratório. 
Vale dizer, essas ações não acarretam risco à preservação da empresa durante 
a fase de processamento da recuperação. Por isso, seguirão a tramitar perante 
o juízo em que foram distribuídas. Entretanto, mesmo nessas ações, não se 
poderá conceder provimento acautelatório ou de antecipação de tutela que, 
de qualquer forma, envolva constrição a ativo da empresa devedora durante 
o stay period. Se houver condenação durante o stay period, a fase de cum
primento de sentença não poderá iniciar-se enquanto não houver o decurso 
dos 180 dias a que se refere o art. 6.0

, § 4.0
, da LRF. 

As ações monitórias, enquanto não ingressarem na fase executiva, não 
são suspensas,375 pela mesma razão que não são suspensas as ações pelas 

371 Assim, em caso de recuperação judicial, ver STJ, AgRg nos EDcl no CC 105.666, 2.• 
Seção, j. 14.10.2009, v.u., rel. Min. Vasco Della Giustina; STJ, CC 90.477, 2.• Seção, j. 
25.06.2008, v.u., rel. Min. Fernando Gonçalves; STJ, AgRg no CC 86.594, 2.• Seção, j. 
25.06.2008, v.u., rel. Min. Fernando Gonçalves; STJ, AgRg nos EDcl no CC 103.478, 
j. 11.11.2009, v.u., rel. Min. Luis Felipe Salomão; STJ, AgRg nos EDcl no CC 105.709, 
2.• Seção, j. 14.10.2009, v.u., rel. Min. Massami Uyeda; STJ, EDcl no CC 103.495, 2.• 
Seção, j. 23.09.2009, v.u., rel. Min. Massami Uyeda; STJ, AgRg no CC 103.507, 2.• 
Seção, j. 28.10.2009, v.u., rel. Min. Honildo Amaral de Mello Castro; STJ, CC 103.711, 
2.• Seção, j. 10.06.2009, m.v., rel. Min. Massami Uyeda; STJ, AgRg no CC 103.713; 2.• 
Seção, j. 10.06.2009, m.v., rel. Min. Sidnei Beneti; STJ, AgRg no CC 103.725, 2.• Seção, j. 
24.06.2009, v.u., rel. Min. Aldir Passarinho Junior; STJ, EDcl no CC 103.755, 2.• Seção, 
j. 26.08.2009, v.u., rel. Min. Honildo Amaral de Mello Castro; e STJ, AgRg nos EDcl no 
CC 105.830, 2.• Seção, j. 23.09.2009, v.u., rel. Min. Massami Uyeda. 

372 Em caso de falência, ver STJ, EDcl no CC 65.405, 2.a Seção, j. 25.03.2009, v.u., rei. Min. 
Paulo Furtado. 

373 Ver STJ, AgRg no CC 99.583, 2.• Seção, j. 24.06.2009, v.u., rel. Min. Aldir Passarinho Ju
nior. Em sentido diverso, ver STJ, CC 68.173, 2.• Seção, j. 26.11.2008, v.u., rel. Min. Luis 
Felipe Salomão. Em caso de desconsideração da personalidade jurídica na falência, ver 
STJ, AgRg no CC 98.498, 2.• Seção, j. 16.02.2009, v.u., rel. Min. Aldir Passarinho Junior. 

374 TJRJ, AI 0046328-37.2010.8.19.0000, 18.• Câmara, j. 30.08.2011, decisão monocrática, 
rel. Des. Jorge Luiz Habib. 

375 COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à nova lei de falências e de recuperação de empresas. 
São Paulo: Saraiva, 2005, p. 40. 
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quais se demandar quantia ilíquida (art. 6.0
, § 1.0

, da LRF): por não envol
verem a prática de atos de constrição de ativos da empresa devedora. 

Ademais, conquanto o deferimento do processamento conduza à sus
pensão das execuções promovidas contra a empresa devedora, os embargos 
do devedor opostos à execução não serão suspensos.376 

56. SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES TRABALHISTAS 

A disciplina emprestada ao crédito trabalhista de empresa em recuperação 
deve observar alguns rasgos que lhe são peculiares. Em primeiro lugar, ao 
crédito trabalhista aplica-se a regra geral segundo a qual ações pelas quais 
se demandar quantia ilíquida não serão suspensas, somente ações de execu
ção. Desse modo, não terão o curso suspenso as reclamatórias trabalhistas, 
enquanto não houver condenação e liquidação da sentença perante o juízo 
do trabalho. A suspensão só atinge as ações trabalhistas cujos créditos já 
tenham sido apurados e, portanto, possam ser objeto de execução (art. 6.0

, 

§ 2.0
, da LRF). Esses créditos deverão ser habilitados no juízo concursal.377 

Nesse sentido, em caso de decretação de falência da empresa devedora, 
delimita -se a competência da Justiça Laboral para definir o crédito trabalhista, 
mas afirma-se a competência do juízo falimentar para satisfazê-lo.378 

As reclamatórias trabalhistas já propostas continuarão a tramitar peran
te o juízo do trabalho, e as ações trabalhistas que vierem a ser propostas, 
para apurar crédito, igualmente deverão ser distribuídas perante o juízo 
do trabalho, por conta da norma contida no art. 114, CF. Nos regimes 
constitucionais anteriores já se encontrava essa norma,379 que afastava do 
juízo falimentar a competência para julgar dissídios do trabalho de empresa 
falida. Uma vez apurado o crédito trabalhista, deveria ser ele habilitado 

376 Nesse sentido, ver TJPR, AI 896.671-6, 15.• Câmara Cível, j. 16.05.2012, v.u., rei. Des. 
Hayton Lee Swain Filho (decidindo que "[a] suspensão decorrente do processamento 
da recuperação judicial atinge 'todas as ações ou execuções contra o devedor' (art. 52, 
inc. III, da Lei de Recuperações e Falência), sem atingir os embargos à execução, nos 
quais o devedor figura como autor, de modo que não há nulidade na decisão proferida 
em Embargos à Execução durante o período de suspensão da execução"). 

377 Assim, ver STJ, CC 103.025, 2.a Seção, j. 14.10.2009, v.u., rei. Min. Fernando Gonçalves 
(decidindo que "[a]s ações de conhecimento em trâmite na Justiça do Trabalho de
vem prosseguir até a apuração dos respectivos créditos. Em seguida, serão processadas 
no juízo universal da recuperação judicial as respectivas habilitações"). 

378 Nesse sentido, ver STJ, AgRg no CC 95.001, 2.• Seção, j. 22.04.2009, v.u. rei. Min. 
Fernando Gonçalves; STJ, AgRg no CC 88.620, 2.• Seção, j. 25.06.2008, v.u., rei. Min. 
Nancy Andrighi. 

379 PONTES DE MIRANDA, F. C. Tratado de direito privado. t. 50. 3. ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 1984, p. 145. 
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na falência. Discutia-se, entretanto, se o valor a ser habilitado na falência 
deveria ser incluído pelo valor integral ou se haveria abatimento de multa 
e juros após a decretação da falência. Para superar essa dúvida, dispôs o 
art 6.0

, § 2.0
, da LRF que o crédito trabalhista será habilitado pelo valor 

determinado em sentença. 380 

Regras análogas às da falência devem ser observadas na recuperação 
judicial em relação à suspensão de ações e execuções de crédito trabalhista. 
O juízo laboral é competente para definir o crédito trabalhista, enquanto o 
seu pagamento deverá ser realizado no juízo recuperacional,381 se o plano 
dispuser acerca desse crédito. 

380 BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Nova lei de recuperação de empresas e falências 
comentada. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 61 MANDEL, Julio Kahan. 
Das disposições comuns. In: PAIVA, Luiz Fernando Valente de (org.). Direito falimentar 
e a nova lei de falências e recuperação de empresas. São Paulo: Quartier Latin, 2005, 
p. 119-136, p. 131. 

381 Assim, ver STJ, CC 116.696, 2.• Seção, j. 24.08.2011, v.u., rei. Min. Nancy Andrighi (afir
mando que "[h]á manifesta incompatibilidade entre o cumprimento do plano de recu
peração judicial previamente aprovado e homologado e o prosseguimento das execuções 
individuais ajuizadas em face da empresa em recuperação. [ ... ] A Lei 11.101/2005, além 
de buscar a preservação da empresa em recuperação e a manutenção de suas atividades, 
reconheceu em seus arts. 54 e seguintes o privilégio dos créditos trabalhistas sobre os 
demais. Ademais, a referida Lei prevê a alteração do plano de recuperação para inclusão 
de crédito em virtude de decisão judicial (art. 6.0

, § 2.0
), além do que pode o reclamante/ 

exequente requerer ao Juiz do Trabalho, tanto na recuperação judicial quanto na falência, 
a expedição de ofício ao Juízo Falimentar para solicitar a reserva de seu crédito (art. 6.0

, § 
3.0

, da Lei 11.101/2005). [ ... ]Aprovado e homologado o plano de recuperação judicial, é do 
juízo de falências e recuperações judiciais a competência para quaisquer atos de execução 
relacionados a reclamações trabalhistas movidas contra a empresa suscitante"); STJ, AgRg 
no CC 111.079, 2.• Seção, j. 13.04.2011, v.u., rei. Min. Nancy Andrighi (afirmando que 
"[h]á manifesta incompatibilidade entre o cumprimento do plano de recuperação judi
cial previamente aprovado e homologado e o prosseguimento das execuções individuais 
ajuizadas em face da empresa em recuperação. [ ... ]A Lei 11.101/2005, além de buscar a 
preservação da empresa em recuperação e a manutenção de suas atividades, reconheceu 
em seus arts. 54 e seguintes o privilégio dos créditos trabalhistas sobre os demais. [ ... ] 
Aprovado e homologado o plano de recuperação judicial, é do juízo de falências e recupe
rações judiciais a competência para quaisquer atos de execução relacionados a reclamações 
trabalhistas movidas contra a empresa suscitante"). Em sentido análogo, ver STJ, EDcl 
no CC 95.639, 2.• Seção, j. 10.02.2010, v.u., rei. Min. João Otávio de Noronha (decidindo 
que "[a]dmitem-se como agravo regimental embargos de declaração opostos a decisão 
monocrática proferida pelo relator, em nome dos princípios da economia processual e 
da fungibilidade. [ ... ] Com a edição da Lei 11.101/2005, respeitadas as especificidades da 
falência e da recuperação judicial, é competente o respectivo Juízo para prosseguimento 
dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de credores, que envol
vam créditos apurados em outros órgãos judiciais, inclusive trabalhistas, ainda que tenha 
ocorrido a constrição de bens do devedor"). 
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O crédito trabalhista será pago no prazo e na forma estabelecidos pelo 
plano de recuperação382 (art. 54 da LRF), e não em eventual execução traba" 
lhista, pois do contrário se estaria a colocar em risco o cumprimento do plano 
aprovado pela comunhão de credores.383 De acordo com a expressiva dicção 
do Min. Ari Pargendler, a "Lei 11.101, de 2005, não teria operacionalidade 
alguma se sua aplicação pudesse ser partilhada por juízes de direito e juízes 
do trabalho':384 Para caracterizar-se conflito de competência, entretanto, há 
a necessidade de aperfeiçoar-se constrição sobre o patrimônio da empresa 
devedora em razão de determinação do juízo laboral. 385 

Para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional na recuperação judicial, 
cujo objetivo é preservar a empresa, mantendo a unidade produtiva, os postos 
de emprego e a fonte de arrecadação, foi que, no caso Varig, o STF decidiu 
pela competência da Justiça do Trabalho para apurar o crédito trabalhista, e da 
Justiça Estadual para realizar o pagamento de crédito trabalhista havido contra 
empresa que está em recuperação judicial.386 Conforme consignou o Min. Paulo 
de Tarso Sanseverino, "[s]e o devedor assume, de modo expresso, no plano de 
recuperação, o dever de adimplir em um ano dos débitos trabalhistas (art. 54 
da LF), o alegado descumprimento desse dever deve ser levado a conhecimento 

382 Assim, ver STJ, CC 105.648, 2.• Seção, j. 14.10.2009, v.u., rei. Min. Massami Uyeda. 
383 Nesse sentido, ver STJ, CC 73.380, 2.• Seção, j. 28.11.2007, m.v., rei. Min. Hélio Quaglia Bar

bosa (decidindo que "[a] execução individual trabalhista e a recuperação judicial apresentam 
nítida incompatibilidade concreta, porque uma não pode ser executada sem prejuízo da 
outra. [ ... ] A novel legislação busca a preservação da sociedade empresária e a manutenção 
da atividade econômica, em benefício da função social da empresa. [ ... ]A aparente clareza do 
art. 6.0

, §§ 4.0 e 5.0
, da Lei 11.101/2005 esconde uma questão de ordem prática: a incompa

tibilidade entre as várias execuções individuais e o cumprimento do plano de recuperação''); 
STJ, CC 88.661, 2.• Seção, j. 28.05.2008, v.u., rei. Min. Fernando Gonçalves (decidindo que 
"[o] conflito de competência não pode ser estendido de modo a alcançar juízos perante os 
quais este não foi instaurado.[ ... ] Aprovado o plano de recuperação judicial, os créditos serão 
satisfeitos de acordo com as condições ali estipuladas. Nesse contexto, mostra-se incabível o 
prosseguimento das execuções individuais"). Em sentido análogo, ver STJ, CC 103.025, 2.• 
Seção, j. 14.10.2009, v.u., rei. Min. Fernando Gonçalves. 

384 STJ, CC 61.272, 2.• Seção, j. 25.04.2007, m.v., rei. Min. Ari Pargendler. 
385 Assim, ver STJ, CC 111.602, 2.• Seção, j. 28.09.2011, v.u., rei. Min. Nancy Andrighi 

(decidindo que, "[p]ara a caracterização de conflito de competência, nos termos do 
art. 115 do CPC, faz-se necessário que dois ou mais juízos declarem-se competentes ou 
incompetentes para o processamento e julgamento da mesma demanda, ou divirjam a 
respeito da reunião ou da separação de processos. [ ... ] A ausência de qualquer constrição 
sobre bens ou créditos da suscitante praticada pelo juízo trabalhista e a determinação, 
pelo próprio juízo trabalhista, de que seja habilitado o crédito junto ao juízo da recu
peração judicial impõe o não conhecimento do conflito"). 

386 STF, RE 583.955, Tribunal Pleno, j. 28.05.2009, m.v., rei. Min. Ricardo Lewandowski. 
Seguindo a orientação assentada pelo STF, ver TJMT, AI 101001/2008, 4.• Câmara Cível, 
j. 12.01.2009, decisão monocrática, rei. Des. José Silvério Gomes. 
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do juízo da recuperação, a quem compete, com exclusividade: (i) apurar se o 
descumprimento efetivamente ocorreu; (ii) fixar as consequências desse des
cumprimento, podendo chegar à falência do devedor:'387 

Com efeito, eventual discussão acerca de sucessão no passivo traba
lhista por venda de unidade produtiva isolada será decidida pelo juízo 
da recuperação judicial.388 Aliás, o STF já teve oportunidade de afirmar 
a constitucionalidade da norma do art. 60, parágrafo único, da LRF, que 
prevê a não sucessão no passivo trabalhista em caso de venda de unidade 
produtiva isolada de empresa em recuperação judiciaP89 

A continuação da execução laboral a despeito do deferimento do pro
cessamento de recuperação judicial caracteriza conflito de competência. Com 
efeito, a "configuração de conflito de competência pressupõe que duas ou 
mais autoridades judiciárias, de esferas diversas, declarem-se competentes ou 
incompetentes para apreciar e julgar determinado feito (art. 115 do CPC), 
ou para praticar atos processuais na mesma causa, o que não se verifica no 
caso dos autos':390 Vale dizer, somente restará caracterizado o conflito de 
competência se o juízo do trabalho prosseguir com a execução enquanto o 
juízo da recuperação estiver a processar a recuperação judicial. Entretanto, 
se o juízo da execução trabalhista determinar o prosseguimento da execução 
contra sócio da empresa recuperanda sob o fundamento da desconsideração 
da personalidade jurídica, não estará caracterizado o conflito de competência, 
pois a recuperação judicial aproveita apenas à empresa devedora, não a seus 
sócios.391 Para que se caracterize conflito de competência é necessário que 

387 STJ, CC 112.716, 2.a Seção, j. 09.02.2011, m.v., rei. Min. Paulo de Tarso Sanseverino. 
388 Assim, ver STJ, AgRg no CC 93.778, 2.• Seção, j. 14.10.2009, v.u., rel. Min. Massami Uyeda. 
389 Nesse sentido, ver STF, ADI 3.934, Tribunal Pleno, j. 27.05.2009, m.v., rei. Min. Ricardo 

Lewandowski. 
390 STJ, AgRg no CC 101.700, 2.• Seção, j. 14.10.2009, v.u., rei. Min. Massami Uyeda. No 

mesmo sentido, ver STJ, CC 57.565, 2.• Seção, j. 08.03.2009, v.u., rei. Min. Humberto 
Gomes de Barros. 

391 Nesse sentido, ver STJ, AgRg no CC 100.365, 2.a Seção, j. 26.11.2008, v.u., rei. Min. Aldir 
Passarinho Junior (decidindo que "[n]ão comporta o deferimento de liminar o conflito de 
competência suscitado pela pessoa jurídica em recuperação judicial, quando constrito bem de 
sócio pela aplicação, na Justiça Especializada, da desconsideração da personalidade jurídica, 
decisão inatacada em tempo próprio''). Ver, também, STJ, CC 67.435, 2.• Seção, j. 25.03.2009, 
v.u., rel. Min. Paulo Furtado; STJ, CC 94.439, 2.• Seção, j. 28.05.2009, v.u., rel. Min. Aldir Pas
sarinho Junior; STJ, AgRg no CC 99.583, 2.• Seção, j. 24.6.2009, v.u., rel. Min. Aldir Passarinho 
Junior; STJ, AgRg no CC 109.256, 2.• Seção, j. 14.04.2010, v.u., rei. Min. Nancy Andrighi; STJ, 
AgRg no CC 103.453, 2.• Seção, j. 26.08.2009, v.u., rel. Min. Aldir Passarinho Junior; STJ, EDcl 
no CC 105.653, 2.• Seção, j. 09.09.2009, v.u., rel. Min. Fernando Gonçalves; STJ, AgRg nos 
EDcl no CC 55.644, 2.• Seção, j. 28.10.2009, v.u., rel. Min. Luis Felipe Salomão; STJ, AgRg no 
AgRg no CC 57.649, 2.• Seção, j. 13.08.2008, v.u., rel. Min. João Otávio de Noronha. 
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haja dois juízos, o da recuperação e o da execução trabalhista, determinando 
a forma de satisfação de um mesmo crédito.392 A legitimidade para suscitar 
conflito de competência restringe-se a quem for parte na execução trabalhista 
ou no processo de recuperação judicial.393

-
394 

Os processos de execução trabalhista cujo curso foi suspenso em razão 
do deferimento do processamento da recuperação judicial serão apenas 
suspensos. Caso já tenha ocorrido penhora nesses processos, ela não será 
desconstituída, mas não poderá haver expropriação judicial enquanto per
durar o automatic stay. Caso o juízo da execução trabalhista dê seguimento 
a atos de expropriação na execução trabalhista, caberá pedido cautelar para 
obstar o seguimento da execução.395 

Naqueles casos em que o plano de recuperação judicial for aprovado não 
será possível a retomada das execuções trabalhistas, sendo competente para a 
prática de atos relacionados à alienação de ativos da empresa devedora o juízo 
da recuperação judicial.396 Por essa razão, não é competente o juízo laboral 
para determinar penhora on line de ativos da empresa recuperanda.397 

57. EXECUÇÕES COM HASTA JÁ DESIGNADA 

A suspensão das execuções com hasta já designada, em razão do defe
rimento do processamento da recuperação judicial, ocorre de modo e por 
fundamento diversos do quanto ocorre na falência. 

392 Desenvolvendo esta mesma lógica, mas em relação à falência, ver STJ, CC 103.437, 2.• 
Seção, j. 23.09.2009, v.u., rei. Min. Fernando Gonçalves. 

393 Assim, verSTJ, AgRg no CC 104.772, 2.• Seção,j. 27.05.2009, v.u., rei. Min. Aldir Passarinho 
Junior (entendendo que, "(n]os termos do art. 116 do CPC, a instituição fmanceira que 
não é parte na execução trabalhista nem na recuperação judicial não detém legitimidade 
ativa para propor conflito de competência, unicamente por ser credora do devedor pro
prietário de imóveis constritos pela Justiça do Trabalho:'). Ver, também, STJ, AgRg no CC 
105.760/RJ, 2.• Seção, j. 26.08.2009, v.u., rei. Min. Aldir Passarinho Junior (decidindo que 
somente a empresa em recuperação poderá suscitar conflito de competência, pois outras 
empresas, mesmo que coexecutadas, não terão legitimidade). 

394 Contendo transcrição de ofício suscitando conflito de competência, ver SALOMÃO, 
Luis Felipe; SANTOS, Paulo Penalva. Recuperação judicial, extrajudicial e falência. Rio 
de Janeiro: Forense, 2012, p. 91-93. 

395 Assim, ver STJ, AgRg nos EDcl no CC 106.463, 2.a Seção, j. 23.09.2009, v.u., rei. Min. 
Aldir Passarinho Junior; e STJ, AgRg nos EDcl no CC 107.928, 2.• Seção, j. 24.03.2010, 
v.u., rei. Min. Luis Felipe Salomão. 

396 Neste sentido, ver STJ, AgRg no CC 110.287, 2.a Seção, j. 24.03.2010, v.u., rel. Min. João 
Otávio de Noronha. 

397 Seguindo esta orientação, ver STJ, Reclamação 2.699, 2.• Seção, j. 26.11.2008, v.u., rei. 
Min. Luis Felipe Salomão. 
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A decretação da falência não acarreta a suspensão de execuções cujo bem 

já tenha sido adjudicado ou com hasta já realizada, pois, nesse caso, o bem já 
não mais pertence à empresa devedora e, portanto, não poderá ser arrecadado 
para a massa falida. No entanto, também não são suspensas pela decretação da 
falência as execuções em que se tiver designado hasta, mas aí é por fundamento 
diverso. O bem penhorado, por não ter sido judicialmente expropriado, poderá 
ser levado a hasta pública para que o produto da alienação seja arrecadado 
pela massa falida, 398 por conta dos princípios da celeridade e da economia 
processual.399 A própósito, aqui poderá ocorrer uma colisão de princípios, 
à medida que os princípios da celeridade e da economia processual estarão 
a afrontar, diretamente, o princípio da maximização do valor dos ativos do 
empresário falido. Essa maximização é obtida, de regra, pela alienação da 
empresa em bloco, ou de unidades produtivas isoladas, conforme a norma 
contida no art. 140 da LRF. Caso ativos integrantes da empresa sejam alienados 
individualmente na execução singular, haverá a promoção dos princípios da 
celeridade e da economia processual, mas com eventual prejuízo ao princípio 
da maximização dos ativos do empresário falido. Por essa razão, aliás, é que 
poderá o juiz da falência determinar a suspensão da execução com hasta apra
zada se entender que se pode obter melhor resultado pela venda do bem em 
conjunto com outros bens da empresa falida.400 Se já há penhora, mas ainda 
não há designação de hasta, a execução deverá ser suspensa e o crédito será 
habilitado no juízo concursal, 401 e não poderá igualmente haver adjudicação 
do bem penhorado, sob pena de nulidade desse ato.402 Com efeito, o crédito, 
inclusive o trabalhista, deverá ser cobrado perante o juízo concursal,403 a quem 
compete, inclusive, "decidir sobre o destino dos depósitos recursais feitos no 
curso de reclamação trabalhista movida contra a falida, ainda que anteriores 
à decretação da falência:'404 

398 COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à nova lei de falências e de recuperação de empresas. 
São Paulo: 2005, p. 39. 

399 Assim, ver TJSP, MS 1.156.388-0/4, 27.• Câmara de Direito Privado, j. 01.07.2008, v.u., 
rei. Des. Beatriz Braga. 

400 MANDEL, Julio Kahan. Das disposições comuns. In: PAIVA, Luiz fernando Valente de 
(org.). Direito falimentar e a nova lei de falências e recuperação de empresas. São Paulo: 
Quartier Latin, 2005, p. 119-136, p. 133. 

401 Nesse sentido, ver STJ, CC 100.922, 2.a Seção, j. 10.06.2009, v.u., rei. Min. Sidnei 
Beneti; STJ, AgRg no CC 99.145, 2.• Seção, j. 25.03.2009, v.u., rei. Min. Sidnei 
Beneti. 

402 Assim, ver STJ, CC 100.922, 2.• Seção, j. 10.06.2009, v.u., rei. Min. Sidnei Beneti. 
403 Nessa linha, ver STJ, AgRg no CC 94.780, 2.• Seção, j. 14.10.2009, v.u., rei. Min. Massami 

Uyeda. 
404 STJ, AgRg no CC 87.194, 2.• Seção, j. 26.09.2007, v.u., rei. Min. Humberto Gomes de 

Barros. 
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Como a recuperação judicial não contém executividade forçada, as 
execuções com hasta aprazada no tempo do deferimento do processamento 
da recuperação serão suspensas. Dessa forma, sobrepõe-se, na recuperação, 
o objetivo de preservar-se a empresa durante o stay period. Entretanto, se os 
bens penhorados já foram adjudicados em momento anterior ao deferimento 
do processamento da recuperação judicial, compete à Justiça do Trabalho 
dar seguimento aos atos relativos à adjudicação.405 

58. TERMO INICIAL DA SUSPENSÃO 

Um dos efeitos da decisão que defere o processamento da recuperação 
judicial consiste na suspensão das ações e execuções que tramitam contra 
o devedor. É o quanto se lê no § 4.0 do art. 6.0 da LRF: "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:' 

Aqui, ao interpretarem-se os dispositivos da Lei 11.1 O 1/2005, é fundamental 
atentar-se à precisão terminológica, sob pena de criar-se insegurança quanto 
à correta interpretação de seus preceitos. Conquanto na linguagem coloquial 
os verbos deferir e conceder sejam sinônimos, na terminologia do direito 
recuperacional de empresas esses verbos se referem a fenômenos diversos. 
Com efeito, deve distinguir-se deferimento do processamento da recuperação de 
concessão da recuperação. A decisão que defere o processamento da recuperação 
é aquela a que alude o art. 52 da LRF, e que inaugura a fase de preparação 
da recuperação. Já a decisão que concede a recuperação judicial, mediante 
homologação do plano de recuperação, é aquela a que se refere o art. 58 da 
LRF. Essas decisões possuem pressupostos e efeitos distintos, razão pela qual 
deve o intérprete referir-se a elas, observado o rigor terminológico. 

O termo inicial de contagem do prazo de suspensão é o "deferimento 
do processamento da recuperação': vale dizer, o prazo é contado da lavratura 
da decisão que defere o processamento da recuperação. É nesse sentido a 
posição majoritária da doutrina, conforme dão conta as lições de José da 

405 Assim, ver STJ, AgRg no CC 105.345, 2.• Seção, j. 28.10.2009, v.u., rei. Min. Fernando 
Gonçalves (decidindo que, "[n]a hipótese dos bens terem sido adjudicados em data 
anterior ao deferimento do processamento da recuperação judicial, a Justiça do Tra
balho deve prosseguir no julgamento dos demais atos referentes à adjudicação. [ ... ] 
Ultrapassado o prazo de 180 dias previsto no artigo 6.0

, § 4.0
, da Lei 11.101/2005, deve 

ser restabelecido o direito dos credores de continuar suas execuções contra o devedor, 
se não houver plano de recuperação judicial aprovado'). 
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Silva Pacheco,406 Ricardo José Negrão Nogueira,407 Celso Marcelo Oliveira,408 

Newton de Lucca,409 Vera Helena de Mello Franco e Rachei Sztajn,410 Mauro 
Rodrigues Penteado411 e Paulo Fernando Campos Salles de Toledo.412 A 
defender que a contagem do prazo de 180 dias inicie da distribuição do 
pedido de recuperação, não do deferimento, está a doutrina isolada de Julio 
Kahan Mandel;413 e, a defender que o termo inicial do período de suspen
são é a data do edital que publiciza o deferimento do processamento da 
recuperação judicial, há o escólio de Sérgio Campinho.414 

A jurisprudência segue a mesma linha majoritariamente defendida 
pela doutrina ao interpretar o preceito do § 4.0 do art. 6.0 da LRF.415

-
416 

406 PACHECO, José da Silva. Processo de recuperação judicial, extrajudicial e falência. 2. ed. 
Rio de Janeiro: 2007, p. 41-42. 

407 NOGUEIRA, Ricardo José Negrão. Recuperação judicial. In: SANTOS, Paulo Penalva 
(org.). A nova lei de falências e de recuperação de empresas. Rio de Janeiro: Forense, 
2006, p. 129-156, p. 148. 

408 OLIVEIRA, Celso Marcelo de. Comentários à nova lei de falências. São Paulo: Thomson 
IOB, 2005, p. 130 e 141. 

409 DE LUCCA, Newton. Comentários aos artigos 1.0 ao 6.0
• In: DE LUCCA, Newton, 

SIMÃO FILHO, Adalberto (orgs.). Comentários à nova lei de recuperação de empresas 
e falências. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 71-125, p. 114. · 

410 FRANCO, Vera Helena de Mello; SZTAJN, Rachei. Falência e recuperação da empresa 
em crise. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008, p. 246. 

m PENTEADO, Mauro Rodrigues. Comentários ao art. 6°. In: SOUZA JúNIOR, Francisco 
Satiro de, PITOMBO, Antônio Sérgio A. de Moraes (orgs.). Comentários à lei de recupe
ração de empresas e falência. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 134-143, p. 135. 

412 TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de. Comentários aos arts. 1.0 a 33. In: TO
LEDO, Paulo Fernando Salles de, ABRÃO, Carlos Henrique (orgs.). Comentários à lei 
de recuperação de empresas e falência. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 1-82, p. 17. 

413 MANDEL, Julio Kahan. Nova lei de falências e recuperação de empresas. São Paulo: 
Saraiva, 2005, p. 25 e 118. MANDEL, Julio Kahan. Das disposições comuns. In: PAIVA, 
Luiz Fernando Valente de (org.). Direito falimentar e a nova lei de falências e recuperação 
de empresas. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 119-136, p. 131. 

414 CAMPINHO, Sérgio. Falência e recuperação de empresa: o novo regime da insolvência 
empresarial. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 145-146. 

415 Assim, ver TJRS, AI 70021215769, 16.• Câmara Cível, j. 31.08.2007, decisão monocrática, 
rei. Des. Helena Ruppenthal Cunha; TJRS, AI 70021215769, 16. • Câmara Cível, j. 31.08.2007, 
decisão monocrática, rei. Des. Helena Ruppenthal Cunha; e TJRS, AC 70019742246, 12.• 
Câmara Cível, j. 24.04.2008, v.u., rei. Des. Jorge Luiz Lopes do Canto (decidindo que "[o] 
deferimento da recuperação judicial da empresa executada, nos termos do art. 6.0

, § 4.0
, 

da Lei 11.101/2005, importa na suspensão do processo de execução no qual os exequentes 
buscam a percepção de seu crédito, pelo prazo de 180 dias. [ ... ] Ainda que decorrido o 
prazo de seis meses fixado no art. 6.0

, § 4.0
, da LRF, incide no caso em exame o disposto 

no art. 59 do mesmo diploma legal, que estabelece que o plano de recuperação judicial 
importa em novação dos créditos anteriores ao pedido, bem como obriga o devedor 
e todos os credores a eles sujeitos. [ ... ] A decisão que concede a recuperação judicial 
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Nesse sentido, decidiu o TJMG que o "simples ajuizamento de ação de 
recuperação judicial não tem o condão de produzir os efeitos previstos 
pelo art. 6.0 da Lei 11.101/2005, pois o dispositivo legal exige o deferi
mento do processamento da medida como condição da suspensão das 
execuções movidas contra a sociedade em recuperação de sócio solidário. 
Benefício que não alcança sócio que integra sociedade por cotas, pois sua 
responsabilidade, em regra, é subsidiária".417 Em seu voto, o rel. Des. Vi
çoso Rodrigues asseverou que, "conforme se percebe pela simples leitura 
do texto legal supratranscrito, a suspensão das execuções movidas contra 
a sociedade comercial em recuperação judicial ou sócio solidário decorre 
do deferimento desse benefício e não do mero ajuizamento da ação". 

59. COMUNICAÇÃO DA SUSPENSÃO AO JUÍZO DA AÇÃO OU EXECUÇÃO 

Cabe ao devedor informar o deferimento do processamento da recupe
ração judicial nos processos de execução em que figurar como executado,418 

consoante se lê no art. 52, § 3.0
, da LRF. É que o devedor é o interessando 

que sejam suspensas as ações e execuções que lhe são promovidas. 

A forma pela qual informará o deferimento da recuperação ao juízo 
da ação ou execução é por simples petição, instruída com cópia da deci
são de deferimento do processamento da recuperação, autenticada pelo 
cartório onde tramita o processo de recuperação, ou por cópia autenticada 
do diário oficial em que constar a publicação de que trata o art. 52, § 1.0

, 

da LRF. 

resulta na constituição de título executivo judicial, nos termos do art. 584, inciso 111, do 
Código de Processo Civil, cabendo aos exequentes habilitarem o crédito reclamado, uma 
vez que sujeitos ao favor creditício, consoante preceitua o art. 49 da Lei 11.101/2005. [ ... ] 
Descabe a suspensão da execução até o encerramento do processo de recuperação judicial, 
ou da quebra da empresa executada, se houver a decretação desta, diante da novação 
ocorrida, o que importa na extinção da obrigação representada no título executado e, 
por via de consequência, do feito executivo"). Ver, também, TJSP, AI 990.10.499041-6, 
24.• Câmara de Direito Privado, j. 17.02.2011, v.u., rel. Des. Salles Vieira (decidindo que 
o "[p]razo [ ... ] começa a fluir a partir do deferimento do processamento da recupera
ção judicial, sendo que, decorridos os 180 dias, as ações têm seu curso restabelecido 
automaticamente"). 

416 Em sentido contrário, ver TJRN, AC 2008.003903-6, 2.• Câmara Cível, j. 10.11.2009, 
v.u., rel. Des. Osvaldo Cruz (entendendo que a notícia da "existência de pedido de 
recuperação judicial': nos autos da execução, é suficiente para suspender o curso do 
processo de execução). 

417 TJMG, AI 1.0024.05.879187-2/001, I S. a Câmara Cível, j. 27.02.2007, v.u., rei. Des. Viçoso 
Rodrigues. 

418 TJRJ, AI 2009.002.43504, 12.a Câmara Cível, j. 13.04.2010, v.u., rei. Des. Lúcia Maria 
Miguel da Silva Lima. 
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A suspensão das ações e execuções - cujo prazo não excederá 180 dias 

contados do deferimento do processamento da recuperação- somente será eficaz 
em relação a cada uma das execuções após a empresa informar a suspensão 
no juízo de cada uma das execuções. Enquanto não informada a suspensão 
ao juízo da ação ou execução, o processo continuará a tramitar regularmente, 
e todos os atos de constrição e expropriação serão válida e eficazmente pra
ticados, mesmo perante o juízo da recuperação judicial. Nesse ponto, deve-se 
distinguir a constituição da . suspensão da sua irradiação de eficácia. Assim, 
conquanto se possa corretamente afirmar que o deferimento do processamento 
da recuperação é constitutivo da suspensão, isso não autoriza a conclusão de 
que a suspensão será eficaz perante os juízos das execuções, como faz Marlon 
Tomazette.419 Demais disso, eventual omissão da empresa devedora quanto ao 
dever de informar previsto no art. 52,§ 3.0

, da LRF, se dolosa pode conduzir 
à caracterização do tipo penal previsto no art. 172 da LRF. 

Em caso no qual a empresa devedora estava a sofrer incontáveis execuções, 
ante a dificuldade de comunicar a todos os juízos das execuções, o TJDF auto
rizou que a empresa comunicasse diretam.ente as "instituições fmanceiras para 
que se abstenham de eventuais bloqueios decorrentes de penhoras on line':420 

Após informada a suspensão ao juízo onde tramita a ação ou execução, 
qualquer ato judicial que importe em desfalque patrimonial à empresa de
vedora será nulo, até que ocorra o decurso do prazo doautomatic stay. 

Quando do fim do período de suspensão, caberá ao credor cujo crédito 
não foi objeto do plano de recuperação judicial informar ao juízo da ação 
ou execução que se deve retomar a marcha processual, comprovando o 
decurso do período suspensivo.421 

60. DURAÇÃO DA SUSPENSÃO 

As execuções permanecerão suspensas em virtude do deferimento do 
processamento da recuperação judicial por prazo de até 180 dias. O prazo 

419 TOMAZETTE, Marlon. Curso de direito empresarial: falência e recuperação de empresas. 
São Paulo: Atlas, 2011, p. 92. 

420 TJDF, AI 2009.00.2.010155-8, 2.• Turma Cível,j. 28.10.2009, v.u., rei. Des. Carlos Pires Soares 
Neto (decidindo que, "[d]eferido o processamento da recuperação judicial, é obrigação do 
devedor comunicar a moratória a seus credores a teor do art. 52,§ 3.0

, da Lei 11.101/2005. 
[ ... ] Não obstante, se em razão da grande quantidade de credores for impossível para a 
empresa comunicar a cada um a suspensão dos pagamentos com base na recuperação 
judicial, mostra-se plenamente justificável a comunicação direta às instituições financeiras 
para que se abstenham de eventuaís bloqueios decorrentes de penhoras on line"). 

421 COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à nova lei de falências e de recuperação de empresas. 
São Paulo: Saraiva, 2005, p. 156. 
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a que refere o art. 6.0
, § 4.0

, da LRF é de 180 dias, não de seis meses. Após 
o decurso desse prazo - em que se pressupõe tenha sido apresentado pelo 
devedor e apreciado pelos credores o plano de recuperação -, os créditos 
que foram objeto do plano aprovado permanecerão com as suas execuções 
suspensas.422 O fundamento da suspensão, aqui, reside em que o plano foi 
aprovado, e, portanto, os créditos por ele abrangidos foram novados. Nesse 
caso, ante a aprovação do plano, deverá ser ele cumprido perante o juízo 
recuperacional, em detrimento das execuções singulares.423 O prosseguimento 
das execuções singulares configura, nesse caso, conflito de competência que 
será decidido em favor do juízo recuperacional, para assegurar-se o curo-

422 Assim, ver STJ, CC 73.380, 2.a Seção, j. 28.11.2007, m.v., rei. Min. Hélio Quaglia 
Barbosa (no voto do relator, consignou-se que "uma vez aprovado e homologado o 
plano, contudo, não se faz plausível a retomada das execuções individuais após o mero 
decurso do prazo legal de 180 dias; a consequência previsível e natural do restabele
cimento das execuções, com penhoras sobre o faturamento e sobre os bens móveis e 
imóveis da empresa em recuperação, implica em não cumprimento do plano, seguido 
de inevitável decretação da falência que, uma vez operada, resultará novamente na 
atração de todos os créditos e na suspensão das execuções individuais, sem benefício 
algum para quem quer que sejà'). 

423 Nesse sentido, ver STJ, AgRg no CC 110.250, 2.• Seção, j. 08.09.2010, v.u., rei. Min. 
Nancy Andrighi (entendendo que "[s]uperado o prazo de suspensão previsto no art. 
6.", §§ 4." e 5.", da Lei 11.101/2005, sem que tenha havido a aprovação do plano de 
recuperação, devem as ações e execuções individuais retomar o seu curso, até que 
seja aprovado o plano ou decretada a falência da empresa. O legislador concatenou o 
período de suspensão de 180 dias com os demais prazos e procedimentos previstos 
no trâmite do próprio pedido de recuperação, que deve primar pela celeridade e efe
tividade, com vistas a evitar maiores prejuízos aos trabalhadores e à coletividade de 
credores, bem como à própria empresa devedora. A função social da empresa exige 
sua preservação, mas não a todo custo. A sociedade empresária deve demonstrar ter 
meios de cumprir eficazmente tal função, gerando empregos, honrando seus compro
missos e colaborando com o desenvolvimento da economia, tudo nos termos do art. 
47 da Lei 11.101/2005. Nesse contexto, a suspensão, por prazo indeterminado, de ações 
e execuções contra a empresa, antes de colaborar com a função social da empresa, 
significa manter trabalhadores e demais credores sem ação, o que, na maioria das 
vezes, terá efeito inverso, contribuindo apenas para o aumento do passivo que origi
nou o pedido de recuperação. Outrossim, uma vez aprovado o plano de recuperação, 
não se faz plausível a retomada das ações e execuções individuais após o decurso do 
prazo legal de 180 dias, pois, nos termos do art. 59 da Lei 11.1 O 1/2005, tal aprovação 
implica novação. Em situações excepcionais, a serem oportunamente enfrentadas por 
esta Corte, a regra pode comportar exceções. Todavia, o temperamento banalizado e 
desmedido do prazo de suspensão pode, desde já, importar retrocesso para o drama 
vivido na época das intermináveis concordatas, que o legislador procurou sepultar"). 
Em sentido análogo, ver TJSP, EDcl 1169762-1/3, 29.• Câmara de Direito Privado, j. 
26.11.2008, v.u., rei. Des. Ferraz Felizardo. 
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primento do plano aprovado e homologado.424 Os créditos que não foram 
objeto do plano poderão ter as suas execuções retomadas.425 

Se o plano de recuperação não é aprovado dentro do stay period, via de 
regra as ações e execuções devem ser retomadas, pois, em consonância com 
o disposto no art. 6.0

, § 4.0
, da LRF, o prazo de 180 dias "é improrrogável 

e em nenhuma hipótese é cabível excedê-lo':426
-
427 São retomadas todas as 

ações, inclusive ações cautelares de busca e apreensão.428 

Há, entretanto, duas linhas interpretativas acerca do disposto no art. 
6.0

, § 4.0
, da LRF. A primeira linha interpretativa, fundada na literalidade 

da norma e na necessidade de evitar que os credores sofram excessivas 
restrições com a recuperação judicial, entende que a não aprovação do 
plano dentro do stay period tem como consequência a retomada das ações 
e execuções. Dessa interpretação, extrai o TJSP outra consequência, com 
a qual não concordamos, de subordinar a incidência da norma do art. 59 
da LRF à aprovação do plano dentro do stay period. Com efeito, conforme 
entende o Tribunal paulista, ante a não aprovação do plano no prazo pres
crito pela Lei 11.101/2005, não se operará a novação de que trata o art. 59 
da LRF, de modo que os credores que derem seguimento às suas execuções 
não estarão vinculados ao plano. Por essa razão, a empresa devedora não 

424 Nesse sentido, ver STJ, CC 105.648, 2.•Seção,j.14.10.2009, v.u., rei. Min. Massami Uyeda; STJ, 
CC 106.768, 2.• Seção, j. 23.09.2009, v.u., rei. Min. Luis Felipe Salomão; STJ, CC 105.648, 2.• 
Seção, j. 14.10.2009, v.u., rei. Min. Massami Uyeda; STJ, CC 108.141, 2." Seção, j. 10.02.2010, 
v.u., rei. Min. Fernando Gonçalves; STJ, CC 98.264, 2.• Seção, j. 25.03.2009, v.u., rei. Min. 
Massami Uyeda; e STJ, CC 72.661, 2." Seção, j. 12.03.2008, m.v., rei. Min. Humberto Gomes 
de Barros; e STJ, CC 88.661, 2." Seção, j. 28.05.2008, v.u., rei. Min. Fernando Gonçalves. 

425 Nesse sentido, ver STJ, CC 61.272, 2." Seção, j. 25.04.2007, m.v., rei. Min. Ari Pargendler; 
e STJ, CC 73.380, 2." Seção, j. 28.11.2007, m.v., rei. Min. Hélio Quaglia Barbosa. 

426 Seguindo essa orientação, ver TJSP, AI 573.933-4/0-00, 2." Câmara de Direito Privado, j. 
30.09.2008, v.u., rei. Des. Ariovaldo Santini Teodoro; e TJSP, AI 990.10.286478-2, Câmara 
Reservada à Falência e Recuperação, j. 14.12.2010, v.u., rei. Des. Pereira Calças (acerca da 
ampliação do praw de suspensão para além do prazo de 180 dias, decidindo que o "juiz 
não pode sobrepor-se ao legislador e prorrogar praw que a lei afirma ser improrrogável, sob 
pena de decidir contra legem. Não pode o magistrado, sob o argumento de que aplicação da 
lei à hipótese concreta não se adéqua a seu sentimento de justiça ou equidade, substituir-se 
ao legislador e criar regra para aplicá-la à hipótese em julgamento. Colmatar omissões ou 
decidir consoante a equidade nos casos permitidos pela lei, não autoriza o juiz a substituir 
regra que entenda injusta por outra por ele criada sob seu critério pessoal de justiçà'). 

427 Nessa linha, ver STJ, AgRg no CC 105.345, 2." Seção, rei. Min. Fernando Gonçalves, j. 
28.10.2009, v.u. 

428 Assim, ver TJPR, AI 0.597.336-0, 17." Câmara Cível, j. 13.01.2010, v.u., rel. Juiz Francisco 
Jorge (decidindo que "[c]om o transcurso do prazo de suspensão previsto no§ 4.0 do art. 
6.0 da LRF, encontra-se restabelecido o direito do credor de dar prosseguimento à ação 
de busca e apreensão independentemente de qualquer pronunciamento judicial"). 
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poderá propor ação de consignação em pagamento contra esse credor para 
cumprir obrigação assumida no plano de recuperação.429

-
430 Alinhado com 

essa linha interpretativa está Gladston Mamede, ao sustentar que o direito 
de retomar as ações e execuções após 180 dias "está diretamente vinculado a 
não ter sido o crédito objeto do plano de recuperação; se foi, aplica-se o art. 
59 da lei, segundo o qual o plano de recuperação judicial implica novação 
dos créditos anteriores ao pedido e obriga o devedor e todos os credores 
a ele sujeitos:'431 Não se há de concordar com essa corrente interpretativa 
por razões de duas ordens. 

Em primeiro lugar, nas recuperações judiciais de grandes empresas, a 
complexidade da crise da empresa pode acarretar dificuldade da apresen
tação, negociação e deliberação sobre o plano dentro do prazo de 180 dias. 
Se se afirmar corrente interpretativa que subtrai o efeito do art. 59 da LRF, 
caso o plano não seja aprovado dentro do stay period, se estará a incentivar 
as empresas a apresentar um plano reduzido para que se observe o prazo 
de 180 dias, mas com o expresso propósito e necessidade de ulteriormente 
se apresentar alteração ao plano a nova assembleia-geral de credores. Esse 
incentivo deve ser evitado. 

Em segundo lugar, a norma do art. 59 da LRF incide quando há 
aprovação e homologação do plano, independentemente de quando esta 
ocorre, se durante ou após o prazo de 180 dias. Sustentar o contrário 
equivale a inviabilizar por completo qualquer recuperação judicial cuja 
aprovação e homologação não ocorra no prazo de 180 dias, pois se estará 
a subtrair todos os créditos de sujeitar-se ao plano de recuperação. Por 
essa razão, a regra do art. 6. 0

, § 4.0
, da LRF deve ser interpretada em 

consonância com o princípio da preservação da empresa, contido no 
art. 4 7 da LRF. 

Aliás, é em consonância com o princípio da preservação da empresa 
que se afirma a segunda corrente interpretativa do art. 6.0

, § 4.0
, da LRF. 

Com efeito, não ocorrerá a retomada das execuções após o decurso de 180 
dias caso o plano não tenha ainda sido apreciado pela assembleia-geral de 
credores em razão de fatos relacionados à administração da justiça,432 isto 

429 Assim, ver TJSP, AC 662.766-4/8-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 
18.08.2009, v.u., rel. Des. Romeu Ricupero. 

430 Nesse sentido, ver TJSP, AI 526.513-4/1-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, 
j. 30.01.2008, v.u., rel. Des. Romeu Ricupero. 

431 MAMEDE, Gladston. Falência e recuperação de empresas. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2008, 
p. 57. 

432 IMHOF, Cristiano. Lei de falências e de recuperação de empresas e sua interpretação 
jurisprudencial. Florianópolis: Conceito, 2009, p. 62. 
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é, em razão de fatos não imputáveis à empresa devedora,433 sob pena de 
violarem -se os princípios da razoabilidade e da preservação da empresa. 434 Vale 
lembrar que não é a empresa devedora quem convocará a assembleia-geral 
de credores. À empresa devedora apenas incumbe o dever de apresentar o 
plano em até 60 dias após o deferimento do processamento da recuperação. 
Por isso mesmo, atrasos na convocação da assembleia não são, de regra, 
imputáveis à empresa devedora e, portanto, não deve ela ser penalizada caso 
não haja apreciação do plano no prazo de 180 dias. Nesse sentido, aliás, é 
o Enunciado 42, lavrado por ocasião da realização da I Jornada de Direito 
Comercial do CJF, de teor seguinte: "O prazo de suspensão previsto no art. 
6.0

, § 4.0
, da Lei 11.101/2005 pode excepcionalmente ser prorrogado, se o 

retardamento do feito não puder ser imputado ao devedor:' 

433 Assim, ver STJ, AgRg no CC 113.001, 2.• Seção, j. 14.03.2011, v.u., rei. Min. Aldir Pas
sarinho Junior (decidindo que "[a] extrapolação do prazo de 180 dias previsto no art. 
6.0

, § 4.0
, da Lei 11.101/2005 não causa o automático prosseguimento das ações e das 

execuções contra a empresa recuperanda, senão quando comprovado que sua desídia 
causou o retardamento da homologação do plano de recuperação'). No mesmo sentido, 
ver STJ, AgRg no CC 112.812, 2.• Seção, j. 14.03.2011, v.u., rei. Min. Aldir Passarinho 
Junior; STJ, REsp 1.193.480, 4.• Turma, j. 05.10.2010, v.u., rei. Min. Aldir Passarinho 
Junior (julgando que, "[e]m homenagem ao princípio da continuidade da sociedade 
empresarial, o simples decurso do prazo de 180 (cento e oitenta) dias entre o deferimen
to e a aprovação do plano de recuperação judicial não enseja retomada das execuções 
individuais quando à pessoa jurídica, ou seus sócios e administradores, não se atribui 
a causa da demorà'); e TJRS, AC 70022289755, 6.• Câmara Cível, j. 24.07.2008, v.u., rei. 
Des. Liege Puricelli Pires. 

434 Nesse sentido, ver STJ, AgRg no CC 111.614, 2.• Seção, j. 10.11.2010, v.u., rei. Min. 
Nancy Andrighi (decidindo que "[o] prazo de 180 dias para a suspensão das ações e 
execuções ajuizadas em face da empresa em dificuldades, previsto no art. 6.0

, § 3.0
, da 

Lei 11.101/2005, pode ser prorrogado conforme as peculiaridades de cada caso con
creto, se a sociedade comprovar que diligentemente obedeceu aos comandos impostos 
pela legislação e que não está, direta ou indiretamente, contribuindo para a demora 
na aprovação do plano de recuperação que apresentou"). Ver, também, STJ, AgRg no 
CC 101.628, 2.• Seção, j. 25.05.2011, v.u., rei. Min. João Otávio de Noronha; STJ, CC 
112.799, 2.• Seção, j. 14.03.2011, v.u., rei. Min. Luis Felipe Salomão (entendendo que, 
"[u]ma vez deferido o processamento da recuperação judicial, ao Juízo Laboral compete 
tão somente a análise da matéria referente à relação de trabalho, vedada a alienação ou 
disponibilização do ativo em ação cautelar ou reclamação trabalhista. [ ... ] É que são dois 
valores a serem ponderados, a manutenção ou tentativa de soerguimento da empresa em 
recuperação, com todas as consequências sociais e econômicas dai decorrentes - como, 
por exemplo, a preservação de empregos, o giro comercial da recuperanda e o tratamento 
igual aos credores da mesma classe, na busca da 'melhor solução para todos'-, e, de ou
tro lado, o pagamento dos créditos trabalhistas reconhecidos perante a justiça laboral. 
[ ... ] Em regra, uma vez deferido o processamento ou, a fortiori, aprovado o plano de 
recuperação judicial, revela-se incabível o prosseguimento automático das execuções 
individuais, mesmo após decorrido o prazo de 180 dias previsto no art. 6.0

, § 4.0
, da 

Lei 11.101/2005"). 
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A prorrogação do período de suspensão não se dá automaticamente. A 
empresa devedora necessita postular a prorrogação, que ficará a depender 
de pronunciamento do juízo da recuperação judicial.435 

61. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO 

Dispõe o art. 6.0
, caput, da LRF que o deferimento do processamento 

da recuperação judicial de empresas suspende o curso da prescrição. A 
hipótese, por ser de suspensão e não de interrupção, faz que o prazo volte 
a correr do ponto em que parou, caso não haja a novação recuperacional 
decorrente da aprovação e concessão da recuperação.436 A data em que se 
inicia a suspensão é a da decisão de deferimento do processamento da 
recuperação judicial. 

Os prazos decadenciais não são afetados pela regra do art. 6.0
, caput, da 

LRF.437 Com efeito, os prazos para consumidor reclamar vício de produto 
ou serviço não são afetados, como bem observa Fábio Ulhoa Coelho.438 

Suspende-se a prescrição de todos os créditos sujeitos à recuperação 
judicial (LRF, art. 49, caput). Aliás, reforça essa interpretação a ressalva feita 
no art. 71, parágrafo único, da LRF, onde se lê: "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:' Ademais, para que haja a suspensão do curso da prescrição, basta 

435 Contendo transcrição de decisão de prorrogação do prazo de suspensão, ver SALOMÃO, 
Luis Felipe; SANTOS, Paulo Penalva. Recuperação judicial, extrajudicial e falência. Rio 
de Janeiro: Forense, 2012, p. 48-51. 

436 BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Nova lei de recuperação de empresas e falências co
mentada. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 59; MANDEL, Julio Kahan. 
Das disposições comuns. In: PAIVA, Luiz Fernando Valente de (org.). Direito falimentar 
e a nova lei de falências e recuperação de empresas. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 
119-136, p. 130; TOLEDO, Paulo Fernando Salles de, ABRÃO, Carlos Henrique (orgs.). 
Comentários à lei de recuperação de empresas e falência. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 1-82, 
p. 16. 

437 COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à nova lei de falências e de recuperação de em
presas. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 38; BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Nova lei de 
recuperação de empresas e falências comentada. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2005, p. 59-60; PACHECO, José da Silva. Das disposições preliminares e das disposições 
comuns à recuperação judicial e à falência. In: SANTOS, Paulo Penalva (org.). A nova 
lei de falências e de recuperação de empresas. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 1-17, p. 
13; PACHECO, José da Silva. Processo de recuperação judicial, extrajudicial e falência. 
2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 40. 

438 COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à nova lei de falências e de recuperação de empresas. 
São Paulo: Saraiva, 2005, p. 38. 
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o deferimento do processamento da recuperação,439 sendo desnecessária a 
habilitação do crédito.440 

Por evidente, a suspensão apanha apenas os créditos sujeitos à recu
peração judicial devidos, e não aqueles direitos de que é titular a empresa 
recuperanda.441 É que a regra que estabelece a suspensão do curso da pres
crição é posta para proteger o direito de credores cujas ações e execuções 
foram suspensas pelo deferimento do processamento da recuperação.442 

O curso da prescrição das obrigações do devedor torna a fluir com a 
decisão de encerramento da recuperação judicial.443 Entretanto, se houve 
aprovação e concessão da recuperação judicial, os créditos que foram objeto 
do plano terão sido extintos por novação recuperacional, de modo que, nessa 
hipótese, não há a retomada do curso da prescrição do crédito novado. 

Há, entretanto, novo crédito, consubstanciado em título executivo judicial, 
que é a decisão que concede a recuperação judicial (art. 59, § 1.0

, da LRF), 
que poderá embasar pretensão executiva após o encerramento da recuperação 
(art. 62 da LRF). Cumpre, assim, determinar qual é o prazo prescricional 
do crédito objeto do plano de recuperação. Nesse caso, ante a inexistência 
de norma específica, entendemos que incide o art. 205, CC, a dispor que 
a "prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo 
menor': O termo inicial do curso da prescrição será o momento em que a 
obrigação, prevista no plano, tornar-se exigível pelo advento do termo. 

439 COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à nova lei de falências e de recuperação de empresas. 
São Paulo: Saraiva, 2005, p. 37. 

440 PENTEADO, Mauro Rodrigues. Comentários ao art. 6°. In: PITOMBO, Francisco Satiro 
de Souza (org.). Comentários à lei de recuperação de empresas e falência. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2005, p. 134-143, p. 136. 

441 COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à nova lei de falências e de recuperação de empresas. 
São Paulo: Saraiva, 2005, p. 37. 

442 BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Nova lei de recuperação de empresas e falências 
comentada. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 130. 

443 DE LUCCA, Newton. Comentários aos artigos 1.0 ao 6. 0
• In: DE LUCCA, Newton, 

SIMÃO FILHO, Adalberto (orgs.). Comentários à nova lei de recuperação de empresas 
e falências. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 71-125, p. 114; COELHO, Fábio Ulhoa. 
Comentários à nova lei de falências e de recuperação de empresas. São Paulo: Saraiva, 
2005, p. 37. 





VERIFICACÃO DE CRÉDITOS 
I 

62. FINALIDADE DA VERIFICAÇÃO DE CRÉDITOS 

O procedimento de verificação de créditos se coloca como decorrência 
natural da suspensão das ações e execuções determinada pela sentença 
que, ao decretar a falência, constitui o concurso de credores.444 Da mesma 
maneira, apresenta-se o procedimento de verificação de créditos como 
consectário natural da decisão que defere o processamento de recuperação 
judicial. É que, na medida em que se estabelece. o concurso de credores, 
há a necessidade de que sejam suspensas as ações e execuções singulares 
contra o devedor comum, e os credores sejam convidados a habilitar seus 
créditos445 no concurso de credores. 

O objetivo da verificação é identificar quais créditos estão sujeitos 
ao concurso de credores pela formação do quadro geral de credores.446 O 
procedimento "apenas serve para se estabelecer a legitimação de cada um 

444 PONTES DE MIRANDA, F. C. Tratado de direito privado. t. 50. 3. ed. São Paulo: 1984, 
p. 119. 

445 No sentido da verificação como decorrência da suspensão das ações e execuções singu
lares, consulte-se PONTES DE MIRANDA, F. C. Tratado de direito privado. t. 50. 3. ed. 
São Paulo: 1984, p. 119; e GUERREIRO, José Alexandre Tavares. Comentários ao art. 
7.0 a 20. In: SOUZA JÚNIOR, Francisco Satiro de, PITOMBO, Antônio Sérgio A. de 
Moraes (org.). Comentários à nova lei de recuperação de empresas e falência. São Paulo: 
Quartier Latin, 2005, p. 144-162, p. 144. 

446 COLOMBO, Giuliano; COSTA, Patrícia Barbi. Da verificação e da habilitação de créditos. 
In: PAIVA, Luiz Fernando Valente de (org.). Direito falimentar e a nova lei de falências 
e recuperação de empresas. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 137-165, p. 139. 
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dos credores concursais a entrar no concurso de credores falencial': 447 Na 
recuperação judicial de empresas, a verificação de créditos possibilita que se 
aperfeiçoe a relação de credores apresentada na petição inicial (art. 51, III 
e IV, da LRF), de modo a tornar mais precisa a composição do passivo da 
empresa devedora e, ao mesmo tempo, viabilizar a participação dos credores 
relacionados da barganha a ser realizada no processo, mais precisamente 
na assembleia-geral de credores. Nesse sentido, conforme se lê no art. 39 
da LRF, "[t]erão 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. 7.0

, § 2.0
, desta Lei, ou, ainda, 

na falta desta, na relação apresentada pelo próprio devedor nos termos 
do art. 51, incisos III e IV': Vale dizer, o credor se legitimará a participar 
com direito de voto da assembleia-geral de credores se estiver arrolado na 
relação de credores confeccionada pelo administrador.448 A previsão con
tida na parte final do art. 39, caput, da LRF, de que a legitimação ao voto 
decorreria da relação de credores apresentada na petição inicial quando 
faltante a relação elaborada pelo administrador, é de ser descartada para fins 
de participação de credor na assembleia que houver de apreciar o plano de 
recuperação judicial. É que a sistemática legal somente permite convocação 
de assembleia-geral de credores para apreciar o plano se houver oposição 
de objeção (art. 56 da LRF), e o prazo para a apresentação de objeção conta 
da publicação do edital contendo a relação de credores do administrador 
(art. 55, caput, da LRF). 

Demais disso, pela verificação de créditos, busca-se tão somente veri
ficar o crédito que se sujeita à recuperação, e não o tratamento que será 
dispensado a esse crédito pelo plano de recuperação.449 

447 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. t. 50. 3. ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 1984, p. 122. 

448 Nesse sentido, ver TJSP, AI 0328576-8L2010.8.26.0000, Câmara Reservada à Falência 
e Recuperação, j. 29.03.2011, v.u., rei. Des. Boris Kauffmann (entendendo que: o "[c] 
redor que não apresentou sua habilitação perante o administrador judicial no prazo 
do art. 7.0

, § L0
, da Lei 11.101/2005, limitando-se a apresentá-la em relação à relação 

elaborada pelo administrador judicial. Condição de habilitação retardatária reconheci
da, com perda do direito de voto na assembleia-geral (Lei 11.101/2005, art. 10, § L0

). 

Ostentando a condição de credor com habilitação retardatária, perde ele o direito de 
voto nas assembleias de credores"). 

449 Assim, ver TJDF, AI 20110020186626, L• Turma, j. 14.12.2011, v.u., rei. Des. Flavio Ros
tirola (entendendo que "[a] habilitação de crédito, na recuperação judicial, não produz 
o efeito imediato de garantir o seu recebimento pelo credor, mas, sim, de permitir a 
sua inclusão no quadro geral de credores (QGC) e de legitimar a sua participação na 
assembleia-geral de credores. [ ... ] O plano de recuperação judicial traz as diretrizes e a 
possível solução para a crise financeira da sociedade empresária, de forma a se evitar o 
decreto falimentar. Portanto, a forma pela qual deve ocorrer a exigibilidade do crédito 
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63. FASES ADMINISTRATIVA E JUDICIAL DA VERIFICAÇÃO DE CRÉDITOS 

À semelhança do regime do Decreto-Lei 7.661/1945, que cuidava, em 
seus arts. 80 a 101, do procedimento da verificação de créditos, distribuído 
em uma fase administrativa e uma fase contenciosa,450 a Lei 11.101/2005 
estrutura o procedimento de verificação em uma fase administrativa (§ 1.0

, 

art. 7.0 da LRF) e uma fase judicial (§ 2.0
, art. 7.0 da LRF). A fase admi

nistrativa é regulada pelos arts. 7.0
, §§ 1.0 e 2°, e 9.0

, da LRF; ao passo que 
a fase judicial, mais complexa, é regulada pelos arts. 8.0

, 10, 13, parágrafo 
único, 16, 11, 12, parágrafo único, 15, 17, 18 e 19 da LRF. 

Diz-se fase administrativa pois a verificação de créditos nela realizada é 
conduzida, em procedimento administrativo, pelo administrador judicial da 
recuperação,451 consoante se pode ler no art. 7.0 da LRF, de seguinte redação: 
''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 

e a sua compatibilização com o plano deve ser discutido na própria lide da recuperação 
judicial, e não na presente fase de habilitação"). 

450 VALVERDE, Trajano de Miranda. Comentários à lei de falências. v. II. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Forense 1955, p. 225. 

451 Assim, ver TJMG, AI 1.0024.06.085403-1/001, S. a Câmara Cível, j. 03.04.2008, v.u., rei. 
Des. Silas Vieira (julgando que "[a] verificação e habilitação de crédito, em constituindo 
etapa extrajudicial e em consonância com os ditames legais, deve ser promovida perante 
o administrador judicial, sendo que, tão somente diante da existência de impugnações 
é que a análise será submetida ao crivo do Poder Judiciário"). Ver, também, TJMG, AI 
1.0024.06.246139-7/001, 8.• Câmara Cível, j. 03.05.2007, v.u., rei. Des. Edgard Penna 
Amorim (entendendo, acerca da competência para a verificação de créditos, que 
"[s]egundo dispõe a Lei 11.101/2005, a verificação e habilitação de créditos deve ser 
feita junto ao administrador judicial (art. 7.0

), cabendo ao juiz julgar as impugnações 
apresentadas e, não havendo impugnações, homologar a relação apresentada por aquele 
administrador. [ ... ] Impõe-se a cassação da decisão judicial que, nos termos do parecer 
da Procuradoria-Geral de Justiça, 'subverte a nova sistemática da verificação de crédito 
falimentar na medida em que, antecipando-se a qualquer divergência ou impugnação, 
determina, por sentença, a inclusão de crédito em QGC sequer homologado'"). Em 
sentido contrário, entendendo que o pedido de verificação administrativa de crédito 
pode ser apresentado ao juiz da recuperação judicial, ver TJMG, AC 1.0024.06.034698-
8/001, 6.• Câmara Cível, j. 18.11.2008, v.u., rei. Des. José Domingues Ferreira Esteves 
(afirmando que "[a]pesar de a Lei 11.101/2005 estabelecer que o crédito deve ser 
apresentado ao administrador judicial, para ser habilitado extrajudicialmente, não 
há prejuízo se o mesmo for apresentado no juízo da falência/recuperação judicial e 
atendido pelo MM. Juiz competente"); e TJMG, AI 1.0024.06.134741-5/001, 8.• Câmara 
Cível, j. 07.08.2008, v.u., rei. Des. Silas Vieira (votando o relator no sentido de que 
"[a] Lei 11.105/2005 não impede que o Judiciário examine os pedidos de habilitação 
de crédito. O que ela determina é que, em regra, as habilitações sejam realizadas 
extrajudicialmente pelo administrador judicial"). 
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contar com o auxílio de profissionais ou empresas especializadas:' Por ser 
realizada pelo administrador judicial, nessa fase da verificação de créditos 
não há prestação jurisdicional, bem como não há contencioso processual, 
e o seu resultado não faz coisa julgada. 

A fase judicial de verificação de crédito, por sua vez, envolve provoca
ção à prestação jurisdicional (arts. 8.0

, caput, 13, e 10, § 5.0
, da LRF), com 

possibilidade de aprofundamento da cognição judicial, que resultará em 
uma decisão que fará coisa julgada. Por isso, diz-se que as ações relativas 
à fase judicial da verificação de crédito são ações incidentais ao processo 
concursal. 

De acordo com a disciplina legal, as normas acerca da verificação de 
créditos são comuns à falência e à recuperação judicial. Por conta disso, 
muitos autores acentuam a semelhança da disciplina do procedimento de 
verificação de créditos na Lei 11.101/2005 para a falência e para a recuperação 
de empresas. Fala-se inclusive em disciplina idêntica.452 Deve-se, contudo, 
atentar para pequenas diferenças entre o procedimento de verificação de 
créditos na falência e o que ocorre na recuperação, sob pena de incorrer-se 
em equívocos interpretativos que podem conduzir a soluções inviáveis na 
falência ou na recuperação. 

64. VERIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DE CRÉDITOS 

Na fase administrativa da verificação de créditos, os pedidos de habili
tação e de divergência deverão ser apresentados ao administrador judicial453 

(art. 7.0 da LRF). Esses pedidos possuem natureza extrajudicial,454
-
455 por 

não envolverem prestação jurisdicional. Por isso, não compete ao juiz da 
recuperação analisar os pedidos de habilitação ou divergência.456 Ainda 
quanto ao tema, se o credor não concorda com sua inclusão na relação de 
credores formulada pela empresa, deve ele apresentar divergência. Isto é, 
não pode ele formular simples pedido ao magistrado para que não tenha 

452 FAZZIO JÚNIOR, Waldo. Nova lei de falência e recuperação de empresa. São Paulo: 
Atlas, 2005, p. 78. 

453 Nesse sentido, ver TJPR, AC 725.124-5, j. 24.01.2011, decisão monocrática, rei. Des. 
José Carlos Dalacqua. 

454 Assim, ver TJMG, AI 1.0024.06.085403-1/001, S.a Câmara Cível, j. 03.04.2008, v.u., rei. 
Des. Silas Vieira. 

455 Na doutrina, ver VI GIL NETO, Luiz Inácio. Teoria falimentar e regimes recuperatórios. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p. 109-110. 

456 Nessa linha, ver TJMG, AI 1.0024.06.134741-5/001, S. a Câmara Cível, j. 07.08.2008, v.u., 
rei. Des. Silas Vieira. 
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seu nome incluído na relação de credores do administrador.457 Entretanto, 
caso tempestivamente endereçado pedido de verificação administrativa de 
créditos ao juiz, nada obsta que seja ele analisado pelo administrador.458 

Embora os pedidos de verificação administrativa de créditos devam ser 
endereçados ao administrador, nada obsta a que sejam protocolados no 
cartório onde tramita a recuperação judicial.459 

Não há, nessa fase, prestação jurisdicional, nem sequer formação 
de lide. Por essa razão, não são devidas custas processuais na verifica
ção administrativa de créditos,460 apenas na verificação judicial.461 Do 
mesmo modo, não há falar-se em condenação aos ônus da sucumbência 
na verificação administrativa de créditos, seja em divergência, seja em 
habilitação. 462 

Por ser procedimento concursal, na recuperação judicial deverão ser 
reunidos todos os credores da empresa devedora que se sujeitam à recu
peração.463 Esses credores já foram preliminarmente arrolados em relação 
confeccionada pela empresa devedora, que instrui a petição inicial (art. 51, 
III, da LRF), e essa relação já foi publicada no edital a que se refere o § 
1.0

, li, do art. 52 da LRF. Essa relação de credores, no entanto, pode conter 
. eventuais equívocos ou omissões, de modo que poderá ser aprimorada por 
meio do procedimento da verificação de créditos, disciplinado pelos arts. 
7.0 e ss. da LRF. 

457 Assim, ver TJPR, AI 627.325-8, 17.• Câmara Cível, j. 17.03.2010, v.u., rei. Des. Lauri 
Caetano da Silva. 

458 Em sentido semelhante, pondo em destaque o fato de não haver prejuízo a terceiros, 
ante a possibilidade de controle judicial posterior da relação do administrador, ver 
TJMG, AC 1.0024.06.023747-6/002, 6.• Câmara Cível, j. 20.05.2008, v.u., rei. Des. Edilson 
Fernandes. 

459 TOMAZETTE, Marlon. Curso de direito empresarial: falência e recuperação de empresas. 
São Paulo: Atlas, 2011, p. 156. 

460 Nesse sentido, ver TJSP, AI 645.345.4/2-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, 
j. 17.11.2009, v.u., rei. Des. Romeu Ricupero (entendendo que não é devido o recolhi
mento da taxa judiciária na divergência); TJSP, AI 511.765-4/6-00, Câmara Reservada 
à Falência e Recuperação, j. 30.01.2008, v.u., rei. Des. Romeu Ricupero (entendendo 
que "não há previsão legal de pagamento de custas em caso de habilitação tempestiva 
de crédito em recuperação judicial"); e TJSP, AI 627.608-4/1-00, Câmara Reservada à 
Falência e Recuperação, j. 05.05.2009, v.u., rei. Des. Elliot Akel. 

461 Assim, ver TJSP, AI 547.281-4/5-00, Câmara Especial de Falências e Recuperações 
Judiciais, j. 27.02.2008, v.u., rei. Des. Elliot Akel. 

462 Nessa linha, ver TJMG, AI 1.0148.09.070571-3/001, 2.• Câmara Cível, j. 22.02.2011, v.u., 
rei. Des. Afrânio Vilela. 

463 Assim, ver TJDF, AI 2010.00.2.012567-4, 3. • Turma, j. 13.10.201 O, v. u., rei. Des. Humberto 
Adjuto Ulhôa. 
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À medida que compete ao devedor instruir a petição inicial com a re
lação nominal completa dos credores e a relação completa de empregados 
(art. 51, 111 e IV, da LRF), na elaboração dessas relações de credores pode 
ocorrer de o devedor deixar de mencionar determinado credor, por exem
plo, por não entendê-lo credor ou por omissão não dolosa. Imagine-se a 
relação de credores elaborada por uma empresa devedora que se relaciona 
com milhares de credores: é razoável que a relação de credores possa conter 
eventuais omissões - não dolosas, frise-se. Da mesma forma, pode ocorrer de 
o devedor apontar determinado credor na relação de credores, mas incluí-lo 
em classe de credores diversa daquela a que o credor entende pertencer, 
ou por valor diverso daquele que o credor entende devido. Essas hipóteses 
são igualmente razoáveis, à medida que pode haver, entre devedor e credor, 
divergências quanto à interpretação do contrato que os une. Para corrigir 
essas eventuais omissões e divergências, a Lei de Recuperação e Falência 
estabelece o procedimento administrativo de verificação de créditos, nas 
suas duas espécies: a habilitação e a divergência (art. 7.0

, § 1.0
, da LRF). 

Com efeito, a habilitação serve para incluir na relação de credores 
aqueles créditos não relacionados na petição inicial. Já a divergência serve 
para modificar na relação de credores aqueles créditos relacionados em 
desconformidade com o contratado. Portanto, divergência é o procedimento 
pelo qual o credor requer ao administrador judicial a correção do valor ou 
classificação de seu crédito, equivocadamente declarado na petição inicial. 
Assim, a verificação administrativa dos créditos, em suas duas modalidades, 
serve para aperfeiçoar a relação de credores apresentada pelo devedor na 
petição inicial da recuperação judicial. 

Os procedimentos de verificação administrativa de créditos devem ser 
conduzidos pelo administrador judicial da recuperação.464 Por isso, caso o 
pedido de verificação seja endereçado e distribuído ao juízo da recuperação, 
o magistrado deverá determinar o cancelamento da distribuição e, sucessi
vamente, remeter o pedido de habilitação ao administrador.465 Demais disso, 

464 Nesse sentido, ver TJMG, AI 1.0024.06.134741-5/001, 8.• Câmara Cível, j. 07.08.2008, 
v.u., rei. Des. Silas Vieira. Ver, também, TJRS, AC 70025561259, 5.• Câmara Cível, j. 
08.10.2008, v.u., rei. Des. Leo Lima (afirmando que "os pedidos de habilitação de crédito 
são apresentados diretamente ao administrador judicial. Eventual impugnação contra 
a relação de credores é que será apresentada ao juiz. Arts. 7.0

, §§ 1.0 e 2.0
, 8.0 e 19 da 

referida Lei"). 
465 Assim, ver TJRJ, AC 0032341-62.2009.8.19.0001, 17.8 Câmara Cível, j. 13.10.2010, v.u, 

rei. Des. Luisa Cristina Bottrel Souza (entendendo que, na verificação administrativa de 
créditos, "o pedido do credor, ora apelante, devia ter sido direcionado ao administrador 
judicial. Conclui-se que andou bem o juízo ao extinguir o processo e remeter os autos a 
quem tem atribuição para administrar a primeira fase de habilitação do crédito, conside
rando a clareza da norma, na forma do§ 1.0 do art. 7.0 da Lei 11.101/2005, sendo certo 
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por serem a divergência e a habilitação dirigidas ao administrador, não há 
a necessidade de representação por advogado,466 nem há a necessidade de 
recolhimento de custas processuais para serem veiculadas.467 O magistra
do não pode julgar verificação administrativa de crédito, e decisão nesse 

que a providência determinada pelo magistrado a quo visou proteger os interesses do 
apelante em relação aos prazos legais"). Ver, também, TJPR, AC 682.168-1, 17.• Câmara 
Cível, j. 29.09.2010, v.u., rei. Des. Lauri Caetano da Silva (decidindo que não é de se 
admitir a apresentação do pedido de verificação administrativa diretamente ao juiz da 
recuperação, já que a petição deve ser apresentada ao administrador judicial). Em sentido 
diverso, ver TJMG, AI 1.0672.10.009958-5/001, 5.• Câmara Cível, j. 07.07.2011, v.u., rei. 
Des. Mauro Soares de Freitas (entendendo que "não há óbice de ordem formal a que o 
interessado apresente habilitação de seus créditos em autos apartados aos da falência, 
não obstante o comando do art. 7.0

, § 1.0
, da Lei de Quebras determinar seja a mesma 

dirigida ao juiz por meio de petição"). Seguindo orientação semelhante, ver TJMG, AC 
1.0024.06.023747-6/002, 6.• Câmara Cível, j. 20.05.2008, v.u., rei. Des. Edilson Fernandes 
(afirmando que "[i]nexiste óbice legal a que o pedido de habilitação de crédito em falência 
seja postulado diretamente ao Poder Judiciário, mesmo havendo norma legal dispondo 
que o pedido deve ser feito ao administrador judicial (art. 7.0

, § 2.0
, Lei 11.101/2005), 

uma vez verificada a ausência de prejuízos aos litigantes/interessados, aliado ao fato de 
que, nos casos de credores retardatários, é admitida a impugnação judicialmente"). Em 
sentido diverso, admitindo que o juiz conheça de pedido de habilitação que deveria ser 
endereçado ao administrador, ver TJMG, AI 1.0024.06.021852-6/001, 6.• Câmara Cível, 
j. 09.10.2007, v.u., rei. Des. José Domingues Ferreira Esteves (decidindo que "[a]pesar 
de a Lei 11.101/2005 estabelecer que o crédito deve ser apresentado ao administrador 
judicial para ser habilitado extrajudicialmente, não há prejuízo se for apresentado no 
juízo da falência e atendido pelo MM. Juiz competente"). Ver, também, TJMG, AI 
1.0024.06.033136-0/001, 7.• Câmara Cível, j. 03.07.2007, v.u., rei. Des. Alvim Soares. 
Quanto a esta última hipótese, ver TJMG, AI 1.0024.06.089209-8/001, 7.• Câmara Cível, 
j. 17.04.2007, v.u., rei. Des. Wander Marotta (entendendo que "[o] formalismo jurídico 
não se pode sobrepor a uma diretriz constitucional, sendo a Constituição expressa 
no sentido de que lei não pode excluir da apreciação do Judiciário lesão ou ameaça a 
direito. - O sistema instituído pela nova lei de falência não veda que a habilitação de 
crédito, em alguns casos, possa ser feita diretamente perante o Judiciário (arts. 10, § 5°, 
e 13 da Lei 11.101, de 2005)"). 

466 Nesse sentido, ver GUERREIRO, José Alexandre Tavares. Comentários ao art. 7.0 a 20. 
In: SOUZA JÚNIOR, Francisco Satiro de, PITOMBO, Antônio Sérgio A. de Moraes 
(orgs.). Comentários à nova lei de recuperação de empresas e falência. São Paulo: Quar
tier Latin, 2005, p. 144-162, p. 146; e FAZZIO JúNIOR, Waldo. Nova lei de falência 
e recuperação de empresa. São Paulo: Atlas, 2005, p. 81. Contra, entendendo que há a 
necessidade de representação por advogado, ver TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles 
de. Comentários aos arts. 1.0 a 33. In: TOLEDO, Paulo Fernandes Salles de, ABRÃO, 
Carlos Henrique (orgs.). Comentários à lei de recuperação de empresas e falência. São 
Paulo: Saraiva, 2005, p. 1-82, p. 27; TOMAZETTE, Marlon. Curso de direito empresarial: 
falência e recuperação de empresas. São Paulo: Atlas, 2011, p. 156-157. 

467 Nesse sentido, ver TJSP, AI 547.281-4/5-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, 
j. 27.02.2008, v.u., rei. Des. Elliot Akel; e TJSP, AI 645.345.4/2-00, Câmara Reservada à 
Falência e Recuperação, j. 17.11.2009, v.u., rei. Des. Romeu Ricupero. 
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sentido será nula.468 Por não envolver prestação jurisdicional, a divergência 
não produz coisa julgada.469 

Para se desincumbir dessa tarefa, o administrador deverá cotejar os 
pedidos de habilitação ou divergência e os documentos que os instruem 
com a escrituração da empresa devedora (art. 7.0 da LRF).470 Já aqui se vê 
o quão importante é a determinação judicial, autorizada pelo § 3.0 do art. 
52 da LRF, para que a empresa deposite em cartório, em original ou cópia, 
os documentos de sua escrituração. 

Como pode ser grande o número de pedidos de verificação, bem como 
o volume de documentos que integram a escrituração da empresa devedora, 
poderá o administrador judicial contar com o auxílio de profissionais ou 
empresas especializadas para concluir a verificação administrativa de cré
ditos. A contratação desses profissionais ou empresas especializadas deverá 
ser autorizada pelo juiz (art. 22, I, h, da LRF), e a remuneração deverá ser 
fixada e autorizada pelo juiz (art. 22, § 1.0

, da LRF).471 A remuneração desse 
profissional ou dessa empresa, aliás, deverá ser pactuada em conformidade 
com a capacidade de pagamento da empresa em recuperação e com a na
tureza dos serviços prestados. 472 

468 Assim, ao julgar caso em que incidia o art. 192 da LRF, ver TJMG, AI 1.0024.06.134741-
5/0, 8.• Câmara Cível, j. 07.08.2008, v.u., rei. Des. Silas Vieira (entendendo que deve ser 
cassada decisão judicial que julga pedido de verificação administrativa de crédito, pois, 
"[s]egundo dispõe a Lei 11.101/2005, a verificação e habilitação de créditos deve ser feita 
junto ao administrador judicial (art. 7. o), cabendo ao juiz julgar as impugnações apresentadas 
e, não havendo impugnações, homologar a relação apresentada por aquele administrador"). 
Ver, também, TJMG, AI 1.0024.06.085403-1/001, 8.• Câmara Cível, j. 03.04.2008, v.u., rei. 
Des. Silas Vieira (afirmando que "[a] verificação e habilitação de crédito, em constituindo 
etapa extrajudicial e em consonância com os ditames legais, deve ser promovida perante 
o administrador judicial, sendo que tão somente diante da existência de impugnações 
é que a análise será submetida ao crivo do Poder Judiciário"). 

469 GUERREIRO, José Alexandre Tavares. Comentários ao art. 7.0 a 20. In: SOUZA JÚNIOR, 
Francisco Satiro de, PITOMBO, Antônio Sérgio A. de Moraes (orgs.). Comentários à 
nova lei de recuperação de empresas e falência. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 144-
162, p. 146. 

470 Assim, ver TJSP, AI 479.146-4/0-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 
17.01.2007, v.u., rei. Des. Pereira Calças (decidindo que a "[l]ista de credores elaborada pelo 
administrador judicial deve ser confeccionada com base nos livros contábeis e documentos 
comerciais e fiscais do devedor e nos documentos apresentados pelos credores"). 

471 Nessa linha, ver TJPR, AI 798.345-7, 18.• Câmara Cível,j. 02.05.2012, v.u., rei. Des. Roberto 
de Vicente (decidindo que o administrador judicial deve requerer ao juízo, explicando 
acerca da necessidade de contratação de auxiliares, para que o pagamento a esses auxiliares 
possa ser realizado. Do contrário, não poderá ser posteriormente autorizado o pagamento 
que não foi previamente autorizado pelo juiz da recuperação judicial). 

472 Nesse sentido, ver TJPR, AI 674.853-0, 18.• Câmara Cível, j. 04.08.2010, v.u., rei. Des. 
José Carlos Dalacqua. 
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A relação de credores a ser elaborada pelo administrador judicial da 

recuperação de empresas terá como base necessária a relação de credores 
que instruiu a petição inicial. Com efeito, no que respeita àqueles créditos 
que não foram objeto de divergência, o administrador deve incluí-los na 
sua relação de credores, a menos que haja fundado indício de prática de 
crime de apresentação de relação de crédito falsa. 473 

Uma vez consolidada a relação de credores do administrador, ela deverá 
ser publicada em edital, conforme determina o art. 7°, § 2.0

, da LRF. 

65. PRAZO PARA A VERIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA 

Tem início a fase da verificação administrativa de créditos com a 
publicação do edital de que trata o § 1.0 do art. 52,474 conforme prevê o § 
1. o do art. 7. o da LRF. Ainda conforme o mesmo dispositivo legal, o prazo 
para que se apresente pedido de habilitação ou divergência será de quinze 
dias contados da publicação do edital. Por isso, caso não seja publicizada 
por edital a decisão que defere o processamento da recuperação judicial, 
não se iniciará a contagem do prazo para a verificação administrativa de 
crédito.475 Por essa razão, não há como, antes do início da fase de verificação 
administrativa de crédito - ainda na fase postulatória da recuperação -, 
apresentar-se pedido de divergência quanto a crédito incluído na relação de 

473 Assim, ver TJMG, AI 1.0079.07.348871-4/001, 5.• Câmara Cível, j. 29.05.2008, v.u., rei. 
Des. Dorival Guimarães Pereira (entendendo que, "[s]e o administrador judicial, após a 
verificação dos instrumentos contábeis da empresa em recuperação judicial e ciente dos 
créditos apresentados pelos credores, eis que constantes do pleito vestibular apresentado 
pela recuperanda, não encontrou qualquer impedimento ou vícios de sua existência, 
imprescindível sua inclusão no 'quadro geral de credores: mormente porque o novo 
ordenamento legal considera crime, com pena de reclusão e multa, a apresentação, em 
recuperação judicial, de relação de crédito falsà'). 

474 Nesse sentido, ver TJSP, AI 547.281-4/5-00, Câmara Especial de Falências e Recupera
ções Judiciais, j. 27.02.2008, v.u., rei. Des. Elliot Akel (entendendo que é a publicação 
do edital a que se refere o art. 52, § 1.0

, LRF o termo inicial do prazo para habilitação 
administrativa). Ver, também, TJMT, AI 22123/2011, 1.• Câmara Cível, j. 31.05.2011, v.u., 
rei. Des. Orlando de Almeida Perri (decidindo que "[n]ão há que se falar em nulidade 
da convocação procedida nos moldes do art. 52, § 1.0

, da LRJ, porque a finalidade da lei 
foi simplificar o procedimento de habilitação ao crédito, anunciando a todos os credores 
o deferimento da recuperação judicial e o prazo para habilitação de seus créditos. Se o 
credor deixa passar em branco o prazo de 15 dias para se habilitar na recuperação judicial, 
seu crédito será considerado retardatário e deverá ser habilitado em juízo, observando 
o procedimento definido nos§§ 5.0 e 6.0

, do art. 10 da Lei 11.101/2005, não havendo, 
nesse caso, que se falar de habilitação junto ao administrador da recuperação"). 

475 Nesse sentido, ver TJSP, AI 547.281-4/5-00/TJSP, Câmara Reservada à Falência e Recu
peração, j. 27.02.2008, v.u., rei. Des. Elliot Akel. 
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credores a que alude o art. 51, III, da LRF.476 Entretanto, uma vez publicado 
o edital a que se refere o parágrafo único do art. 52 da LRF, inicia-se a 
contagem do prazo, sendo irrelevante que o credor tenha acesso aos autos 
da recuperação judicial. 477 

Ademais, à semelhança do que ocorria em razão da publicação da 
sentença da falência, no regime anterior, a publicação indicada no § 1. o do 
art. 7.0 da LRF já transmite "aos credores a invitatio ad declarandum':478 

A observação é relevante, na medida em que os credores da empresa em 
recuperação serão comunicados acerca do deferimento da recuperação ju
dicial por correspondência enviada pelo administrador, nos termos do art. 
22, I, a, da LRF, a comunicar a data do pedido de recuperação judicial, a 
natureza, o valor e a classificação dada ao crédito. Essa correspondência 
não demarca o termo inicial do prazo para a habilitação ou divergência, 
pois constitui apenas bis in idem.479 

O prazo para a apresentação de pedido de verificação administrativa 
de créditos é de quinze dias contados da publicação do edital de que trata 
o § 1.0

, art. 52 da LRF. Como todos os prazos para a verificação de crédito, 
seja na modalidade administrativa, seja na modalidade judicial, o prazo 
será comum a todos os credores, sendo, portanto, inaplicável aqui a norma 
contida no art. 191 do CPC.480 

476 Nesse sentido, ver TJMT, AI 80806/2008, 4.• Câmara Cível, j. 20.10.2008, v.u., rel. Des. 
José Silvério Gomes (afirmando que "[n]a fase postulatória do processo de recuperação 
judicial não se discute a natureza e classificação de créditos constantes de relação de cre
dores apresentada pelo requerente, restando ao credor interessado apresentar divergência 
ao administrador judicial no prazo de 15 dias (art. 7.0

, § 1.0
, da Lei 11.101/2005)"). Em 

igual sentido, ver TJMT, AI 79916/2008, 4.• Câmara Cível, j. 20.10.2008, v.u., rel. Des. 
José Silvério Gomes. 

477 Assim, ver TJSP, AI 551.379-4/7-00, Câmara Especial de Falências e Recuperações Ju
diciais, j. 27.08.2008, v.u., rel. Des. Boris Kauffmann (deCidindo em caso de verificação 
administrativa de crédito, "[p ]edido de devolução do prazo em virtude de impossibilidade 
do acesso ao processo. Indeferimento. Prazo que tem início com a publicação do edital 
contendo, em resumo, o pedido do devedor e da decisão deferindo o processamento, 
além da lista completa dos credores, elaborada pelo devedor. Desnecessidade de acesso 
ao processo para as habilitações ou divergências"). 

478 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. t. 50. 3. ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 1984, p. 120. 

479 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. t. 50. 3. ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 1984, p. 120. 

480 Assim, ver TJSP, AgRg 0025804-87.2011.8.26.0000/50000, Câmara Reservada à Falência e 
Recuperação, j. 12.04.2011, v.u., rel. Des. Romeu Ricupero (entendendo que é "inaplicável 
ao caso o disposto no art. 191 do CPC (prazo em dobro para recorrer de decisão que 
concedeu recuperação judicial). [ ... ] Tema pacificado na Câmara. Os prazos previstos na 
Lei 11.101/2005, tanto na falência como na recuperação, para habilitação, divergência, 
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O prazo de quinze dias é preclusivo, pois, se não observado, o credor 
não poderá mais postular que o seu crédito seja administrativamente ve
rificado.481 Veja-se, no entanto, que essa preclusão apenas potencialmente 
afeta o direito do credor de participar da assembleia-geral de credores, sem 
que atinja a pretensão ao recebimento de seu crédito, inclusive mediante 
habilitação retardatária. Nesse sentido, a apresentação de pedido de verifi
cação administrativa de crédito não constitui requisito para, posteriormente, 
habilitar-se retardatariamente crédito ou impugnar-se a relação de credores 
elaborada pelo administrador judicial. Aliás, conforme observou Pontes de 
Miranda à luz do regime anterior, os credores não "têm dever de declarar 
os seus créditos. Tornam-se credores concorrentes, se o querem':482 No en
tanto, a não declaração de crédito não exime o credor de se submeter aos 
efeitos da recuperação judicial, quando seu crédito está, em abstrato, sujeito 
à recuperação judicial e, em concreto, há cláusula no plano de recuperação 
a dispor acerca do tratamento a ele dispensado. 

66. APRESENTAÇÃO DO PEDIDO DE VERIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA 

O pedido da verificação administrativa de créditos deve ser apresentado 
ao administrador dentro do prazo de quinze dias, seja mediante protocolo 
em cartório, seja por meio de apresentação, mediante recibo, ou até mesmo 
por envio de correspondência ou fax. Sob o regime da lei anterior, Pontes 
de Miranda observava que "[n]ada obsta a que o declarante envie, pelo 
correio, ao escrivão do processo a declaração de crédito, mas é preciso 
que chegue, dentro do prazo, às mãos desse':483 Ressalve-se que, no regime 

impugnação, objeção e recurso são sempre únicos, independentemente de os credores 
agirem individual ou coletivamente"). 

481 Acerca do tema, mas quanto à natureza do prazo no anterior diploma concursal, ver 
PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. t. 50. 3. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1984, p. 125. Na jurisprudência, ver TJMT, AI 22123/2011, 
L• Câmara Cível, j. 3L05.2011, v.u., rei. Des. Orlando de Almeida Perri (decidindo que 
"[n]ão há que se falar em nulidade da convocação procedida nos moldes do art. 52, § 
L•, da LRJ, porque a finalidade da lei foi simplificar o procedimento de habilitação ao 
crédito, anunciando a todos os credores o deferimento da recuperação judicial e o prazo 
para habilitação de seus créditos. Se o credor deixa passar em branco o prazo de 15 
dias para se habilitar na recuperação judicial, seu crédito será considerado retardatário 
e deverá ser habilitado em juízo, observando o procedimento definido nos §§ S.• e 6.• 
do ~rt. 10 da Lei 11.101/2005, não havendo, nesse caso, que se falar de habilitação junto 
ao administrador da recuperação"). 

482 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. t. 50. 3. ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 1984, p. 120. 

483 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. t. 50. 3. ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 1984, p. 149. 
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atual, a hipótese de que versa o art. 1.0 da Lei 9.800/1999 serve à verifica
ção administrativa de créditos. Portanto, é lícita a veiculação de pedido de 
verificação de créditos por fax, contanto que os originais sejam entregues 
em até cinco dias da data do termo final do prazo. A prova da apresentação 
do pedido é ampla, sendo suficiente que o administrador reconheça que 
recebeu tempestivamente o pedido de verificação de créditos.484 

Ademais, conforme observou José Alexandre Tavares Guerreiro, a 
"Lei vigente não reproduziu o dispositivo da anterior, que permitia que 
diversos créditos do mesmo titular pudessem ser compreendidos numa só 
declaração".485 No entanto, ainda em conformidade com a lição do professor 
paulista, seria possível aplicar-se entendimento fundado no art. 82, § 2.0

, 

do Decreto-Lei 7.661/1945, no sentido de que "vários créditos do mesmo 
titular, ainda que oriundos de títulos diversos ou subordinados à classificação 
diferente, podem ser habilitados de forma unificadà:486 

67. REQUISITOS DO PEDIDO DE VERIFICAÇÃO DE CRÉDITOS 

O art. 9.0
, caput, da LRF estabelece os requisitos do pedido de habilitação 

administrativa de créditos. A Lei 11.101/2005, no entanto, não indica os 
requisitos do pedido de divergência,487 nem aponta os requisitos das peti
ções das ações incidentais de habilitação retardatária e de impugnação. Por 
conta da ausência de referência legislativa, a jurisprudência corretamente 
exige que os pedidos das demais espécies de verificação de créditos, seja 
administrativa, seja judicial, observem os requisitos apontados pelo art. 

484 Assim, ver TJSP, AI 0335677-72.2010.8.26.0000, Câmara Reservada à Falência e Re
cuperação, j. 01.02.2011, v.u., rel. Romeu Ricupero (decidindo que a habilitação não 
é retardatária se o administrador reconhecer expressamente que o pedido foi recebido 
dentro do prazo do art. 7.0

, § 1.0
). 

485 GUERREIRO, José Alexandre Tavares. Comentários ao art. 7.0 a 20. In: SOUZA JúNIOR, 
Francisco Satiro de, PITOMBO, Antônio Sérgio (orgs.). Comentários à nova lei de recu
peração de empresas e falência. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 144-162, p. 150. 

486 GUERREIRO, José Alexandre Tavares. Comentários ao art. 7.0 a 20. In: SOUZA JÚ
NIOR, Francisco Satiro de, PITOMBO, Antônio Sérgio (orgs.). Comentários à nova 
lei de recuperação de empresas e falência. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 144-162, 
p. 152. 

487 Nesse sentido, ver TJMG, AC 1.0024.07.790394-6/001, 8.• Câmara Cível, j. 11.02.2010, 
v.u., rel. Des. Teresa Cristina da Cunha Peixoto (afirmando que "[a]s formalidades 
exigidas para apresentação da habilitação estão expressamente consignadas no art. 9.0 e 
seus incisos da Lei 11.101/2005 de Recuperação e Falência, constituindo-se em ônus do 
habilitante comprovar a origem do crédito que pretende habilitar no processo falimentar. 
A Lei de Recuperação e Falência é silente em relação aos documentos e informações 
exigíveis por ocasião da apresentação da divergêncià'). 
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9.0 da LRF. Não há maiores inconvenientes, conquanto fosse melhor que o 
legislador houvesse destinado dispositivos específicos para cada uma das 
petições de verificação de créditos. 

Nos termos do art. 9.0 da LRF, a petição de habilitação administrativa de 
crédito deve conter (I) o nome, o endereço do credor e o endereço em que 
receberá comunicação de qualquer ato do processo; (11) o valor do crédito, 
atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação 
judicial, sua origem e classificação; (111) 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. Se a 
petição de habilitação administrativa de créditos não observar os requisitos 
apontados pelo art. 9.0 da LRF, o crédito não deverá ser habilitado, sem 
que, entretanto, haja condenação do habilitante a pagar custas e honorários 
ao administrador judicial.488 Embora a Lei de Recuperação e Falência não 
aponte expressamente, o pedido de divergência deverá observar os mesmos 
requisitos. Cumpre investigá-los mais detidamente. 

68. LEGITIMAÇÃO PARA HABIUTAÇÃO OU PARA A DIVERGÊNCIA 

Consoante dispõe o inc. I do art. 9.0 da LRF, o pedido de habilitação 
deve conter o nome, o endereço do credor e o endereço em que receberá 
comunicação de qualquer ato do processo. Já por aqui se vê que a legislação 
poderia ter sido mais bem acabada. É que, conquanto o caput do art. 9.0 da 
LRF expressamente indique que está a versar sobre o pedido de habilitação 
administrativa de créditos, que, como se sabe, não envolve prestação juris
dicional, a parte final do inc. I do mesmo dispositivo refere que o credor 
deverá indicar o endereço em que receberá comunicação de qualquer ato 
do processo.489 Por conta dessa redação, Paulo Fernando Campos Salles de 

488 Assim, ver TJMG, AI 1.0148.09.070571-3/001, 2.• Câmara Cível, j. 22.02.2011, v.u., rei. 
Des. Afrânio Vilela (decidindo que "[n]ão cabem honorários advocatícios em pedido 
de habilitação de crédito na recuperação judicial, porquanto não houve impugnação 
propriamente dita, importando a manifestação da parte em mera alusão aos requisitos 
legais previsto na lei de regência (art. 9• da Lei 11.101/2005). A remuneração do ad
ministrador judicial é realizada nos moldes do art. 24 da lei que regula a recuperação 
judicial da sociedade empresarial, sendo indevido o arbitramento de honorários em 
sede de habilitação de crédito"). 

489 Quanto ao tema, ver TJPR, AI 0.507.317-8, 17.• Câmara Cível, j. 28.01.2009, v.u., rei. 
Juiz Francisco Jorge (afirmando que "[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"). 
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Toledo490 entende que a parte deverá estar representada por advogado no 
pedido de habilitação administrativa de créditos, até porque, consoante 
observa, na sistemática do Decreto-Lei 7.661/1945, o art. 82 indicava que 
a habilitação contivesse a firma autenticada do credor e a indicação de seu 
endereço residencial.491 Preferimos, entretanto, a interpretação de que o 
procedimento de habilitação administrativa de créditos, por não envolver 
prestação jurisdicional, pode ser promovido pelo credor, sem a necessidade 
de estar representado por advogado.492 Por evidente, nada obsta a que o 
credor prefira estar representado por advogado. 

O impulso inicial à fase de verificação administrativa de créditos pode 
ser realizado apenas pelo credor, excluindo-se, portanto, a legitimidade de 
o devedor, outros credores ou o Ministério Público interferirem nessa etapa 
da verificação de créditos. Por isso, aliás, é que o pedido de verificação ad
ministrativa de créditos - seja habilitação, seja divergência - deverá conter 
a qualificação do credor. 

A qualificação do credor no pedido de verificação administrativa de cré
dito desempenha um duplo papel: de um lado, serve para identificar aquele 
que exerce a pretensão à habilitação ou à divergência, de modo a permitir a 
verificação da sua legitimação; de outro, informa ao administrador o endereço 
onde haverá de receber comunicações acerca da verificação de créditos. 

De regra, legitima-se a apresentar habilitação ou divergência o credor 
ou quem de direito o represente, consoante a regra geral da legitimação 
ordinária encontrada no art. 6.0

, CPC, no qual se lê: "Ninguém poderá 
pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei:' 
Nesse sentido, quem for qualificado como credor se legitimará a apresentar 
pedido de habilitação ou divergência. Por credor, aqui, deve-se entender 
tanto o credor originário como aqueles que, a título originário ou deriva
do, adquiriram posteriormente o crédito, a exemplo do cessionário,493 do 

490 TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de. Comentários aos arts. 1.0 a 33. In: TO
LEDO, Paulo Fernando Salles de, ABRÃO, Carlos Henrique (orgs.). Comentários à lei 
de recuperação de empresas e falência. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 1-82, p. 27. 

491 TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de. Comentários aos arts. 1.0 a 33. In: TO
LEDO, Paulo Fernando Salles de, ABRÃO, Carlos Henrique (orgs.). Comentários à lei 
de recuperação de empresas e falência. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 1-82, p. 27. 

492 FAZZIO JúNIOR, Waldo. Nova lei de falência e recuperação de empresa. São Paulo: 
Atlas, 2005, p. 81. 

493 Nesse sentido, ver TJSP, AI 480.422-4/2-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, 
j. 30.01.2008, v.u., rei. Des. Pereira Calças (entendendo que em caso de cessão de crédito 
já relacionado, seja na petição inicial, seja na relação de credores, poderá o cessionário 
postular judicialmente que seja incluído no quadro geral de credores, em substituição 
ao cedente). 
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endossatário e daquele que se sub-roga nos direitos do credor por ter pago 
a dívida.494 Demais disso, caso o juízo competente para julgar a ação tenha 
proferido decisão que reconhece a ilegitimidade passiva da empresa em 
recuperação, não haverá como habilitar-se o crédito.495 

Mesmo após a conclusão da verificação administrativa de créditos, po
derá o titular do crédito transferi-lo, seja por meio de cessão civil, seja por 
meio de endosso cambiário.496 Nesse caso, impõe-se ao novo credor, para 
que se legitime a participar da assembleia-geral de credores nos termos do 
art. 39 da LRF, que apresente pedido de impugnação.497 

Também se legitima a apresentar pedido de habilitação ou divergência 
o representante do titular do direito sujeito à recuperação judicial. Nesse 
caso, está-se a versar sobre a legitimação indireta, como ocorre nos casos 
de representação legal ou convencional, a exemplo do agente fiduciário de 
debenturistas,498 do agente fiduciário em contrato de emissão de notas499 

494 Assim, ver TJRS, AI 70043317171, 5.• Câmara Cível, j. 24.08.2011, v.u., rel. Des. Gelson 
Rolim Stocker (reconhecendo, em verdade, a legitimação para a verificação judicial de 
créditos, pois "[o] credor sub-rogado pode buscar a habilitação do seu crédito na recu
peração judicial por meio da via judicial, nos termos do art. 10 da Lei 11.101/2005"). 

495 Neste sentido, embora tratando de caso em que a empresa teve sua falência decretada, 
ver TJMG, AC 1.0672.10.006163-5/001, 2.• Câmara Cível, j. 10.05.2011, v.u., rel. Des. 
Brandão Teixeira. 

496 Nessa linha, ver TJSP, AI 429.568-4/4-00, Câmara Especial de Falências e Recuperações 
Judiciais, j. 15.03.2006, v.u., rel. Des. Pereira Calças (decidindo que o endossatário de 
títulos que contêm créditos habilitados possui o "[d]ireito de participar da assembleia
-geral de credores com voz e voto, este na proporção do valor do crédito que lhes foi 
transferido, bastando, para tanto, que tenham pedido suas habilitações, formulado 
divergências ou deduzido impugnações judiciais, até que estas sejam definitivamente 
julgadas"). 

497 Assim, ver TJSP, AI 429.557-4/4-00, Câmara Especial de Falências e Recuperações 
Judiciais, j. 15.03.2006, v.u., rel. Des. Pereira Calças (julgando que o cessionário possui 
o "[d]ireito de participar da assembleia-geral de credores com voz e voto, este na pro
porção do valor do crédito que lhe foi cedido, bastando, para tanto, que tenha pedido 
sua habilitação, formulado divergência ou deduzido impugnação judicial, até que esta 
seja definitivamente julgadà'). 

498 Sobre a legitimação do agente fiduciário para habilitar crédito de debenturista, consulte-se 
COLOMBO, Giuliano; COSTA, Patrícia Barbi. Da verificação e da habilitação de créditos. In: 
PAIVA, Luiz Fernando Valente de (org.). Direito falimentar e a nova lei de falências e recupe
ração de empresas. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 137-165, p. 160 e ss.; e GUERREIRO, 
José Alexandre Tavares. Comentários ao art. 7.0 a 20. In: SOUZA JúNIOR, Francisco Satiro 
de, PITOMBO, Antônio Sérgio (orgs.). Comentários à nova lei de recuperação de empresas 
e falência. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 144-162, p. 152. 

499 Nesse sentido, embora tratando do direito de voz e de voto em assembleia, ver TJSP, 
AI 429.622.4/1-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 29.03.2006, v.u., rel. 
Des. Pereira Calças. 
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e do endossatário-mandatário.500 Já a legitimação do credor de título de 
crédito para habilitação em processo concursal deve observar as normas 
de direito cambiário,501 que fundam a legitimação não na prova da titu
laridade, mas na sua aparência.502 

69. VALOR, ORIGEM E CLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO 

O pedido de habilitação de crédito deverá conter, também, a indica
ção do valor, origem e classificação do crédito, conforme estabelece o inc. 
11 do art. 9.0 da LRF. Se o credor se desincumbir a contento do ônus de 
comprovar esses elementos no pedido de verificação de créditos, seu crédito 
deverá ser habilitado.503 

O pedido de verificação administrativa de créditos deve indicar o valor 
do crédito, atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, sua 
origem e classificação (art. 9.0

, II, da LRF). 

Podem ser objeto de habilitação ou divergência todos os créditos 
sujeitos à recuperação judicial,504 isto é, os créditos existentes no tempo 
do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, sejam eles 

500 VALVERDE, Trajano de Miranda. Comentários à lei de falências. v. II. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 1955, p. 227. 

501 Assim, ver TJSP, AI 632.683-4/4-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 
30.06.2009, v.u., rei. Des. José Roberto Lino Machado (entendendo que "[q]uer se 
considere válido o endosso eletrônico quer o endosso em preto feito no próprio título, 
em observância ao art. 29, § 1.0

, da Lei 10.931, de 2 de agosto de 2004 (e se o primeiro 
endosso não tem valor cambiário, não se pode considerar inválido o segundo endosso 
aposto no próprio título), não se trata de cessão de crédito disciplinada pelo Código 
Civil, o que faz inaplicáveis os seus arts. 296, 903 e 914 (pois o já referido art. 29, § 1.0

, 

da Lei 10.931/2004 manda aplicar, no que couberem, as normas do direito cambiário 
ao endosso da cédula de crédito bancário)"). 

502 Sobre a legitimação cambiária, ver, CAVALLI, Cássio. Contornos dogmáticos da teoria 
geral dos títulos de crédito e a tecnologia da informação. Revista dos Tribunais. v. 919, 
199-241, 2012, passim. 

503 Assim, ver TJMG, AI 1.0024.07.771599-3/001, 3.• Câmara Cível, j. 14.01.2010, v.u., rei. 
Des. Albergaria Costa (decidindo que " [ s] e a habilitante se desincumbiu satisfatoriamente 
do ônus que lhe é imposto pelo art. 9.0 da Lei 11.101/2005 -valor e legitimidade do 
crédito- deve ser julgado procedente o pedido de habilitação"); TJSP, AI 579.171-4/2-
00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 29.10.2008, v.u., rei. Des. Elliot Akel 
(exigindo a comprovação dos valores exigidos em verificação de créditos). 

504 Por isso, não podem ser habilitados na recuperação judicial créditos tributários. Estes 
somente poderão ser habilitados na falência. Assim, ver STJ, REsp 1.103.405, 2.• Turma, 
j. 02.04.2009, v.u., rei. Min. Castro Meira (admitindo a habilitação de crédito tributário 
na falência). No mesmo sentido, ver STJ, REsp 967.626, 2.• Turma, j. 09.10.2007, v.u., 
rei. Min. Castro Meira. 
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créditos líquidos ou ilíquidos, "a termo ou sob condição, garantidos ou 
não garantidos, privilegiados ou sem privilégio, com eficácia executiva ou 
sem eficácia executivà:sos bem como créditos em dinheiro e de prestação 
de bem fungível ou não fungível.5°6 

Na habilitação de crédito, deve-se indicar o valor exato do crédito a ser 
habilitado.507 O valor do crédito a ser habilitado é aquele devido até a data 
da distribuição do pedido de recuperação judicial,508 devendo a correção 
monetária deve ser calculada até a data da distribuição da ação de recupe
ração, nos termos do art. 9.0

, li, da LRF.509 Multas e juros moratórios devem 
integrar o valor habilitado510 apenas até a data do pedido, vale dizer, juros 

505 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. t. 50. 3. ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 1984, p. 130. 

506 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. t. 50. 3. ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 1984, p. 128. 

507 Nesse sentido, ver TJMG, AI 1.0024.07.565314-7/001, 7.• Câmara Cível, j. 17.03.2009, 
v.u., rei. Des. Belizário de Lacerda (entendendo que, "[s)e a empresa está em recuperação 
judicial, a habilitação de crédito por instituição bancária deverá conter o valor exato do 
crédito habilitado"). 

508 Assim, ver TJPR, AC 755927-5, 18.• Câmara Cível, j. 15.06.2011, v.u., rei. Juiz Substituto 
Osvaldo Nallim Duarte (entendendo que o valor habilitado deve ser atualizado); TJMG, 
AI 1.0024.07.589016-0/002, 1.• Câmara Cível, j. 27.09.2011, v.u., rei. Des. Alberto Vilas 
Boas (decidindo que o valor do crédito habilitado deve ser corrigido até a data do pedido 
de recuperação judicial). 

509 Assim, ver TJRS, AI 70043046408/TJRS, S.• Câmara Cível, j. 31.08.2011, v.u., rei. Des. 
Jorge Luiz Lopes do Canto (afirmando que "as despesas atinentes ao protesto das refe
ridas cártulas devem integrar o crédito habilitado na recuperação judicial"); TJSC, AI 
2007.007565-1, 1.• Câmara de Direito Comercial, j. 06.03.2008, v.u., rei. Des. Salim Schead 
dos Santos (entendendo que as despesas com o protesto podem ser computadas no valor 
do crédito habilitando, por conta do disposto no art. 5.0 , Il, LRF). Ver, também, TJSP, AI 
0494012-92.2010.8.26.0000, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 01.03.2011, 
v.u., rei. Des. Pereira Calças; TJSP, AI 990.10.242537-1, Câmara Reservada à Falência e 
Recuperação, j. 14.09.2010, v.u., rei. Des. Elliot Akel; TJSP, AI 990.10.084541-1, Câmara 
Reservada à Falência e Recuperação, j. 01.06.2010, v.u., rei. Des. Romeu Ricupero; TJSP, 
AI 649.480-4/7-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 15.12.2009, v.u., rei. 
Des. Pereira Calças; e TJSP, AI 683.492-4/0-00, Câmara Reservada à Falência e Recu
peração, j. 15.12.2009, v.u., rei. Des. Pereira Calças. 

5' 0 Nesse sentido, ver TJSP, AI 683.492-4/0-00, Câmara Reservada à Falência e Recupe
ração, j. 15.12.2009, v.u., rei. Des. Pereira Calças (decidindo que "[a] habilitação de 
crédito na recuperação judicial exige a atualização do valor até a data do requerimento 
da recuperação, acrescendo-se juros de mora de 1% ao mês. Inteligência do art. 9.0

, Il, 
da Lei 11.101/2005 e do art. 406 do Código Civil"); TJSP, AI 599.870-4/9-00, Câmara 
Especial de Falências e Recuperações Judiciais, j. 28.01.2009, v.u., rei. Des. Pereira Calças 
(entendendo que crédito reconhecido por sentença deve ser habilitado em conformidade 
com a sentença, inclusive quanto à multa e juros). Em sentido contrário, ver TJSC, AI 
2007.007565-1, 1.• Câmara de Direito Comercial, j. 06.03.2008, v.u., rei. Des. Salim Schead 
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posteriores ao pedido não integram o crédito a ser verificado.511 Créditos 
que no tempo do pedido de recuperação ainda são vincendos, deverão ser 
descontados a valor presente para que sejam habilitados. No valor incluem
se igualmente as despesas com o protesto de títulos.512 

Créditos não vencidos, contanto que sejam anteriores ao pedido de 
recuperação judicial, podem ser objeto de pedido de habilitação ou diver
gência na recuperação judicial.513 

Quanto a créditos decorrentes de ação indenizatória, seguindo a ju
risprudência predominante- com a qual não concordamos514

-
515 -,tem-se 

entendido que não poderão ser habilitados enquanto não constituídos 
judicialmente por sentença condenatória. 516 

dos Santos (entendendo que juros de mora "não tem cabimento no crédito habilitado 
na recuperação judicial. As despesas cartoriais de protesto podem ser computadas no 
crédito habilitado. Inteligência do art. 5.•, inciso II, in fine, combinado com o art. 94, 
§ 3.•, ambos da Lei 11.101/2005"). 

511 Assim, ver TJSP, AI 484.925-4/7-00, Câmara Especial de Falências e Recuperações 
Judiciais, j. 30.05.2007, v.u., rei. Des. Boris Kauffmann. 

512 Nesse sentido, ver TJRS, AI 70043046408, 5.• Câmara Cível, j. 31.08.2011, v.u., rei. Des. 
Jorge Luiz Lopes do Canto. 

513 Assim, ver TJMG, AI 1.0024.09.752005-0/001, 6. 8 Câmara Cível, j. 29.06.2010, v.u., 
rei. Des. Edilson Fernandes (entendendo que o crédito, ainda não vencido, pode ser 
habilitado, pois "[c]umpridas as formalidades exigidas pela lei de regência quanto à 
apresentação da habilitação de crédito na recuperação judicial, inexiste óbice legal que 
referido pedido seja formulado no curso deste processo, a fim de que o administrador 
judicial examine a regularidade da habilitação ou a divergência quanto aos créditos 
relacionados"). 

514 Ver, anteriormente, Capítulo 2 - Créditos sujeitos ao processo de recuperação judicial 
de empresas, item 11, Créditos sujeitos à recuperação. 

515 Admitindo habilitação de crédito decorrente de sentença condenatória posterior à dis
tribuição do pedido de recuperação judicial, ver TJSP, AI 0060505-11.2010.8.26.0000, 
Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 29.03.2011, v.u., rei. Des. Lino Machado 
(decidindo pela víabilidade de "[h] abilitação de crédito oriundo de sentença condenatória 
posterior à distribuição do pedido. [ ... ] Necessidade de observância do art. 9.0

, caput, II, 
da LFR. Interpretando-se o art. 49, caput, em consonância com o art. 6.0

, § 1.•, ambos 
da LFR, razoável admitir-se como abrangidos pelos efeitos da recuperação judicial os 
créditos decorrentes de fatos jurídicos anteriores à apresentação do pedido, ainda que a 
responsabilidade da devedora seja apurada posteriormente em juízo - Tendo a petição 
de recuperação judicial sido distribuída em data anterior à da sentença que condenou a 
recuperanda a pagar ao autor a quantia de cinco mil reais, esse é o valor nominal pelo 
qual o crédito deve ser habilitado"). 

516 Nesse sentido, ver TJRJ, AC 0011034-52.2009.8.19.0001, 17.• Câmara Cível, j. 16.07.2010, 
decisão monocrática, rei. Des. Henrique Carlos de Andrade Figueira (afirmando que 
é "[d]e todo impossível habilitar eventual crédito a se constituir em ação indenizatória 
proposta contra as recuperandas"). 
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Entretanto, se na ação em que se estiver a discutir a existência ou quan

tificação do crédito houver parte do pedido reconhecida como incontroversa, 
poderá ser esse valor ser habilitado.517 Se o crédito for controvertido, ele não 
poderá ser imediatamente incluído no quadro geral de credores.518 

O valor em que há de ser habilitado o crédito é na moeda em que ele foi 
contratado, seja moeda nacional ou estrangeira. Com efeito, na habilitação 
de crédito em moeda estrangeira não há a necessidade de se converter o 
crédito para moeda nacionai.S19 Reforça essa interpretação o fato de que, 
para fins de participação em assembleia-geral de credores, o art. 38, pará
grafo único, da LRF estabelece que o crédito em moeda estrangeira será 
convertido para moeda nacional ao câmbio da véspera da realização da 
assembleia. Como somente terão legitimidade para participar da assembleia 
credores habilitados {art. 39 da LRF), há de se concluir que a habilitação 
de créditos em moeda estrangeira não demandará conversão para moeda 
nacional. Claro que se o crédito estiver consubstanciado em documento 
lavrado em língua estrangeira, haverá a necessidade de traduzir o escrito 
para o vernáculo. 520 

Em razão do disposto no inc. 11 do art. 9.0 da LRF, onde se lê que a 
petição de verificação de crédito deve indicar "o valor do crédito, atuali
zado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação 
judicial, sua origem e classificação': alguns autores entendem que apenas 
crédito líquido pode ser declarado,521 no que são secundados pela juris
prudência.522 Entretanto, aí não deve ser lido título executivo judicial ou 

517 Nessa linha, ver TJRS, AI 70026823757, 5.• Câmara Cível, j. 10.12.2008, v.u., rel. Des. 
Romeu Marques Ribeiro Filho (admitindo habilitação de crédito que está a ser discutido 
em ação revisional, por valor já reconhecido como incontroverso). 

518 Assim, ver TJSP, AI 628.665-4/8-00, Cãmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 
09.06.2009, v.u., rel. Des. Elliot Akel. 

519 Em sentido contrário, ver TJSP, AI 0052024-25.2011.8.26.0000, Cãmara Reservada à 
Falência e Recuperação, j. 18.10.2011, v.u., rel. Des. Pereira Calças (decidindo que, se 
o crédito em moeda estrangeira é pago por banco garantidor, impõe-se "a inclusão do 
crédito em moeda nacional, com os acréscimos contratuais, na classe dos quirografá
rios"). Na -doutrina, ver TOMAZETTE, Marlon. Curso de direito empresarial: falência e 
recuperação de empresas. São Paulo: Atlas, 2011, p. 157. 

520 VALVERDE, Trajano de Miranda. Comentários à lei de falências. v. 11. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 1955, p. 232. 

521 Assim, ver TJRS, AI 70045057536, 5.• Cãmara Cível, j. 18.12.2011, decisão monocrática, 
rel. Des. Jorge Luiz Lopes do Canto. 

522 Neste sentido, ver TJMG, AC 1.0024.00.096599-6/001, 9.• Cãmara Cível, j. 30.08.2011, 
v.u., rel. Des. Osmando Almeida (afirmando que "[a] definição correta do valor líquido 
do crédito exequendo é fundamental, pois somente depois de liquidado será possível a 
sua habilitação no juízo falimentar"). 
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extrajudicial. 523 Aliás, teria sido melhor que a nova disciplina legal houvesse 
expressamente autorizado a verificação de crédito ilíquido, conforme era 
sustentado por Pontes de Miranda, na vigência do regime legal anterior, ao 
afirmar: " [ d] eclara -se crédito ilíquido': 524 Há várias razões para se preferir 
esta orientação; a principal delas, por evidente, consiste no fato de que o 
plano de reestruturação dos ativos da empresa devedora afetará, sem dúvida, 
os interesses desse titular de crédito ilíquido. Desse modo, seria melhor que 
ele fosse admitido ao concurso recuperacional, de modo a poder tutelar seu 
crédito. A nova lei, entretanto, preferiu referir apenas a liquidez para que 
crédito seja habilitado, conforme dispõe o inciso II do art. 9.0 da LRF. 

Na habilitação de crédito incorporado em título de crédito, como cédula 
de crédito industrial, e em contrato de abertura de crédito, demonstradas a 
origem e a liquidez da dívida, deverá ser procedente o pedido de habilitação, 
por ser líquido e certo.525 

Deve também o pedido de verificação de crédito indicar a origem do 
crédito. Em caso de ausência de demonstração da origem do crédito, nos 
termos do art. 9.0

, II, da LRF, deve-se julgar improcedente a habilitação.526 

A razão da necessidade de investigação da origem do crédito decorre do 
fato de que determinados créditos não podem ser habilitados em procedi
mentos concursais. 

Todos os créditos sujeitos à recuperação judicial podem submeter-se ao 
escrutínio da verificação administrativa de créditos. Créditos não sujeitos à 
recuperação, por sua vez, não devem ser incluídos na relação de credores 
do administrador. 527 O tema é de relevo, pois o art. 51, III, da LRF dispõe 
que a petição inicial deve ser instruída com a relação nominal completa 
dos credores da empresa devedora. Aí, ao que parece, incluem-se credores 

523 Em sentido contrário, ver BRICAS, Paulo Marcondes. Comentários aos arts. 7.0 ao 20. 
In: DE LUCCA, Newton, SIMÃO FILHO, Adalberto (orgs.). Comentários à nova lei 
de recuperação de empresas e de falências. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 127-174, 
p. 130. 

524 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. t. 50. 3. ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 1984, p. 146. 

525 Nesse sentido, ver TJMG, AI 1.0024.06.999193-3/001, 4.• Câmara Cível, j. 16.12.2010, 
v.u., rei. Des. Almeida Melo. 

526 Nessa linha, ver TJMG, AC 1.0702.96.023664-5/001, 7.• Câmara Cível, j. 20.11.2009, v.u., 
rei. Des. Edivaldo George dos Santos (decidindo que "[n]ão demonstrada a origem da 
dívida, inviável a habilitação do crédito na falência, consoante previa o art. 82 da antiga 
lei de falências, atual art. 9.0 da Lei 11.101/2005"). Ver, também, TJSP, AI 0203584-
14.2011.8.26.0000, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 22.11.2011, v.u., rei. 
Des. Elliot Akel. 

527 TJMT, AI 8422/2011, 1.• Câmara Cível, j. 03.05.2011, v.u., rei. Des. Orlando Almeida 
Perri. 
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da empresa em recuperação que não se submetem ao procedimento. Há 
estabelecer-se o equilíbrio entre dois interesses: de um lado, a necessidade 
de divulgar informações sobre a empresa a seus credores, de modo a que 
possam decidir pela aprovação ou rejeição do plano; de outro, a necessidade 
de indicar quais os credores que se submetem à recuperação. 

Assim, créditos decorrentes de obrigações a título gratuito (art. 5.0
, I, da 

LRF)528 não podem ser habilitados na recuperação judicial. Ressalve-se que 
a jurisprudência, no entanto, tem admitido a habilitação de crédito quando 
a empresa devedora for avalista de títulos de crédito.529 O mesmo tem sido 
assentado quanto à habilitação de crédito em recuperação judicial de empresa 
fiadora, pois nesse caso fiança não é entendida como ato gratuito. 530 

Da mesma maneira, não são habilitáveis na recuperação os créditos 
extraconcursais, que são aqueles que surgem após o pedido de recuperação 
judicial. Esses créditos somente poderão ser habilitados em caso de convo
lação da recuperação judicial em falência. 531 

528 Nesse sentido, ver TJMG, AI 1.0024.09.646699-0/001, 12.• Câmara Cível, j. 07.04.2010, 
v.u., rei. Des. Domingos Coelho (decidindo que, "em se tratando de habilitação de crédito 
em procedimento concursal, a respectiva origem deve ser indicada na inicial (exegese 
do art. 9.0 da Lei 11.101/2005), porque alguns não estão sujeitos a habilitação e porque 
o interesse a ser protegido na execução coletiva é o da preservação da igualdade de 
tratamento entre os credores"). 

529 Assim, ver TJMG, AC 1.0079.03.073621-3/001, 1.• Câmara Cível, j. 02.02.2010, v.u., 
rei. Des. Eduardo Andrade (afirmando que, ante o fato de que "o avalista garante o 
pagamento do título como devedor solidário, podendo ser acionado individualmente 
ou em conjunto com os demais obrigados, e sem que seja necessário observar a ordem 
pela qual se obrigaram em razão da solidariedade cambiária não se confundir com a 
solidariedade do direito comum, não vejo razão para o indeferimento do pedido de 
habilitação de crédito fundado em crédito pelo qual a empresa falida se obrigou na 
condição de avalista"). 

530 Nesse sentido, ver TJSP, AI 555.225.4/4-00, Câmara Especial de Falências e Recupe
rações Judiciais, j. 30.07.2008, v.u., rei. Des. Romeu Ricupero (julgando que "[n]ão é 
ato gratuito aquele em relação ao qual é possível identificar contraprestação, ainda que 
intangível; não é ato gratuito aquele que não está isolado da atividade empresarial; se a 
relação existente entre o devedor e o garante aponta para uma comunhão de interesses 
comerciais, decorrente de determinada sinergia, a garantia produzirá seus regulares efei
tos; em suma, a garantia pessoal pode ser ato gratuito, quando nenhum interesse tinha 
o garante no ato praticado, o que se presume se o ato não tem o caráter comercial ou 
dele nenhuma vantagem era possível resultar para o devedor, o que não é o caso"). 

531 Assim, ver TJSP, AI 620.795-4/2-00, Câmara Especial de Falências e Recuperações Judi
ciais, j. 01.04.2009, v.u., rei. Des. Boris Kauffmann (decidindo na habilitação de créditos 
pelo "[i]ndeferimento por ausência de demonstração da origem dos mesmos. Origem 
comprovada. Créditos gerados após o pedido de recuperação judicial, posteriormente 
convolada em falência. Créditos extraconcursais"). 
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Também por não se sujeitar à recuperação judicial, não pode ser ha
bilitado em recuperação judicial de sociedade crédito detido contra sócio 
da empresa devedora, ante a autonomia patrimonial da pessoa jurídica. 532 

E, por fim, o crédito tributário não pode ser habilitado na recuperação 
judicial de empresas.533 

Em caso de crédito incorporado em títulos de crédito, deve-se presumir 
a legitimidade da dívida,534 independentemente da comprovação da causa de 
emissão do título.535 Entretanto, questionada a origem, incumbe ao credor 
demonstrá-la.536 Entretanto, frise-se que substancial parcela da jurisprudên
cia entende pela necessidade de comprovação da origem da dívida em se 
tratando de habilitação de crédito incorporado em título de crédito. 537 Da 

532 Nesse sentido, ver TJSP, AI 676.885-4/8-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, 
j. 06.10.2009, v.u., rei. Des. Pereira Calças. 

533 Nesse sentido, ver TJSP, AC 586.87 9-4/0-00, Câmara Reservada à Falência e Recupera
ção, j. 30.06.2009, v.u., rei. Des. José Roberto Lino Machado (decidindo que "[n]ão há 
sentido em habilitação de crédito da Fazenda Pública em recuperação judicial, em cujo 
processo a moeda de solvência dos débitos é acordada pelos credores, sem inclusão do 
crédito fazendário"). 

534 Nesse sentido, ver TJMG, AC 1.0024.07.452399-4/001, 3.• Câmara Cível, j. 29.07.2009, 
v.u., rei. Des. Manuel Saramago (entendendo que "[a] fim de compatibilizar as carac
terísticas de abstração e autonomia do cheque com a exigência da comprovação de 
origem do crédito nele descrito, deve-se presumir que legítimo, se não há indícios 
de que sua emissão deu-se de forma a contrariar a ordem jurídica, cuja comprovação 
deve se dar pelo devedor"); TJSP, AI 0501202-09.2010.8.26.0000, Câmara Reservada à 
Falência e Recuperação, j. 29.03.2011, v.u., rei. Des. Pereira Calças (decidindo que "[n]ão 
havendo indícios de afronta à ordem jurídica, nem alegação da devedora de falta de 
causa, incabível exigir-se do credor a prova da origem do cheque que ostenta todos os 
requisitos cambiais e configura título executivo extrajudicial"). 

535 Assim, ver TJSP, AI 573.160-4/9-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 
29.10.2008, v.u., rei. Des. Elliot Akel (entendendo pela desnecessidade de comprovação 
da causa de emissão de cheques no pedido de verificação de créditos). 

536 Assim, ver TJSP, AI 638.394-4/0-01, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 
27.10.2009, v.u., rei. Des. Boris Kauffmann (entendendo que "[h]avendo contestação 
à origem apontada para o crédito cuja habilitação é pretendida, incumbe ao credor 
demonstrá -la"). 

537 Nessa linha, ver TJSC, AI 2007.009164-8, 1.• Câmara de Direito Comercial, j. 06.03.2008, 
v.u., rei. Des. Salim Schead dos Santos (afirmando que para a habilitação de valor contido 
em título de crédito abstrato, há a necessidade de comprovação da relação fundamen
tal); TJMG, AI 1.0024.09.756761-4/001, 6.• Câmara Cível, j. 19.04.2011, v.u., rei. Des. 
Sandra Fonseca (decidindo que "[a] habilitação de crédito em falência exíge a prova, 
pelo credor, da origem do crédito, nos termos do art. 9.0

, 11, da Lei 11.101/2005. Boletos 
bancários acompanhados da certidão de protesto e notas fiscais expedidas, porém sem 
a comprovação da efetiva prestação do serviço, não se prestam a fundamentar pedido 
de habilitação de crédito em falêncià'); TJSP, AC 668.651-4/7-00, Câmara Reservada à 
Falência e Recuperação, j. 17.11.2009, v.u., rei. Des. Boris Kauffmann (decidindo que a 
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mesma forma que ocorre com a declaração da origem do crédito, a doutrina 
preponderante é no sentido de que, na habilitação de crédito decorrente 
de título de crédito adquirido por endosso, há a necessidade de declarar o 
pacto de valor recebido.538 

70. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO CRÉDITO 

A petição de verificação de créditos deve ser instruída com os documentos 
comprobatórios do crédito. Conforme se lê no inc. III do art. 9.0 da LRF, a 
petição inicial deve ser instruída com "os documentos comprobatórios do 
crédito e a indicação das demais provas a serem produzidas': Cá está mais 
um excerto do enunciado legal a confundir verificação administrativa com 
verificação judicial de créditos. Tendo em vista que o art. 9.0 da LRF trata 
da verificação administrativa de créditos, é descabida a alusão à indicação 
das demais provas a serem produzidas. Em verificação administrativa não há 
instrução probatória. Esta somente poderá ocorrer por ocasião de eventual 
verificação judicial de créditos. 

A necessidade de instruir o pedido de verificação administrativa de 
créditos com os documentos comprobatórios do crédito relaciona-se à 
necessidade de demonstração da existência do crédito e, ao mesmo tempo, 
da sua origem; isto é, a demonstração do an e quantum debeatur. 539 Não 
demonstradas a existência e a origem da dívida, não deverá ser acolhido 
o pedido de habilitação administrativa de créditos. 540 Assim, por exemplo, 
considerou-se não ter sido demonstrada a origem da dívida em caso de 

nota promissória é "[e]ficiente para fundamentar pedido de falência com apoio no art. 
94, I, da Lei 11.101/2005': Entretanto, "a nota promissória é insuficiente para demonstrar 
a origem do crédito, na habilitação"). 

538 COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à nova lei de falências e de recuperação de em
presas. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 47; TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de. 
Comentários aos arts. 1.• a 33. In: TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de, ABRÃO, 
Carlos Henrique (orgs.). Comentários à lei de recuperação de empresas e falência. São 
Paulo: Saraiva, 2005, p. 1-82, p. 27; e FAZZIO JÚNIOR, Waldo. Nova lei de falência e 
recuperação de empresa. São Paulo: Atlas, 2005, p. 81. 

539 Assim, ver STJ, REsp 1.321.288, 3.3 Turma, j. 27.12.2012, v.u., rei. Min. Sidnei Beneti 
(decidindo que " [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 dívidà'). 

540 Nesse sentido, embora tratando de habilitação retardatária, ver TJRS, AC 70037948833, 
6.• Câmara Cível, j. 24.11.2011, v.u., rei. Des. Artur Arnildo Ludwig (decidindo que [n]os 
termos do art. 9.• e seus incisos, ele parágrafo único, da Lei 11.101/2005, a habilitação 
de crédito deve conter os documentos comprobatórios do crédito, sob pena de, não 
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apresentação das notas fiscais desacompanhadas do comprovante da entrega 
de mercadoria.541 

Há diversos meios documentais de demonstrar a existência e a origem 
do crédito. Caso o crédito a ser habilitado tenha sido objeto de sentença, 
será a sentença o título a habilitar-se. 542 Em caso de duplicata não aceita, 
quando acompanhada da nota fiscal e do comprovante de entrega da 
mercadoria, entende-se que é documento hábil para instruir pedido de 
habilitação de crédito. 543 

Conquanto o pedido de verificação deva ser instruído com o documento 
comprobatório da dívida, há situações em que esse documento estará apen
sado em distinto volume de autos, seja por já instruir processo ou porque 
o credor pretende dar seguimento à ação contra coobrigados cuja dívida 
não é afetada pela recuperação judicial.544 Nesse caso, autoriza o parágrafo 
único do art. 9.0 da LRF que o pedido de verificação seja instruído com 
cópias autenticadas pelo cartório onde estão os autos do processo no qual 
encontra-se o documento, acompanhado de certidão extraída do cartório 
da execução.545 Registre-se, porém, quanto ao parágrafo único do art. 9.0 

demonstrada qual a origem do valor postulado, manter-se a sentença de improcedência 
da habilitação"). 

541 Nesse sentido, ver TJMG, AI 1.0024.06.987791-8/001, 6.• Câmara Cível, j. 09.12.2008, 
v.u., rel. Des. Edilson Fernandes (afirmando que "[i]nexistindo no processo de habi
litação de crédito a comprovação da origem da dívida, uma vez que as notas fiscais 
estão desacompanhadas dos respectivos comprovantes de entrega e recebimento da 
prestação de serviços de locação de veículos, tal situação inviabiliza a habilitação do 
crédito pleiteada"). 

542 Assim, ver TJMG, AI 1.0209.08.080658-8/001, 3.a Câmara Cível, j. 04.06.2009, v.u., rei. 
Des. Albergaria Costa. (afirmando que "[o] crédito oriundo de contrato de abertura de 
crédito que se pretende habilitar em falência não pode ser discutido pelo juízo falimentar 
se as cláusulas do contrato foram todas analisadas em sentença transitada em julgado. 
Uma vez operada a coisa julgada material, a decisão proferida torna-se imutável, nos 
termos do art. 467 do CPC"). 

543 Assim, ver TJSP, AC 0103694-83.2003.8.26.0000, 3.• Câmara de Direito Privado, j. 
16.08.2011, v.u., rel. Des. João Pazine Neto (admitindo habilitação de crédito comprova
do "por meio de duplicatas, acompanhadas das notas fiscais e canhoto de recebimento 
subscrito, assim como das duplicatas mercantis correspondentes, nas quais consta assi
natura da representante legal da falida e carimbo com seu CNPJ"). Ver, também, TJSP, 
AI 484.939-4/0-00, Câmara Especial de Falências e Recuperações Judiciais, j. 25.04.2007, 
v.u., rel. Des. Boris Kauffmann. 

544 COLOMBO, Giuliano; COSTA, Patrícia Barbi. Da verificação e da habilitação de créditos. 
In: PAIVA, Luiz Fernando Valente de (org.). Direito falimentar e a nova lei de falências 
e recuperação de empresas. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 137-165, p. 143. 

545 Nesse sentido, ver TJSP, AI 502.904-4/0-00, Câmara Especial de Falências e Recu
perações Judiciais, j. 31.10.2007, v.u., rel. Des. Romeu Ricupero (afirmando que 
há "[p]ossibilidade de juntada de cópias autenticadas, exatamente quando estiverem 
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da LRF, que já se admitiu que o pedido de habilitação fosse instruído com 
"cópias simples': isto é, não autenticadas, quando seu conteúdo não for 
impugnado. 546 

71. VERIFICAÇÃO JUDICIAL DE CRÉDITOS 

São duas as espécies de verificação judicial de créditos: a habilitação 
retardatária e a impugnação. Ambas as espécies constituem ações incidentais 
ao processo de recuperação judicial, que podem ser propostas independen
temente de o credor ter apresentado pedido de verificação administrativa 
de crédito. Noutras palavras, a não formulação tempestiva de pedido de 
verificação administrativa de créditos não conduz à preclusão para a veri
ficação judicial de créditos.547·548 

juntados em outros autos (art. 9.0
, parágrafo único, da Lei 11.101/2005)- Necessidade, 

também de certidões extraídas dos processos de execução, para comprovação do não 
recebimento em duplicidade do mesmo crédito"). Ver, também, TJRS, AI 70028673895, 
6. • Câmara Cível, j. 02.06.2009, decisão monocrática, rei. Des. Antônio Corrêa Palmeiro 
da Fontoura. Entretanto, a dispensar a certidão do cartório e a admitir apenas que o 
pedido de verificação seja instruído com fotocópia autenticada em cartório, ver TJCE, 
AC 44216640200080600011, 1.• Câmara Cível, j. 06.05.2011, v.u., rei. Des. Fernando 
Luiz Ximenes Rocha (decidindo que, "[n]o requerimento de habilitação formulado ao 
juízo universal, os títulos e documentos que legitimam os créditos deverão ser exibidos 
no original ou por cópias autenticadas, se estiverem juntados em outro processo (art. 
9.0

, parágrafo único, da Lei 11.101/2005), os quais deverão ser considerados válidos 
desde que oficialmente autenticados e não impugnados justificadamente pelo devedor. 
[ ... ] Revela-se despicienda, em face da nova disciplina legal, da moderna doutrina e 
jurisprudência, a regra que exige, na falta do título de crédito original a referendar o 
pedido de inclusão no quadro geral de credores, a juntada de certidão de inteiro teor 
extraída dos autos, bastando, para tanto, colacionar fotocópia autenticada do documento 
(art. 384, CPC)"). 

546 Assim, ver TJSP, AI 519.244-4/7-00, Câmara Especial de Falências e Recuperações Ju
diciais, j. 19.12.2007, v.u., rei. Des. Romeu Ricupero (entendendo que são admissíveis 
cópias simples, "porquanto os originais estão encartados em outro processo e não se 
impugnou o conteúdo dos documentos juntados - Uma única duplicata mercantil 
emitida após o ajuizamento da recuperação judicial - Exclusão do valor desse título, já 
que a recuperação abrange apenas os créditos existentes ao tempo em que o pedido foi 
ajuizado"). 

547 Nesse sentido, ver TJSP, AI 465.857-4/7-00, Câmara Especial de Falências e Recupera
ções Judiciais, j. 30.05.2007, v.u., rei. Des. José Roberto Linho Machado (entendendo 
que "[n]ão configura preclusão para a apresentação de impugnação de crédito a falta 
de oposição de divergência perante o administrador judicial"). 

548 Na doutrina, por todos, ver TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de. Comentários 
aos arts. 1.0 a 33. In: TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de, ABRAO, Carlos 
Henrique (orgs.) .. Comentários à lei de recuperação de empresas e falência. São Paulo: 
Saraiva, 2005, p. 1-82, p. 29. Em sentido contrário, ver BEZERRA FILHO, Manoel 
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Tanto a habilitação retardatária como a impugnação constituem ações 
incidentais, com prestação jurisdicional, razão pela qual são endereçadas 
ao juízo da recuperação judiciai.S49 Ademais, essas ações não consistem 
em "atividade meramente administrativa, assimilável àquela tipicamente 
atribuída à jurisdição voluntária.550 Por envolverem provocação à prestação 
jurisdicional, será devido o recolhimento de custas processuais, tanto na 
habilitação retardatária551 como na impugnação, desde que haja previsão na 
legislação estadual impondo o recolhimento da taxa judiciária. 552 Ademais, 

Justino. Lei de recuperação de empresas e falências. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tri
bunais, 2008, p. 80. 

549 Nesse sentido, ver TJMG, AC 1.0145.08.496862-0/001, 7.• Câmara Cível, j. 30.08.2011, 
v.u., rei. Des. Wander Marotta. 

550 GUERREIRO, José Alexandre Tavares. Comentários ao art. 7.0 a 20. In: SOUZA JÚNIOR, 
Francisco Satiro de, PITOMBO, Antônio Sérgio A. de Moraes (orgs.). Comentários à 
nova lei de recuperação de empresas e falência. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 144-
162, p. 145. 

551 Assim, ver TJSP, AI 626.077-4/0-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 
19.05.2009, v.u., rei. Des. Pereira Calças (afirmando que "[a] Lei paulista 11.608/2003, 
no art. 4.0

, § 8.0
, estabelece ser devida a taxa judiciária na habilitação retardatária apre

sentada em concordata preventiva, esta substituída pela atual recuperação judicial. O 
art. 10, § 3.0

, da Lei 11.101/2005 exige o recolhimento de custas na habilitação retarda
tária em falência, exigência também aplicável à habilitação ou divergência formulada 
extemporaneamente na recuperação judicial. Agravo desprovido, mantida a decisão que 
determinou o recolhimento das custas na divergência retardatária"); TJSP, AI 580.560-4-
/0-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 17.12.2008, v.u., rei. Des. Pereira 
Calças (julgando que "[a) Lei paulista 11.608/2003, no art. 4.0

, § 8.0
, estabelece ser devida 

a taxa judiciária na habilitação retardatária apresentada em concordata preventiva, esta 
substituída pela recuperação judicial. O art. 10, § 3.0

, da Lei 11.101/2005 também exige 
o recolhimento de custas na habilitação retardatária no processo de falência, exigência 
também aplicável à idêntica medida extemporaneamente formulada na recuperação 
judicial. Agravo desprovido, mantida a decisão que determinou o recolhimento das 
custas na habilitação retardatária na recuperação judicial"); TJSP, AC 564.613-4/6-00, 
Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 29.10.2008, v.u., rei. Des. José Roberto 
Lino Machado (entendendo que "[o] art. 4.0

, § 8.0
, da Lei estadual11.608/2003 não exclui 

a incidência da taxa judiciária sobre habilitação de crédito retardatária em falência, o 
que está em conformidade com o art. 10, § 3.0

, da NLF"). No mesmo sentido, ver TJSP, 
AI 596.864-4/0-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 05.05.2009, v.u., rei. 
Des. Elliot Akel. 

552 Assim, ver TJSP, AI 0089613-51.2011.8.26.0000, Câmara Reservada à Falência e Recupera
ção, j. 18.10.2011, v. u., rei. Des. Pereira Calças (decidindo que " [ n) a habilitação retardatária 
em falência, não há previsão legal instituindo taxa judiciária devida ao Estado, não se 
podendo, por interpretação analógica, exigir tributo não previsto na legislação estadual. 
Agravo a que se dá provimento"); TJSP, AI 0007499-55.2011.8.26.0000, 30.• Câmara de 
Direito Privado, j. 22.12.2011, v.u., rei. Des. Ricardo Negrão (entendendo, em caso de 
ação de impugnação em falência, ser inadmissível o recolhimento de custas iniciais, 
pois há "[a]usência de previsão de incidência de custas em legislação estadual, não se 
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a norma encontrada no art. 10, § 3.0

, da LRF, que exige o recolhimento de 
custas na habilitação retardatária na falência, aplica-se também à recupe
ração judicial.553 

Como ação incidental, a habilitação de créditos pressupõe a provocação 
à prestação jurisdicional, bem como que o credor habilitante dê impulso 
para o andamento do processo. Se o processo permanecer parado por inércia 
do habilitante, poderá o magistrado extingui-lo sem julgamento de mérito 
(art. 267, II, do CPC).554 

podendo, mediante interpretação analógica, exigir tributo não previsto. Posição unânime 
da Câmarà'); TJSP, AI 990.10.210608-0, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, 
j. 01.06.2010, v.u., rei. Des. Pereira Calças (julgando que, "(n]a habilitação retardatária 
em falência, não há previsão legal instituindo taxa judiciária devida ao Estado, não se 
podendo, por interpretação analógica, exigir tributo não previsto na legislação estadual"); 
TJSP, AI 639.569-4/5-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 18.08.2009, v.u., 
rei. Des. José Roberto Lino Machado (entendendo que "[n]ão havendo previsão expressa 
no art. 4.0

, § 8.0
, da Lei estadual 11.608/2003 de incidência da taxa judiciária sobre a 

habilitação de crédito retardatária em falência, ao contrário da previsão existente para a 
concordata, exigi-la implica cobrança de tributo por analogia, o que é vedado pelo art. 
107, § 1.0

, do CTN, conforme jurisprudência que acabou se firmando nesta Câmara"); 
TJSP, AI 618.718-4/2-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 30.06.2009, v.u., 
rei. Des. Boris Kauffmann (afirmando que, "(n]a habilitação retardatária em falência, 
apresentada antes da homologação do quadro geral de credores, não há previsão legal 
instituindo a taxa judiciária devida ao Estado, não se podendo, mediante interpretação 
analógica, exigir tributo não previsto"); TJSP, AI 632.615-4/5-00, Câmara Reservada à 
Falência e Recuperação, j. 09.06.2009, v.u., rei. Des. Romeu Ricupero (entendendo que, 
"na lei especial, não há previsão de exigência de custas na habilitação retardatária em 
recuperação judicial - Recurso da recuperanda, sustentando tal exigência - Ausência 
de previsão de incidência de custas em legislação estadual, não se podendo, mediante 
interpretação analógica, exigir tributo não previsto"); TJSP, AI 621.512-4/0-00, Câmara 
Reservada à Falência e Recuperação, j. 09.06.2009, v.u., rei. Des. Elliot Akel (julgando 
que "[n]a habilitação retardatária em falência, apresentada antes da homologação do 
quadro geral de credores, não há previsão legal instituindo a taxa judiciária devida ao 
Estado, não se podendo, mediante interpretação analógica, exigir tributo não previsto"). 
No mesmo sentido já apontado, ver também TJSP, AI 601.471-4/5-00, Câmara Reservada 
à Falência e Recuperação, j. 28.01.2009, v.u., rei. Des. Elliot Akel; TJSP, AI 653.470-4-
/6-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 27.10.2009, v.u., rei. Des. Romeu 
Ricupero; e TJSP, AI 0007499-55.2011.8.26.0000, 30.• Câmara de Direito Privado, j. 
22.12.2011, v.u., rei. Des. Ricardo Negrão. 

553 Assim, ver TJSP, AI 580.560-4/0-00, Câmara Especial de Falências e Recuperações Judi
ciais, j. 17;12.2008, v.u., rei. Des. Pereira Calças (afirmando que "(o] artigo 10, § 3.0

, da 
Lei 11.1 O 1/2005 também exige o recolhimento de custas na habilitação retardatária no 
processo de falência, exigência também aplicável à idêntica medida extemporaneamente 
formulada na recuperação judicial"). 

554 TJPR, AC 755927-5, 18.• Câmara Cível, j. 15.06.2011, v.u., rei. Juiz Substituto Osvaldo 
Nallim Duarte (decidindo que a habilitação retardatária deve ser extinta sem julgamento 
do mérito quando o credor habilitante não dá impulso ao andamento do processo após 



~~~ A CONSTRUÇÃO JURISPRUDENCIAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE EMPRESAS 

72. PEDIDO DE RESERVA 

As reclamatórias trabalhistas e as ações ordinárias pelas quais se de
mandar quantia ilíquida contra a empresa devedora não serão apanhadas 
pelo automatic stay e continuarão a tramitar perante os juízos onde foram 
distribuídas. Para esses credores, dispõe o art. 6.0

, § 3.0
, da LRF que o juiz 

competente para essas ações "poderá determinar a reserva da importância 
que estimar devida na recuperação judicial ou na falência, e, uma vez re
conhecido líquido o direito, será o crédito incluído na classe próprià: Essa 
decisão tem natureza tipicamente acautelatória e visa assegurar ao credor 
que possa participar do concurso recuperacional, exercendo direito de voto 
na assembleia-geral de credores. Entretanto, como a recuperação judicial 
possui concursualidade, mas é desprovida de executividade forçada, não 
se deve entrever na determinação de reserva o objetivo de participar de 
rateios parciais. Essa última hipótese é de aplicação restrita ao concurso 
falimentar,555 por possuir o rasgo da executividade forçada. 

O valor objeto do pedido de reserva incluído na relação de credores 
sofrerá modificação caso tenha sido ele objeto do plano de recuperação, 
à exceção do crédito trabalhista, que deverá ser pago conforme o valor 
flxado pelo juízo laboral. Portanto, se ele não foi objeto do plano, não 
sofrerá modificação (art. 49, § 2.0

, da LRF) e será mantida a determinação 
da reserva de valor. 556 

73. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA 

TJSP, AC 606.118-4/1-00, Câmara Especial de Falências e Recuperações 
Judiciais, j. 17.12.2008, v.u., rel. Des. Romeu Ricupero Falência- Habilitação 
de crédito - Extinção por abandono - Regular intimação do habilitante -
Confusão do autor, que, diante da existência de duas habilitações, providen
ciou o prosseguimento em uma delas, omitindo-se na outra - Inexistência 
de ânimo inequívoco de abandonar a causa - Ademais, verificação de 

regularmente intimado). Em sentido análogo, ver TJSP, AC 0058705-80.2003.8.26.0100, 
9.• Câmara de Direito Privado, j. 20.09.2011, v.u., rei. Des. Piva Rodrigues. 

555 Nesse sentido, ver TJSP, AI 0380170-37.2010.8.26.0000, Câmara Reservada à Falência 
e Recuperação, j. 29.03.2011, v.u., rei. Des. Boris Kauffmann (julgando inadmissível 
a reserva de importância "para atendimento de eventual rateio" em favor de credor 
retardatário, por ser "[p] rovidência admissível apenas em falência ou pelos juízos onde 
tramitam ações demandando quantia ilíquida, na recuperação judicial"). 

556 Assim, ver TJSP, AI 0037390-24.2011.8.26.0000, Câmara Reservada à Falência e Recu
peração, j. 18.10.2011, v.u., rei. Juiz Caio Marcelo Mendes de Oliveira (decidindo que, 
"[n]ão tendo havido novação quanto ao valor que se pretende habilitar, de manter-se a 
decisão que determinou a reserva correspondente"). 
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crédito na falência que deve evitar o excesso de formalismo - Não bastasse, 
credor que foi intimado a dar andamento ao feito, quando ninguém, nem 
a falida, nem o administrador judicial, nem o Ministério Público, havia se 
manifestado antes sobre a sua declaração - Apelação provida. 

A habilitação retardatária é aquela que não se realizou no exíguo prazo 
concedido pela Lei 11.1 O 1/2005 para a habilitação administrativa de créditos. 
O objetivo da ação de habilitação retardatária em recuperação judicial de 
empresas consiste em habilitar crédito que não foi incluído na relação de 
credores elaborada pelo administrador, de modo a que o credor possa se 
legitimar a participar da assembleia-geral de credores (art. 10, § 1.0 ,

557 e art. 
39,558 ambos da LRF) e, em caso de convolação da recuperação judicial em 
falência, já tenha o seu crédito habilitado, de modo a participar do concurso 
falencial (art. 80559 da LRF). Por essa razão, o pedido de habilitação retar
datária é orientado a que o juízo da recuperação judicial declare o crédito 
habilitando e o inclua no quadro geral de credores. Já por essa razao, não se 
deve confundir a habilitação retardatária com a ação de impugnação, cujos 
objetivos consistem em questionar a legitimidade, importância e classificação 
de crédito incluído na relação de credores elaborada pelo administrador 
judicial, conforme reza o art. 8.0 da LRF. As habilitações retardatárias de 
crédito, entretanto, se distribuídas antes da hologação do quadro geral de 
credores, "serão recebidas como impugnação e processadas na forma dos 
arts. 13 a 15" da LRF, conforme prescreve o art. 10, § 5.0

, da LRF. 

De regra, o habilitante retardatário perderá o direito de voto na assem
bleia-geral de credores, por não constar da relação de credores elaborada 
pelo administrador judicial, consoante a regra insculpida no art. 10, § 1.0

, 

da LRF.560 Essa perda do direito de voto não se aplica ao credor trabalhista. 

557 Lê-se no referido dispositivo que: "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:' 

558 Dispõe o art. 39 que: "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 admi
nistrador judicial na forma do art. 7.•, § 2.•, desta Lei, ou, ainda, na falta desta, na relação 
apresentada pelo próprio devedor nos termos dos arts. 51, incisos III e IV do caput, 99, 
inciso III do caput, ou 105, inciso li 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 §§ 1.• e 2.• do art. 10 desta Lei:' 

559 Lê-se nesse dispositivo que: "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:' 

560 Nesse sentido, ver TJSP,AI 0328576-81.2010.8.26.0000, Câmara Reservada à Falência e 
Recuperação, j. 29.03.2011, v.u., rei. Des. Boris Kauffmann (decidindo que "[c]redor que 
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Quanto aos demais credores, eles somente terão direito de voto se, no tem
po da realização da assembleia-geral de credores, houver decisão lavrada 
nos autos da habilitação retardatária, que tenha admitido seu crédito,561 ou 
que tenham obtido reserva da importância de seu crédito, conforme dispõe 
expressamente o art. 39 da LRF. Contudo, quem realiza habilitação retar
datária, conquanto de regra perca o direito de voto, não perde o direito de 
voz nas assembleias. 562 Os efeitos da habilitação retardatária na falência são 
muito distintos, pois implicam na perda do direito de o credor participar 
dos rateios parciais,563 conforme se lê no art. 10, 3.0

,
564 da LRF.565 

Somente o titular do crédito é legitimado a apresentar pedido de habi
litação retardatária.566 Se o crédito encontra-se na titularidade de terceiro, a 

não apresentou sua habilitação perante o administrador judicial no prazo do art. 7. 0
, § 

1.0
, da Lei 11.101/2005, limitando-se a apresentá-la em relação à relação elaborada pelo 

administrador judicial. Condição de habilitação retardatária reconhecida, com perda do 
direito de voto na assembleia-geral (Lei 11.101/2005, art. 10, § 1.0

). Ostentando a condi
ção de credor com habilitação retardatária, perde ele o direito de voto nas assembleias 
de credores"). 

561 Assim, ver TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de. Comentários aos arts. 1.0 a 
33. In: TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de, ABRÃO, Carlos Henrique (orgs.). 
Comentários à lei de recuperação de empresas e falência. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 1-82, 
p. 30; BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Lei de recuperação de empresas e falências. 5. 
ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 83. 

562 Nesse sentido, ver TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de. Comentários aos arts. 
1.0 a 33. In: TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de, ABRÃO, Carlos Henrique 
(orgs.). Comentários à lei de recuperação de empresas e falência. São Paulo: Saraiva, 2005, 
p. 1-82, p. 30. 

563 TJSP, AI 0380170-37.2010.8.26.0000, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 
29.03.2011, v.u., rei. Des. Boris Kauffmann (julgando inadmissível a reserva de im
portância "para atendimento de eventual rateio" em favor de credor retardatário, por 
ser "[p] rovidência admissível apenas em falência ou pelos juízos onde tramitam ações 
demandando quantia ilíquida, na recuperação judicial"). 

564 Lê-se nesse dispositivo que: "Na falência, os créditos retardatários perderão o direito 
a rateios eventualmente realizados e ficarão sujeitos ao pagamento de custas, não se 
computando os acessórios compreendidos entre o término do prazo e a data do pedido 
de habilitação:' 

565 Acerca do tema, ver TJRS, AC 70044933471, 5.• Câmara Cível, j. 23.11.2011, v.u., rei. Des. 
Isabel Dias Almeida (advogado que não habilita seu crédito decorrente de sucumbência 
em falência fica privado de recebê-lo). 

566 Assim, ver TJSP, AI 685.039-4/9-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 
27.10.2009, v.u., rei. Des. Pereira Calças (decidindo que "[q]ualquer credor tem legiti
midade para impugnar a legitimidade, importância ou classificação de crédito arrolado 
na relação de credores elaborada pelo administrador judicial. No entanto, havendo 
omissão de crédito na aludida relação, somente o credor prejudicado tem legitimidade 
para postular em nome próprio, via impugnação, a habilitação do crédito por ele titu
larizado"). 
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quem foi transmitido - a exemplo do terceiro que se sub-roga no crédito 
-, será legítimo esse terceiro para postular habilitação retardatária,567 caso 
o crédito não tenha sido mencionado na petição inicial, nem na relação 
de credores confeccionada pelo administrador. Se o crédito transmitido 
constar da petição inicial, poderá o credor apresentar divergência, ou, se 
o crédito constar da relação de credores do administrador, o novo credor 
poderá apresentar impugnação, para que se substitua o nome do credor 
anterior pelo do novo. 

Não está o credor, entretanto, obrigado a habilitar seu crédito. 568 Ele 
somente o fará caso se interesse em participar do conclave. Não estando ha
bilitado, evidentemente não se legitimará a votar em assembleia; mas não se 
diga que ele poderá, após o decurso do automatic stay, prosseguir com a sua 
execução, se o plano de recuperação judicial aprovado houver disposto acerca 
do pagamento desse crédito. Nesse caso, o crédito será novado e o credor 
receberá o pagamento em conformidade com o previsto no plano.569 

As ações de habilitação retardatária de crédito podem ser propostas desde 
o decurso do prazo para a habilitação administrativa de créditos (art. 7.0

, § 
1.0

, c/c art. 10, § 5.0
, ambos da LRF),570 até a homologação do quadro geral 

567 Assim, ver TJRS, AI 70043317171, S.• Câmara Cível, j. 24.08.2011, v.u., rei. Des. Gelson 
Rolim Stocker (admitindo que "[o] credor sub-rogado pode buscar a habilitação do seu 
crédito na recuperação judicial por meio da via judicial, nos termos do art. 1 O da Lei 
11.101/2005"). 

568 Nesse sentido, ver STJ, CC 114.952, 2.• Seção, j. 14.09.2011, v.u., rei. Min. Raul Araújo 
(decidindo que "[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 indi
vidual de seu crédito, é direito que lhe assegura a lei"). 

569 Em sentido contrário, ver TJES, AI 030119001714, 1.• Câmara Cível, j. 20.03.2012, v.u., 
rei. Des. Fábio Clem de Oliveira (afirmando que "[a] habilitação do crédito é provi
dência 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"). 

570 Assim, ver TJMT, AI 22123/2011, 1.• Câmara Cível, j. 31.05.2011, v.u., rei. Des. Orlando 
de Almeida Perri (decidindo que "[n]ão há que se falar em nulidade da convocação 
procedida nos moldes do art. 52,§ Lo, da LRJ, porque a finalidade da lei foi simplificar o 
procedimento de habilitação ao crédito, anunciando a todos os credores o deferimento da 
recuperação judicial e o prazo para habilitação de seus créditos. Se o credor deixa passar 
em branco o prazo de 15 dias para se habilitar na recuperação judicial, seu crédito será 
considerado retardatário e deverá ser habilitado em juízo, observando o procedimento 
definido nos§§ 5.0 e 6.0 do art. 10 da Lei 11.101/2005, não havendo, nesse caso, que 
se falar de habilitação junto ao administrador da recuperaçãd'); e TJSP, AC 529.250-4-
/2-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 27.02.2008, v.u., rei. Des. Pereira 
Campos (tratando de "[h]abilitação de crédito apresentada após o decurso do prazo de 
15 dias previsto no artigo 7.0

, § 1.0
, da LRF. Recepção da habilitação como retardatária, 

nos termos do art. 10, com processamento a teor dos arts. 13 a 15 da LRF"). 
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de credores, consoante dispõe o art. 10, § 5.0
, da LRF.571 Distribuída a ação 

de habilitação retardatária de crédito antes da homologação do quadro geral 
de credores, ela será recebida como impugnação (art. 10, § 5.0

, da LRF). Já 
após a homologação do quadro geral de credores, o credor não poderá mais 
habilitar retardatariamente seu crédito e deverá postular a retificação do 
quadro geral de credores por meio de ação ordinária, conforme estabelece 
o art. 10, § 6.0

, da LRf.572 Para essa ação, entrevê-se como limite temporal 
para a sua propositura a data do encerramento da recuperação. 573 

Pela sistemática da Lei 11.101/2005, a homologação do quadro geral de 
credores ocorreria antes da data do encerramento da recuperação judicial. 
Na realidade forense, entretanto, por vezes ocorre o encerramento da recu
peração judicial antes da homologação do quadro geral de credores. Nesse 
caso, cabe a indagação se haveria a possibilidade de habilitação retardatária 
de créditos após o encerramento da recuperação judicial, embora antes da 
consolidação do quadro geral de credores. A resposta que nos parece mais 
acertada é aquela que não admite a habilitação retardatária de créditos após 
o encerramento da recuperação judicial,574 tendo em vista que essa habili-

571 Lê-se nesse dispositivo que "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:' 

572 Nesse sentido, ver TJSP, AI 0078469-80.2011.8.26.0000, Câmara Reservada à Falência 
e Recuperação, j. 18.10.2011, v.u., rei. Des. Elliot Akel (julgando que a habilitação de 
crédito após a homologação do quadro geral de credores deve ser realizada por meio do 
rito ordinário, consoante o disposto no art. 10, § 6.0 , da LRF); e TJPR, AI 0.507.317-8, 
17.• Câmara Cível, j. 28.01.2009, v.u., rei. Juiz Francisco Jorge (no caso, consignou-se 
que "informa o agravante em sua inicial de habilitação de crédito que já houve a pu
blicação do quadro geral de credores. Assim, tem aplicação ao caso a hipótese do § 6.0 

do art. 10 da Lei 11.101/2005, que admite a interposição, pelo procedimento ordinário, 
de requerimento ao juízo da falência para retificação do quadro geral para inclusão do 
respectivo crédito. [ ... ] Trata-se, portanto, de admissão do pedido de inclusão de cré
dito retardatário, com retificação do quadro geral, na forma do art. 10, § 6.0

, vez que 
apresentado após a homologação do quadro de credores"). 

573 BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Lei de recuperação de empresas e falências. 5. ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 83. 

574 Nesse sentido, TJES, AI 030119001714, 1.• Câmara Cível, j. 20.03.2012, v.u., rei. Des. 
Fábio Clem de Oliveira (assentando que, "[a] rigor, a Lei não estabelece limite temporal 
para a habilitação retardatária, de tal forma que, em tese, até o momento da extinção 
da recuperação (art. 63) ou da extinção das obrigações na falência (art. 159), é possível 
receber habilitações (como habilitação ou como resultado de julgamento em ação de rito 
ordinário), as quais serão normalmente processadas, para fins de inclusão no quadro 
geral de credores, na categoria que a lei reserva para aquele crédito. Tanto é assim que 
o próprio§ 6.0 do art. 10 da Lei 11.101/2005 menciona a possibilidade de ajuizamento 
de ação ordinária para tal fim, sem limitação temporal"); TJRS, AI 70032462897, 6.• 
Câmara Cível, j. 11.03.2010, v.u., rei. Des. Artur Arnildo Ludwig (entendendo que 



Cap. 6 - VERIFICAÇÃO DE CR~DITOS 11 
tação não permitirá ao credor participar da assembleia-geral de credores, 
nem incluir seu crédito no quadro geral de credores para já estar habilitado 
em caso de convolação da recuperação judicial em falência. Como se sabe, 
após o encerramento da recuperação judicial não há mais a possibilidade 
de convolação da recuperação em falência. 

74. VERIFICAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA 

O crédito trabalhista pode ser objeto de verificação administrativa de 
créditos, conforme dispõe o art. 6.0

, § 2.0
, da LRF. Portanto, caso o crédito 

trabalhista tenha sido declarado na relação de empregados que deve instruir a 
petição inicial (art. 51, IV, da LRF), seu titular poderá pedir ao administrador 
sua modificação ou exclusão, por meio de pedido de divergência. Caso o 
crédito trabalhista não tenha sido arrolado na referida relação de empre
gados, o credor trabalhista poderá pedir sua habilitação ao administrador 
judicial. Nesse sentido, a disciplina emprestada à verificação administrativa 
de crédito trabalhista é a mesma que se aplica aos demais créditos. 

O mesmo, entretanto, não se pode afirmar em relação à verificação 
judicial de créditos, em razão da competência constitucional da Justiça 
do Trabalho para conhecer e julgar dissídios laborais (art. 114, I, da CF). 
Nesse sentido, compete à Justiça do Trabalho apurar judicialmente o crédito 
trabalhista.575 Por essa razão, as habilitações retardatárias de crédito traba
lhista deverão ser processadas perante a Justiça do Trabalho, na forma da 
legislação trabalhisa. Uma vez apurado o crédito laboral perante a Justiça 
competente, com o trânsito em julgado da decisão, o crédito deverá ser 
incluído no quadro geral de credores.576 Portanto, se a empresa devedora 

não cabe habilitação de créditos ou modificação do quadro geral de credores após o 
encerramento da recuperação judicial); e TJMG, AC 1.0672.10.005764-1/001, 2.• Câ
mara Cível, j. 19.07.2011, v.u., rei. Des. Brandão Teixeira (entendendo que encerrada a 
recuperação judicial, não haverá como habilitar o crédito, à semelhança ao que ocorre 
na falêncià'). 

575 Nesse sentido, ver STF, RE 583.955, Tribunal Pleno, j. 28.05.2009, m.v., rei. Min. Ricardo 
Lewandowski (decidindo que a Justiça do Trabalho é competente para apurar o crédito 
trabalhista contra empresa em recuperação, mas que o pagamento do crédito compete 
à Justiça Estadual). A essa decisão conferiu-se repercussão geral em 19.06.2008 (assen
tando que "[o]ferece repercussão geral a questão sobre qual o órgão do Poder Judiciário 
é competente para decidir a respeito da forma de pagamento dos créditos, incluídos 
os de natureza trabalhista, previstos no quadro geral de credores de empresa sujeita a 
plano de recuperação judicial"). 

576 Acerca do tema, ver STJ, REsp 1.321.288, 3.• Turma, j. 27.12.2012, v.u., rei. Min. Sidnei 
Beneti (decidindo que "[o] crédito trabalhista só estará sujeito à novação imposta 
pelo plano de recuperação judicial se se tratar de crédito já consolidado ao tempo 
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estiver em recuperação judicial, deverá ser suspensa a execução trabalhista, 
de modo que o credor possa habilitar seu crédito consignado em sentença 
no concurso recuperacional. 577 O crédito trabalhista deve ser habilitado pelo 
valor indicado na certidão de crédito expedida pela Justiça Laboral.578 Com 
efeito, na habilitação de crédito trabalhista decorrente de sentença, basta 

da propositura do pedido de recuperação judicial". E conforme consignou o relator 
em seu voto, "o crédito trabalhista só estará sujeito à novação imposta pelo plano de 
recuperação judicial quando já estiver consolidado ao tempo da propositura do pedido 
de recuperação judicial. Se ele ainda estiver sendo apurado em ação trabalhista ao 
tempo da propositura do pedido de recuperação judicial, não apenas essa ação traba
lhista seguirá o seu curso normal como ainda o valor que nela se apurar será incluído 
nominalmente no quadro geral de credores"); TJSP, AC 9069124-73.2007.8.26.0000, 
3.• Câmara de Direito Privado, j. 18.10.2011, v.u., rei. Des. Adilson de Andrade (en
tendendo, quanto à habilitação de crédito trabalhista, pela "[i]mpossibilidade à falta 
de título de crédito liquido, certo e exigível. Ausência de comprovação efetiva do 
trânsito em julgado. Extinção por falta de interesse de agir da autora. Inadequação 
da via eleita - Ação julgada extinta, de ofício, sem apreciação do mérito, prejudicado 
o exame do recurso"). 

577 Nessa linha, ver STJ, CC 114.952, 2.• Seção, j. 14.09.2011, v.u., rei. Min. Raul Araújo 
(decidindo que "[n]os termos do art. 49 da Lei 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação 
judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. [ ... ] Se o 
crédito é ilíquido, a ação deve prosseguir no Juízo trabalhista até a apuração do respec
tivo valor (art. 6.0

, § 2.0
, da Lei 11.101/2005). Porém, se o crédito já foi apurado, pode 

ser habilitado na recuperação judicial. [ ... ] Nos termos do art. 10 da Lei 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. [ ... ] A habilitação é providência 
que cabe ao credor, mas a este não se impõe. Caso decida aguardar o término da recu
peração 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. 7.0

, § L0
, e 52, § L0

, 

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"). 

578 Assim, ver TJRJ, AC 0010038-20.2010.8.19.0001, 2.• Câmara Cível, j. 14.03.2011, rei. Des. 
Leila Mariano (entendendo que o crédito trabalhista deve ser habilitado pelo valor da 
certidão expedida pelo juízo do trabalho); TJSP, AI 645.554-4/6-00, Câmara Reservada 
à Falência e Recuperação, j. 18.08.2009, v.u., rei. Des. Boris Kauffmann (entendendo que 
deve ser incluído no quadro geral de credores o crédito trabalhista "em face da decisão 
da justiça do trabalho, comprovada por certidão"). 
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que seja o pedido instruído com certidão da Justiça do Trabalho e com os 
cálculos de liquidação homologados.579 

Se ainda não há decisão final na Justiça o Trabalho, o juízo laboral, em 
decisão de natureza acautelatória, poderá determinar ao juízo da recupera
ção a reserva da importância que entender devida, conforme estabelece o 
art. 6.0

, § 3.0
, da LRF. Com efeito, é competente para determinar a reserva 

de valores a que se refere o§ 3.0 do art. 6.0 da Lei 11.101/2005 o Juízo do 
Trabalho onde tramita a ação trabalhista não suspensa pelo deferimento 
do processamento da recuperação.580 Uma vez definitivamente apurado o 
crédito trabalhista, ele deverá ser incluído no quadro geral de credores. 

Assim, o crédito trabalhista deve ser incluído na relação de credores581 

e, no fim, no quadro geral de credores, conforme foi apurado pela Justiça 
do Trabalho. 582 

No valor a ser habilitado se deve incluir o valor de eventuais multas,583 

como aquelas a que se referem os arts. 467 e 477 da CLT.584 Entretanto, 
multas que não possuem explicação de sua origem não podem ser habili
tadas. 585 Portanto, não compete ao magistrado que conduz a recuperação 

579 Nesse sentido, ver TJSP, AI 620.724-4/0-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, 
j. 19.05.2009, v.u., rei. Des. Romeu Ricupero. 

580 Nesse sentido, STJ, CC 95.627, 2.• Seção, j. 26.11.2008, v.u., rei. Min. Fernando Gonçalves 
(afirmando que "[a] competência para determinar a reserva de valores na recuperação 
judicial é do juízo perante o qual tramita a reclamação trabalhista não suspensa, a teor 
do que dispõe o art. 6.0

, § 3.0
, da Lei 11.101/2005"). 

581 Nessa linha, ver TJSP, AI 453.281-4/5-00, Câmara Especial de Falências e Recuperações 
Judiciais, j. 28.06.2006, v.u., rei. Des. Pereira Calças (reconhecendo a "[c]ompetência 
absoluta da Justiça do Trabalho, tanto para julgar as impugnações como os pedidos de 
reservà' de crédito trabalhista). 

582 Assim, ver TJSP, AI 990.10.369398-1, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, 
j. 14.09.2010, v.u., rei. Des. Pereira Calças (afirmando que na habilitação de crédito 
trabalhista, o "[c]rédito deve ser incluído com base na sentença proferida na Justiça do 
Trabalho"). 

583 Nesse sentido, ver TJSP, AC 9000039-98.2001.8.26.0100, 9.• Câmara de Direito Privado, 
j. 18.10.2011, v.u., rei. Des. Antonio Vilenilson (entendendo que viola a coisa julgada 
excluir-se do valor que se está a habilitar a multa prevista na lei trabalhista); TJSP, AC 
994.09.280070-7, 4.• Câmara de Direito Privado, j. 22.07.2010, v.u., rei. Des. Enio Zuliani 
(reconhecendo que a multa prevista no art. 137 da CLT "deve integrar o valor principal, 
a ser habilitado, inclusive, como crédito privilegiado"). 

584 Assim, ver TJSP, AI 587.363-4/2-00, Câmara Especial de Falências e Recuperações 
Judiciais, j. 04.03.2009, v.u., rei. Des. Boris Kauffmann. 

585 Nesse sentido, ver TJSP, AI 600.917-4/4-00, Câmara Especial de Falências e Recuperações 
Judiciais, Câmara Especial de Falências e Recuperações Judiciais, j. 28.01.2009, v.u., rei. 
Des. Romeu Ricupero (decidindo que se deve indicar a origem da multa trabalhista que 
se pretende habilitar). 
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judicial alterar o valor da condenação imposta pela Justiça do Trabalho. 586 

Entretanto, o juízo estadual deverá verificar se os valores habilitados são de 
titularidade do credor trabalhista, na medida em que não se podem habi
litar, em nome do trabalhador, créditos que não são de sua titularidade, a 
exemplo das quantias devidas a título de contribuições previdenciárias, de 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e de honorários advocatícios. 587 

Se a empresa devedora arrolou o crédito trabalhista na petição inicial, e 
o administrador o incluiu na sua relação de credores, mesmo assim poderá 
o credor trabalhista habilitar seu crédito em conformidade com a sentença 
de lavra do juízo do trabalho.588 

A habilitação do crédito trabalhista deverá ocorrer até a homologação do 
quadro geral de credores.589 Caso a habilitação de crédito trabalhista ocorra 
após a homologação do quadro geral de credores, ela deverá ser processada 
por meio de ação ordinária, nos termos do art. 10, § 6.0 , da LRF.590 

586 Assim, ver TJSP, AI 558.891-4/4-00, S.• Câmara de Direito Privado, j. 22.04.2009, m.v., 
rei. Des. Dimar Carneiro (entendendo que não é lícito ao juízo concursal alterar o 
valor de crédito reconhecido pela Justiça do Trabalho); TJSP, AC 9150294.67.2007, 10.• 
Câmara de Direito Privado, j. 05.04.2011, v.u., rei. Des. Mauricio Vidigal (decidindo, em 
habilitação de crédito consubstanciado em sentença proferida pelo juízo do trabalho, 
pela "[i]mpossibilidade de rediscutir questão submetida à justiça especializadà'). 

587 Nesse sentido, ver TJSP, AI 990.10.369398-1, Câmara Reservada à Falência e Recu
peração, j. 14.09.2010, v.u., rei. Des. Pereira Calças (entendendo pela "[i]nviabilidade 
da habilitação, em nome do trabalhador, de créditos que não sejam exclusivamente 
trabalhistas e por ele titularizados, tais como FGTS, INSS, Imposto de Renda e Custas 
devidas à Fazenda Nacional. Crédito referente a honorários de advogado derivados da 
sucumbência configura verba autônoma, que, por isso, deve ser postulado pelo respectivo 
titular"). Em sentido análogo, ver TJSP, AI 620.724-4/0-00, Câmara Reservada à Falência 
e Recuperação, j. 19.05.2009, v.u., rei. Des. Romeu Ricupero. 

588 Em sentido contrário, ver TJMT, AI 69653/2011, 6.• Câmara Cível, j. 11.01.2012, v.u., 
rei. Des. José Ferreira Leite (decidindo que "[n]ão pode prosperar o pedido do agravante 
para que o seu crédito, constituído através de decisão proferida pela Justiça do Trabalho, 
em demanda trabalhista, seja habilitado no bojo da ação de recuperação judicial, ante 
tal crédito ter sido incluído no plano de recuperação aprovado pela assembleia-geral de 
credores, e já ter sido quitado pela empresa recuperanda. [ ... ] Uma vez que o nome do 
credor agravante constava na relação nominal de credores publicado pelo Juízo a quo, 
o plano de recuperação judicial aprovado o obriga, não merecendo trela a alegação de 
que não fora comunicado sobre a existência da demanda de recuperação judicial"). 

589 Assim, ver TJSP, AI 630.082-4/7-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 
09.06.2009, v.u., rei. Des. José Roberto Lino Machado (julgado descabido o processamento 
de habilitação de crédito trabalhista após a homologação do quadro geral de credores). 

590 Nesse sentido, ver TJRJ, AC 0408397-63.2009.8.19.0001, 20. • Câmara Cível, j. 12.07.2012, 
decisão monocrática, rei. Des. Conceição A. Mousnier (entendendo que "[n]a forma 
estabelecida no art. 10, § 6.0

, da Lei 11.101/2005, após a homologação do quadro geral 
de credores, as habilitações de crédito retardatárias deverão observar o procedimento 



Cap. 6 - VERIFICAÇÃO DE CRtDITOS 

75. IMPUGNAÇÃO 

A impugnação consiste em ação incidental orientada a depurar o pas
sivo591 contido na relação de credores elaborada pelo administrador. Como 
ação incidental, deve ela ser endereçada ao juízo da recuperação judicial,592 

consoante estabelecem os arts. 8. o e 13 da LRF. Como exceção a essa regra 
de competência encontra-se a impugnação a crédito trabalhista, que deverá 
ser distribuída ao juízo do trabalho competente para conhecer reclamatória 
trabalhista (art. 6. 0

, § 2.0
, da LRF). 

Pela impugnação insurge-se contra a legitimidade, importância ou a 
classificação de crédito relacionado na lista elaborada pelo administrador 
judicial, conforme se lê na parte final do art. 8.0 da LRF. 

Por legitimidade, entenda-se a existência de um crédito ou a sua sujeição 
ao concurso recuperacional. Nesse sentido, pode-se manejar impugnação para 
excluir-se determinado crédito da relação de credores do administrador. Para 
um crédito ser impugnado, basta que ele conste da relação de credores do 
administrador. Portanto, caso o crédito não figure nessa relação, carecerá ao 
credor interesse em manejar impugnação para que seu crédito não figure entre 
os relacionados.593 No entanto, o mesmo art. 8.0 da LRF prevê que a impugnação 
servirá para apontar "a ausência de qualquer crédito", o que sugere que se poderia 
manejar impugnação para a inclusão de crédito na relação de credores.594 Essa 
fmalidade, contudo, é própria da ação de habilitação retardatária, o que poderia 
conduzir à interpretação de que, nesse caso, a Lei 11.101/2005 estaria a referir-se 
ao fato de que as habilitações retardatárias serão recebidas e processadas como 

ordinário previsto no CPC. Ocorre que, conforme certificado nos autos, verifica-se que a 
presente habilitação de crédito trabalhista foi ajuizada antes da homologação do quadro 
geral de credores, sendo descabida, portanto, a exigência de trâmite pelo rito ordinário 
para a inclusão do crédito perseguido pelo apelante. Precedentes do TJERJ"). 

591 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. t. 50. 3. ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 1984, p. 127. 

592 Assim, ver TJSP, AI 549.156-4/0-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 
07.05.2008, v.u., rei. Des. José Araldo da Costa Telles (em caso de inconformidade com 
a relação de credores do administrador, a "[q)uestão que deve ser levada à apreciação 
judicial na forma dos art. 8° ou 10 da Lei 11.101/2005"). 

593 Nesse sentido, ver TJSP, AI 0467011-35.2010.8.26.0000, Câmara Reservada à Falência e 
Recuperação, j. 29.03.2011, v.u., rei. Des. Lino Machado (decidindo que "[s]e o crédito 
da agravante não foi apontado pelo administrador judicial no edital previsto no art. 52, 
§ 1.0

, ou no § 2. 0 do art. 7.0
, ou no edital previsto no art. 18, parágrafo único, todos 

da LFR, e se a pretensão da impugnante é a de não ter o seu nome figurando entre os 
credores sujeitos à recuperação judicial, não há, como constatado na r. decisão agravada, 
interesse em impugnar a declaração inexistente do seu crédito, por falta de objeto''). 

594 Adotando essa interpretação, ver TOMAZETTE, Marlon. Curso de direito empresarial: 
falência e recuperação de empresas: São Paulo: Atlas, 2011, p. 163 e 169. 
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impugnação, nos termos do art. 10, § 5.0
, da LRF.595 Porém, tendo em vista que 

a legitimidade para a propositura da ação de habilitação retardatária cinge-se 
ao titular do crédito, ao passo que a legitimação para a ação de impugnação 
abrange outros sujeitos, deve-se admitir que terceiros legitimados por lei que 
não o credor possam manejar ação de impugnação com o objetivo de incluir 
crédito que não foi relacionado pelo administrador. Com efeito, a ação que toca 
ao titular de crédito para incluir seu crédito no quadro geral de credores é a 
habilitação retardatária, que será processada como impugnação; já a terceiros que 
não o titular do crédito que se pretende incluir compete a ação de impugnação.596 

Ademais, cumpre observar que essa diferença entre a habilitação retardatária e 
a impugnação será mais acentuada se mantidos os distintos prazos preclusivos 
para a propositura dessas ações, que são, para a ação de impugnação, dez dias 
contados da publicação da relação de credores elaborada pelo administrador, e, 
para a habilitação retardatária, até a homologação do quadro geral de credores. 
Porém, significativa parcela da jurisprudência, conforme se há de demonstrar 
a seguir, tem admitido a espécie da impugnação retardatária - cujo prazo para 
a propositura é até a data da homologação do quadro geral de credores -, o 
que conduz à possibilidade de terceiros que não o titular do crédito e o próprio 
credor realizarem um maior controle do passivo sujeito à recuperação. 

A impugnação também pode ser manejada de modo a majorar ou minorar 
o valor de crédito relacionado. Dessa feita, se o titular de crédito relacionado pre
tender majorar o seu crédito, não deverá manejar a habilitação retardatária, que 
lhe serviria para incluir crédito não relacionado; no caso, caberá impugnação.597 

595 Acerca do tema, entendem Giuliano Colombo e Patrícia Costa que essa hipótese é de 
"verdadeira habilitação de crédito, na medida em que a pretensão do impugnante é 
justamente obter o reconhecimento judicial da existência, legitimidade, valor e classi
ficação do crédito de que é titular, de tal modo que o seu crédito seja oportunamente 
incluído no quadro geral de credores:' COLOMBO, Giuliano; COSTA, Patrícia Barbi. 
Da verificação e da habilitação de créditos. In: PAIVA, Luiz Fernando Valente de (org.). 
Direito falimentar e a nova lei de falências e recuperação de empresas. São Paulo: Quartier 
Latin, 2005, p. 137-165, p. 151. 

5
% Em sentido análogo, reconhecendo que na impugnação pode-se requerer a inclusão 

de crédito não mencionado na relação do administrador, Giuliano Colombo e Patrícia 
Costa defendem que é possível postular judicialmente a inclusão de crédito na relação de 
credores, quando o crédito não foi incluído pelo devedor na relação de que trata o art. 
51, III, da LRF, e o credor não habilitou seu crédito na fase administrativa, ou quando a 
habilitação administrativa de crédito não foi admitida pelo administrador. COLOMBO, 
Giuliano; COSTA, Patrícia Barbi. Da verificação e da habilitação de créditos. In: PAlVA, 
Luiz Fernando Valente de (org.). Direito falimentar e a nova lei de falências e recuperação de 
empresas. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 137-165, p. 151. A opinião é procedente, pois 
o art. 8.0 menciona que o impugnante poderá apontar a ausência de qualquer crédito. 

597 Assim, ver TJCE, AI 2422334200780600000, 1.• Câmara Cível, j. 29.04.2011, v.u., rei. 
Des. Fernando Luiz Ximenes Rocha (decidindo que, "[n]o âmbito da recuperação ju-
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Do mesmo modo, se terceiros que não o titular do crédito pretenderem minorar 
o valor de crédito relacionado, deverão eles manejar impugnação. 

Da mesma maneira, serve a impugnação para buscar a reclassificação 
de um crédito.598 

A petição inicial da ação de impugnação deverá observar os requisitos 
do art. 282 do CPC599 e dos arts. 9.0 e 13 da LRF. Por isso, quanto ao tema, 
remete-se ao quanto foi dito anteriormente acerca dos requisitos do pedido 
de verificação de créditos. Ademais, deverá ser instruída com os documentos 
indispensáveis à propositura da ação (arts. 9°, III, e 13 da LRF, e art. 283 
do CPC), sob pena de rejeição da impugnação.600 

Como ação que permite aprofundamento da cognição, a impugnação 
poderá ter por mérito todas as matérias que conduzam à modificação ou 
extinção do crédito. Nisso inclui-se a possibilidade de impugnar crédito 
relacionado com base em sentença, 601 desde que respeitadas aquelas prote
gidas por coisa julgada material. 602 

dicial, não cabe habilitação retardatária com o viso de majorar crédito já discriminado 
na relação de credores, mas sim ação de impugnação"). Em igual sentido, ver TJCE, 
AI 21825-14.2007.8.06.0001/0, 1.• Câmara Cível, j. 25.04.2011, v.u., rei. Juíza convocada 
Maria Vilauba Fausto Lopes. 

598 Nesse sentido, ver TJSP, AI 549.156-4/0-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, 
j. 07.05.2008, v.u., rei. Des. José Araldo da Costa Telles (entendendo que em caso de 
inconforrrüdade com a classificação do crédito na relação de credores elaborada pelo 
administrador, a "[q]uestão que deve ser levada à apreciação judicial na forma dos arts. 
8.0 ou 10 da Lei 11.101/2005"). 

599 Apontando apenas a necessidade de observância do art. 282 do CPC, ver TOMAZETTE, 
Marlon. Curso de direito empresarial: falência e recuperação de empresas. São Paulo: Atlas, 
2011, p. 165. 

600 Assim, ver TJSP, AI 474.830-4/5-00, Câmara Especial de Falências e Recuperações 
Judiciais, j. 25.04.2007, v.u., rei. Des. Pereira Calças (entendendo que é de se rejeitar 
impugnação se o impugnante não apresenta na petição inicial elementos documentais 
para demonstrar os fatos alegados). 

601 Nesse sentido, afirmou Trajano Miranda Valverde que "[n]ão estão também isentos de impug
nação os créditos fundados em sentença transitada em julgado, que podem, como qualquer 
outro crédito, já pela inoponibilidade a terceiros, os credores concorrentes, já por erro, dolo, 
fraude ou simulação, ser excluídos da falênciâ: VALVERDE, Trajano de Miranda. Comentários 
à lei de falências. v. li. 2. ed. Rio de Janeiro: 1955, p. 244. No mesmo sentido, disse Pontes de 
Miranda que, "[e]scusado, por óbvio, é dizer-se que é impugnável o crédito se o título judicial 
consta de sentença em que não houve citação do falido, ou de pessoa a quem ele sucedera, 
ou em que foi nula a citação inicial': PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado 
de direito privado. t. 50. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1984, p. 129. 

602 Assim, afirmou Pontes de Miranda que "[a] essas só não se pode arguir o que feriria 
a coisa julgada material': PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de 
direito privado. t. 50. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1984, p. 129. Na doutrina 
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76. LEGITIMAÇÃO PARA IMPUGNAR 

Com o propósito de depurar o passivo relacionado, legitimam -se a propor 
a ação incidental de impugnação o Comitê, qualquer credor, o devedor ou 
seus sócios603 ou o Ministério Público,604 nos termos do art. 8.0 da LRF. 

A legitmação de "qualquer credor" deve ser entendida como qualquer 
credor concorrente,605 com a ressalva de que credor que em tese não se 
submete à recuperação judicial, - como, por exemplo, credor garantido por 
alienação fiduciária -, mas que se encontra arrolado na relação que instrui 
a petição inicial e na relação de credores do administrador, legitima-se a 
impugnar, nos termos do art. 8.0 da LRF, a relação de credores do admi
nistrador. 606 Demais disso, em caso de transmissão de crédito relacionado, 
seja por cessão de créditos, transmissão cambiária, sub-rogação ou qualquer 
outra forma de transmissão, o novo credor legitima-se a promover ação de 
impugnação para incluir seu nome na relação de credores, com a exclusão 
do nome do credor anterior.607 

As hipóteses até aqui versadas tratam da legitimação ordinária para im
pugnar, à medida que somente o titular do direito de impugnar legitima-se 
a promover a ação, nos termos do art. 6. o do CPC. Entretanto, terceiros que 

posterior à promulgação da Lei 11.101/2005, ver TOMAZETTE, Marlon. Curso de direito 
empresarial: falência e recuperação de empresas. São Paulo: Atlas, 2011, p. 163. 

603 Assim, ver TJSP, AI 455.744-4/3-00, Câmara Especial de Falências e Recuperações 
Judiciais, j. 20.09.2006, v.u., rei. Des. Pereira Calças (reconhecendo a legitimidade de 
acionista controlador para oferecer impugnação à relação de credores elaborada pelo 
administrador judicial). 

604 Reconhecendo a legitimidade do Ministério Público para apresentar impugnação após 
o decurso de prazo de que trata o art. 8.0 da LRF, ver TJSP, AI 994.09.327750-3/TJSP, 
Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 26.01.2010, v.u., rei. Des. Romeu Ricu
pero (decidindo que "[p]ode o Ministério Público, decorrido o prazo comum previsto 
no art. 8.0

, caput, da NLF ter vista de documentos da falida para, querendo, apresentar 
impugnação de crédito sem necessidade de fazê-lo sob o rito ordinário, se até então 
não estiver homologado o quadro geral de credores"). 

605 Em relação ao regime anterior, que dispunha acerca da matéria no parágrafo único do 
art. 87 do Decreto-Lei 7.661/1945, houve substancial ampliação do rol dos legitimados 
para impugnar os créditos. Naquele tempo, afirmou Trajano de Miranda Valverde que 
"(t]êm qualidade para impugnar os créditos declarados todos os credores concorrentes': 
VALVERDE, Trajano de Miranda. Comentários à lei de falências. v. li. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 1955, p. 241. 

606 Assim, ver TJPR, AI 627.325-8, 17.• Câmara Cível, j. 17.03.2010, v.u., rei. Des. Lauri 
Caetano da Silva. 

607 Nesse sentido, ver TJSP, AI 480.422-4/2-00, Câmara Especial de Falências e Recuperações 
Judiciais, j. 30.01.2008, v.u., rei. Des. Pereira Calças (admitindo a impugnação da relação 
de credores do administrado para excluir-se o nome de cedente e a inclusão do nome 
do cessionário). 
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por algum título sejam representantes dos titulares do direito à impugna
ção também se legitimam a promover ação de impugnação, a exemplo do 
procurador e do agente fiduciário dos debenturistas (art. 68 da LSA).608 

77. PRAZO PARA IMPUGNAR 

A publicação da relação de credores do administrador (art. 7.0
, § 2.0

, 

da LRF), em diário da justiça impresso ou eletrônico,609 demarca o termo 
inicial do prazo de dez dias para a propositura da ação incidental de im
pugnação, conforme dispõe o art. 8.0 da LRF. 

A não apresentação de impugnação à relação de credores do adminis
trador no prazo do art. 8.0 conduz à "aceitação tácita do quadro geral de 
credores e sua consequente consolidação",610 nos termos do art. 15, I, da LRF. 
Portanto, a não distribuição da ação de impugnação conduz à preclusão do 
direito de impugnar a relação de credores. Por conseguinte, a distribuição 
da impugnação após o decurso do decêndio legal conduz a que ela seja 
extinta sem resolução do mérito.611 

Embora a LRF seja clara ao estabelecer prazo para a impugnação - tanto 
que é de se julgar improcedente ação nominada de habilitação retardatária, 
mas cujo pedido é próprio de ação de impugnação, quando ela for proposta 
além do decêndio legal para a propositura de ação de impugnação612 

-, a 

608 Assim, GUERREIRO, José Alexandre Tavares. Comentários ao art. 7.0 a 20. In: SOUZA 
JÚNIOR, Francisco Satiro de, PITOMBO, Antônio Sérgio A. de Moraes (orgs.). Comen
tários à nova lei de recuperação de empresas e falência. São Paulo: Quartier Latin, 2005, 
p. 144-162, p. 149; COLOMBO, Giuliano; COSTA, Patrícia Barbi. Da verificação e da 
habilitação de créditos. In: PAIVA, Luiz Fernando Valente de (org.). Direito falimentar 
e a nova lei de falências e recuperação de empresas. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 
137-165, p. 160 e ss.; BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Lei de recuperação de empresas 
e falências. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 82. 

609 Nesse sentido, ver TJES, AI 24119017655, 2.• Câmara Cível, j. 24.01.2012, v.u., rei. Des. 
José Paulo Calmon Nogueira da Gama. 

610 Nesse sentido, ver TJMG, AI 1.0079.07.371306-l/001, 7.• Câmara Cível, j. 29.09.2009, 
v.u., rei. Des. Heloisa Combat. 

611 Nessa linha, ver TJSP, AI 994.09.277325-4, Câmara Reservada à Falência e Recupera
ção, j. 14.09.2010, v.u., rei. Des. Lino Machado (decidindo que "[s]e a impugnação é 
intempestiva, não há de ser apreciado o seu mérito"). 

612 Sobre o tema, ver TJCE, AI 2422334200780600000, 1.• Câmara Cível, j. 29.04.2011, v.u., 
rei. Des. Fernando Luiz Ximenes Rocha (decidindo que, "[n]o âmbito da recuperação 
judicial, não cabe habilitação retardatária com o viso de majorar crédito já discrimi
nado na relação de credores, mas sim ação de impugnação, prevista no art. 8.0 da Lei 
11.101/2005, a ser ajuizada no prazo de lO dias contados da publicação do edital de 
que trata o art. 7.0

, § 2.0
, do mesmo diploma legal, sob pena de preclusão. [ ... ] Não 

merece reforma a decisão que, diante da evidente pretensão de adversar a relação de 
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jurisprudência tem flexibilizado a regra de preclusão, admitido a espécie 
da impugnação retardatária, seguindo orientação de parte da doutrina. 613

-
614 

Por impugnação retardatária entenda-se aquela que é aquela proposta após 
o decurso do prazo do art. 8.0 da LRF, e antes da homologação do quadro 
geral de credores.615

-
616 

credores, recebe pedido nominado de habilitação retardatária como impugnaÇão e o 
indefere porque protocolado após o transcurso do decêndio citado"). Em igual sentido, 
ver TJCE, AI 21825-14.2007.8.06.0001/0, 1.• Câmara Cível, j. 25.04.2011, v.u., rei. Juíza 
convocada Maria Vilauba Fausto Lopes. 

613 Em sentido favorável à impugnação retardatária, ver COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários 
a nova lei de falências e de recuperação de empresas. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 49. 

614 Em sentido contrário à impugnação retardatária, ver TOMAZETTE, Marlon. Curso de 
direito empresarial: falência e recuperação de empresas. São Paulo: Atlas, 2011, p. 161. 

615 Assim, ver TJSP, AC 994.09.283624-0, 6.• Câmara de Direito Privado, j. 02.03.2010, 
v.u., rei. Des. Pereira Calças (julgando caso em que a impugnação foi "formulada após 
o decurso do prazo do art. 8.• da LRF. Processo extinto, sem resolução do mérito, por 
inadequação da medida. Apelação. Recurso conhecido, aplicando-se o princípio da 
fungibilidade recursal, pois, apesar da previsão do agravo no art. 17, o § 5.• do art. 10 
menciona que as habilitações retardatárias serão processadas nos termos dos arts. 13 
a 15. O credor que perde o prazo de 10 dias do art. 8.• para deduzir sua impugnação, 
objetivando habilitação ou divergência, pode, fora daquele prazo, apresentar impugna
ção/ retardatária, que observará o procedimento dos arts. 13 a 15. O marco final para a 
apresentação da impugnação retardatária é a homologação do quadro geral de credores, 
quando então, apenas pelo procedimento ordinário, o credor poderá pedir a inclusão 
ou retificação de seu crédito"); TJSP, AI 579.599-4/5-00, Câmara Reservada à Falência 
e Recuperação, j. 29.10.2008, v.u., rei. Des. José Roberto Lino Machado (decidindo que 
"[a] impugnação de crédito vinda intempestivamente é processada como habilitação 
retardatária de crédito - Estando todos de acordo, possível conhecer do agravo para 
retificar o erro material constante da sentença, uma vez que não optou o agravante por 
opor embargos de declaração visando a essa retificação"); TJSP, AI 653.470-4/6-00, Câ
mara Reservada à Falência e Recuperação, j. 27.10.2009, v.u., rei. Des. Romeu Ricupero 
(referindo à "divergência retardatária"); TJSP, AI 537.802.4/6, Câmara Reservada à Falência 
e Recuperação, j. 30.07.2008, v.u., rei. Des. Lino Machado (afirmando que, "[s]e, como 
ninguém discute nos autos, o agravante perdeu o prazo para a impugnação prevista no 
art. 8.•, caput, da NLF, sua impugnação pode ser processada, ainda que fora do prazo, 
uma vez que haveria de ser processada nos termos dos arts. 13 a 15 da mesma lei (art. 
8.•, parágrafo único), mesmo procedimento previsto para as habilitações de crédito 
retardatárias, se apresentadas antes da homologação do quadro geral de credores (art. 
10, § 5.•, da NLF)"). 

616 Nessa hipótese, se a impugnação foi julgada, e em grau recursal concedeu-se efeito 
suspensivo ao agravo, não pode o magistrado julgar a impugnação enquanto pendente 
o efeito suspensivo, conforme decidiu-se em TJSP, AI 683.453-4/3-00, Câmara Reservada 
à Falência e Recuperação, j. 15.12.2009, v.u., rei. Des. Pereira Calças (julgando caso de 
"[a]gravo de instrumento ao qual é concedido efeito suspensivo. Julgamento da impug
nação durante o efeito suspensivo concedido no agravo. Agravo provido para anular a 
decisão que julgou improcedente a impugnação, ordenando-se o regular processamento 
daquela, como tempestivà'). 
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Como a ação de impugnação é orientada a depurar o passivo incluído 
na relação de credores elaborada pelo administrador, em caso de .distribuição 
da ação antes da publicação do edital a que se refere o art. 7.0

, § 2.0
, da LRF, 

carecerá ao impugnante interesse e, portanto, de rigor deverá ser extinto 
o processo sem resolução de mérito (art. 267, VI, do CPC).617 Entretanto, 
naqueles casos em que não há prejuízo, em observância ao princípio da 
economia processual, tem-se admitido a retenção do incidente, para que 
tempestivamente seja processado como impugnação.618 

78. PROCEDIMENTO DA IMPUGNAÇÃO 

Enquanto ações incidentais voltadas a questionar a legitimidade, 
importância e classificação de crédito relacionado, as impugnações serão 
autuadas em apartado (art. 8.0

, parágrafo único, da LRF),619 de modo a que 
se possa apreciar individualmente cada uma das impugnações. Entretanto, 
tendo em vista a amplitude do rol de legitimados a impugnar, pode ocorrer 
de determinado crédito sofrer mais de uma impugnação. Nesse caso, em 
que há diversas impugnações sobre o mesmo crédito, haverá litisconsórcio 
necessário,620 e todas elas serão autuadas em conjunto (art. 13, parágrafo 
único, da LRF). Uma vez autuadas as impugnações, elas deverão observar 

617 Assim, ver TJSP, AI 639.158-4/0-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 
05.05.2009, v.u., rei. Des. José Roberto Lino Machado (entendendo que"[ o] inconformismo 
com a lista de credores elaborada pela administradora judicial há de ser manifestado 
no prazo previsto no art. 8.0

, caput, da NLF"). Ver, também, TJRS, AC 70025561259, 
5.• Câmara Cível, j. 08.10.2008, v.u., rei. Des. Leo Lima. 

618 Nesse sentido, ver TJSP, AI 544.641-4/7-00, Câmara Especial de Falências e Recupe
rações Judiciais, j. 25.06.2008, v.u., rei. Des. José Araldo da Costa Telles (admitindo 
a impugnação em caso no qual o credor "a apresentou na forma administrativa, 
embora protocolando-a na vara para encaminhamento ao administrador. Retenção 
do incidente e solução como impugnação judicial. Ausência completa de prejuízos. 
Admissibilidade em face do princípio da economia processual"). No mesmo sentido, 
ver TJSP, AI 553.140-4/1-00, Câmara Especial de Falências e Recuperações Judiciais, 
j. 25.06.2008, v.u., rei. Des. José Araldo da Costa Telles; e TJSP, AI 549.832-4/5-00, 
Câmara Especial de Falências e Recuperações Judiciais, j. 07.05.2008, v.u., rei. Des. 
José Araldo da Costa Telles. 

619 Assim, ver TJAL, AI 2011.000362-2, 3.• Câmara Cível, j. 09.05.2011, v.u., rei. Des. Eduardo 
José de Andrade (decidindo que impugnações relativas a diferentes créditos incluídos 
na relação de credores do administrador devem ser autuadas em separado). 

620 TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de. Comentários aos arts. 1.0 a 33. In: 
TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de, ABRÃO, Carlos Henrique (orgs.). 
Comentários à lei de recuperação de empresas e falência. São Paulo: Saraiva, 2005, 
p. 1-82, p. 34. 
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o procedimento previsto nos arts. 11 e ss. da LRF, sob pena de anulação 
do processo de impugnação.621 

Uma vez autuada a impugnação, "[o]s 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': conforme prevê o art. 11 da LRF. Vale 
dizer, da impugnação, será intimado o credor, para contestar, no prazo de 
cinco dias. Em verdade, conforme bem notou Alexandre Guerreiro, "[a] 
contestação da impugnação, a que se refere o artigo equivale a uma répli
ca do credor titular do crédito em vias de habilitação, e deve se limitar a 
rebater as objeções formuladas pelo impugnante': A expressão credor deve 
ser interpretada como credor ou quem de direito o represente, de modo a 
incluir-se, aí, por exemplo, a possibilidade de o agente fiduciário contestar 
a impugnação. 622 

O momento para a realização da prova documental acerca da existência 
do crédito, importância ou classificação coincide com o prazo para a apre
sentação da contestação, à semelhança do que ocorre com o procedimento 
civil.623 Porém, se o credor não dispuser de documentos para comprovar 
sua pretensão, tal fato não constituirá empecilho à verificação judicial.624 

Nesse caso, no entanto, o crédito dificilmente poderá ser incluído no quadro 

621 Nesse sentido, ver TJSP, AI 469.900-4/3-00, Câmara Especial de Falências e Recupera
ções Judiciais, j. 28.02.2007, v.u., rei. Des. Pereira Calças (decidindo pela anulação do 
processo de impugnação à lista de credores do administrador quando não observado o 
procedimento prescrito pelos arts. 11 e ss. da LRF). 

622 Assim, defendendo "entendimento ampliativo': no sentido de que qualquer interessado 
pode contestar a impugnação, incluindo-se, como interessado, por exemplo, o agente 
fiduciário das emissões de debêntures, ver GUERREIRO, José Alexandre Tavares. 
Comentários ao art. 7.0 a 20. In: SOUZA JÚNIOR, Francisco Satiro de, PITOMBO, 
Antônio Sérgio A. de Moraes (orgs.). Comentários à nova lei de recuperação de empresas 
e falência. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 144-162, p. 149. 

623 Nesse sentido, ver TJSP, AI 571.106-4/9-00, Câmara Especial de Falências e Recuperações 
Judiciais, j. 28.01.2009, v.u., rei. Des. Pereira Calças (em cuja ementa lê-se: "Impugna
ção com divergência sobre crédito declarado pela devedora. Pretensão de majoração 
do crédito, em face de pagamentos atrasados, devendo incidir juros, atualização 
monetária e multa, previstos no contrato de licença de softwares. Credora que não 
apresenta prova documental dos créditos pretendidos e, em especial, dos alegados 
pagamentos com atraso da devedora. Ônus da prova da origem dos créditos e dos 
valores efetivamente devidos que compete ao credor impugnante. Inteligência dos 
arts. 9.0

, III e parágrafo único, da Lei 11.101/2005 e 333, inciso I, do CPC. Rejeição 
da impugnação/divergência mantida"). 

624 Desse modo, "(s]e o credor não possui nenhum documento que prove desde logo o seu 
crédito, ainda assim pode declará-lo na falência e, mesmo que nenhum ofereça, como 
legítimo será havido pela decisão do juiz que o admitir ao passivo''. VALVERDE, Trajano 
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geral de credores sem dilação probatória.625 Se a petição for instruída com 
documentos em língua estrangeira, haverá a necessidade de traduzi-los para 
o vernáculo.626 Contudo, a produção da prova não se limita à documental, 
comportando, portanto, toda espécie de provas legalmente admitidas, que 
poderão, inclusive, ser produzidas em audiência, em consonância com o 
disposto no inciso IV do art. 15 da LRF. 

Após a contestação, serão intimados o devedor e o comitê para que se 
manifestem acerca da impugnação, consoante dispõe o art. 12, caput, da LRF. 
Por fim, será intimado o administrador judicial para que emita seu parecer 
acerca do crédito impugnando, podendo instruir a sua manifestação com 
laudo pericial (o art. 12, parágrafo único, da LRF refere "laudo elaborado 
profissional ou empresa especializada") e com informações relativas ao 
crédito impugnado que constarem da escrituração da empresa devedora. A 
apresentação pelo administrador do laudo a que se refere o art. 12, parágrafo 
único, da LRF é faculdade do administrador, não obrigação.627 Portanto, em 
caso de ausência de apresentação de laudo, não haverá nulidade da decisão 
que julgar a ação incidental de habilitação ou impugnação de crédito.628 

de Miranda. Comentários à lei de falências. v. II. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1955, 
p. 232. 

625 Nesse sentido, ver TJSP, AI 628.665-4/8-00, Câmara Especial de Falências e Recuperações 
Judiciais, j. 09.06.2009, v.u., rei. Des. Elliot Akel (entendendo que crédito cuja origem 
é insuficientemente esclarecida não pode ser imediatamente incluído no quadro geral 
de credores). 

626 VALVERDE, Trajano de Miranda. Comentários à lei de falências. v. II. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 1955, p. 232. 

627 BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Lei de recuperação de empresas e falências. 5. ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 86. 

628 Assim, ver TJSP, AI 0267680-38.2011.8.26.0000, Câmara Reservada à Falência e Recu
peração, j. 22.11.2011. v. u., rei. Des. Pereira Calças (entendendo que a manifestação do 
administrador judicial em impugnação a crédito, conforme prevísto no art. 12, pará
grafo único, da LRF, não necessita conter laudo contábil, "mas faculta ao administrador 
judicial, ao emitir parecer na impugnação, apresentar o laudo contábil. Nulidade da 
decisão rejeitadâ'). Em igual sentido, ver TJSP, AI 0562197-85.2010.8.26.0000, Câmara 
reservada à Falência e Recuperação, j. 21.06.2011, v.u., rei. Des. Pereira Calças; TJSP, 
AI 0028969-45.2011.8.26.0000/TJSP, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 
29.03.2011, v.u., rei. Des. Pereira Calças; TJSP, AI 0494012-92.2010.8.26.0000, Câmara 
Reservada à Falência e Recuperação, j. 01.03.2011, v.u., rei. Des. Pereira Calças; TJSP, AI 
0109441-96.2012.8.26.0000, 1.• Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 26.06.2012, 
v.u., rei. Des. Pereira Calças; TJSP, AI 0246442-60.2011.8.26.0000, Câmara Reservada à 
Falência e Recuperação, j. 18.10.2011, v.u., rei. Des. Pereira Calças; TJSP, AI 0562197-
85.2010.8.26.0000, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 21.06.2011, v.u., rei. 
Des. Pereira Calças; TJSP, AI 0562193-48.2010.8.26.0000, 13.• Câmara de Direito Privado, 
j. 21.06.2011, v.u., rei. Des. Pereira Calças; TJSP, AI 0581780-56.2010.8.26.0000, Câmara 
Reservada à Falência e Recuperação, j. 12.04.2011, v.u., rei. Des. Pereira Calças; TJSP, AI 
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Conquanto a Lei 11.1 O 1/2005 não contemple oportunidade para mani
festação do Ministério Público, será de boa cautela ele seja intimado para 
manifestar-se na ação incidental de impugnação, conforme observam Luis 
Inácio Vigil Neto629 e Marlon Tomazette.630 

No final desse procedimento de cognição sumaríssima, o magistrado 
poderá julgar as impugnações que entender suficientemente esclarecidas pelas 
alegações e provas apresentadas pelas partes, mencionando, de cada crédito, 
o valor e a classificação (art. 15, 11, da LRF). Ou seja, se houver elementos 
suficientes para que o magistrado forme a sua convicção - notadamente 
nos casos em que a prova documental basta -, ele poderá julgar a lide no 
estado em que se encontra, sem a necessidade de dilação probatória.631 

0028969-45.2011.8.26.0000, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 29.03.2011, 
v.u., rei. Des. Pereira Calças; TJSP, AI 0494012-92.2010.8.26.0000, Câmara Reservada à 
Falência e Recuperação, j. 01.03.2011, v.u., rei. Des. Pereira Calças; TJSP, AI 519.244-
4/7-00, Câmara Especial de Falências e Recuperações Judiciais, j. 19.12.2007, v.u., rei. 
Des. Romeu Ricupero. 

629 VIGIL NETO, Luiz Inácio. Teoria falimentar e regimes recuperatórios. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2008, p. 111. 

630 TOMAZETTE, Marlon. Curso de direito empresarial: falência e recuperação de empresas. 
São Paulo: Atlas, 2011, p. 166. 

631 Nesse sentido, ver TJSP, AC 9160229-34.2007.8.26.0000, 25.• Câmara de Direito Pri
vado, j. 03.08.2011, v.u., rei. Des. Amorim Cantuária (decidindo que "[o] julgamento 
antecipado da lide é direito da parte e traduz que o magistrado estava convicto, pois 
o feito já se encontrava suficientemente instruído, sendo desnecessária a realização de 
qualquer dilação probatória, sem configuração de cerceamento à defesa. Ademais, a 
questão debatida é tema exclusivamente de direito, que se resolve pela análise da prova 
documental"); TJSP, AI 562.816-4/8-00, Câmara Especial de Falências e Recuperações 
Judiciais, j. 30.07.2008, v.u., rei. Des. Pereira Calças (julgado caso em que "(c]redora que 
comprova, por documentos, ser titular de crédito quirografário, derivado de contrato de 
compra e venda realizado entre as partes. Desnecessidade de prova pericial, se a prova 
documental produzida é suficiente para demonstrar o crédito da impugnante. O valor 
reconhecido como devido deve ser atualizado até a data do requerimento da recupe
ração judicial"); TJRJ, AI 0030447-83.2011.8.19.0000, 20.• Câmara Cível, j. 31.08.2011, 
v.u., rei. Des. Jacqueline Lima Montenegro (julgando caso em que a "(a]gravante que 
requereu a produção de prova pericial para elucidação dos pontos controvertidos, nos 
termos do art. 15, IV, da Lei 11.101/2005. Decisão que indefere tal pleito, ao argumento 
de que os documentos acostados aos autos pelo impugnante/agravado atendem aos 
requisitos da Lei 10.931/2004. [ ... ] A planilha apresentada pela administradora judicial 
tem como base os valores nominais dos contratos e aplica juros não capitalizados. [ ... ] 
Desnecessidade da prova pericial pleiteada, já que a agravante pode trazer prova dos 
pagamentos porventura não lançados, podendo, ainda, requer a remessa dos autos ao 
contador judicial, caso necessário, por se tratar de meros cálculos aritméticos"); TJSP, 
AI 990.10.007085-1, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 02.03.2010, v.u., rei. 
Des. Pereira Calças (decidindo que não há nulidade da decisão de impugnação à relação 
de credores elaborada pelo administrador judicial sob o fundamento de cerceamento 
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Lavrada a sentença,632 "será certificada a decisão, encerrando desse modo 
o procedimento:'633 Se não houver interposição tempestiva de recurso, a 
sentença transitará em julgado, produzindo coisa julgada material.634 Haverá, 
entretanto, a possibilidade de promover a ação rescisória a que se refere o 
art. 19 da LRF para excluir, atribuir outra classificação ou retificar 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. 

79. APROFUNDAMENTO DA COGNIÇÃO NA VERIFICAÇÃO JUDICIAL 

O procedimento de verificação judicial de créditos, entretanto, compor
ta aprofundamento da cognição, mormente naquelas discussões de maior 
complexidade,635 que demandam prolongamento da instrução com dilação 
probatórii:t.636 Nesses casos, dispõe o art. 15, III e IV, da LRF que o juiz la-

de defesa em razão de indeferimento de pedido de realização de perícia, quando for 
a "[m]atéria suscetível de ser decidida por simples cálculo aritmético e com base na 
documentação apresentada. Atualização monetária do saldo devedor calculada até a data 
do ajuizamento do pedido, e não do deferimento do processamento. Correta aplicação 
do art. 9.0

, 11, da LRF. Saldo devedor apurado corretamente com fundamento na relação 
de documentos e da análise dos contratos bancários e confissão de dívida"). 

632 Contendo transcrição de sentença em procedimento de habilitação de créditos, ver 
SALOMÃO, Luis Felipe; SANTOS, Paulo Penalva. Recuperação judicial, extrajudicial e 
falência. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 89-90. 

633 TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de. Comentários aos arts. 1.0 a 33. In: TOLE
DO, Paulo Fernando Campos Salles de, ABRÃO, Carlos Henrique (orgs.). Comentários 
à lei de recuperação de empresas e falência. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 1-82, p. 36. 

634 Em sentido contrário, sustentando que a sentença produz coisa julgada formal, ficando 
a produção de coisa julgada material a depender do encerramento da recuperação, ver 
COLOMBO, Giuliano; COSTA, Patrícia Barbi. Da verificação e da habilitação de créditos. 
In: PAIVA, Luiz Fernando Valente de (org.). Direito falimentar e a nova lei de falências 
e recuperação de empresas. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 137-165, p. 156. 

635 Nesse sentido, TJRJ, AC 0030447-83.2011.8.19.0000, 20.• Câmara Cível, j. 31.08.2011, 
v.u., rel. Des. Jacqueline Lima Montenegro (inadmitindo a produção de prova pericial 
nos casos em que a impugnação é relativa ao valor e pode ser deslindada com mero 
cálculo aritmético); TJSP, AI 562.816-4/8-00, Câmara Especial de Falências e Recuperações 
Judiciais, j. 30.07.2008, v.u., rel. Des. Pereira Calças (decidindo, em sede de impugnação, 
pela "[d]esnecessidade de prova pericial, se a prova documental produzida é suficiente 
para demonstrar o crédito da impugnante"). 

636 Assim, ver TJSP, AI 606.858-4/8-00, Câmara Especial de Falências e Recuperações Judi
ciais, j. 19.05.2009, v.u., rel. Des. José Roberto Lino Machado (admitindo a habilitação 
de crédito ilíquido, em caso em que é "[i]nstruído o pedido com documentos escritos, 
a título de início de prova, embora não comprovadas desde logo a liquidez e certeza do 
crédito, é possível a produção de provas no processo de habilitação"); TJSP, AI 0420993-
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vrará um despacho saneador, fixando, em cada uma das impugnações ainda 
não julgadas, os aspectos controvertidos da demanda e decidirá questões 
processuais pendentes. Ato contínuo, o juiz determinará as provas a serem 
produzidas, designando audiência de instrução e julgamento quando for o 
caso. Portanto, não cabe ao magistrado, ante a complexidade da matéria 
deduzida em juízo, remeter o processo à via processual adequada.637 Demais 
disso, a produção da prova poderá não ser requerida na petição de impug
nação, mas mesmo assim ter sua realização determinada pelo juiz. 

A impugnação comporta a produção de todos os tipos de prova,638 seja 
oral, pericial639 ou documental. Caso seja deferido pedido de produção de 
prova pericial, compete à parte que a postulou recolher os honorários do 
perito, sob pena de preclusão ao direito de produção da prova.640 Por fim, 
nos casos em que se admitir produção posterior de prova documental, 
deve-se dar vista à parte contrária, conforme prevê o art. 398 do CPC, em 
observância ao princípio do contraditório.641 

53.2010.8.26.0000, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 18.10.2011, v.u., rei. 
Des. Lino Machado (decidindo que "[s]e os documentos que instruem o incidente de 
habilitação de crédito não são suficientes à confirmação da existência de crédito a favor 
da habilitante, de se anular a sentença de procedência a fim de que o processo tenha 
seu regular prosseguimento com produção de provas"). 

637 Nesse sentido, ver TJSP, AI 994.09.276162-0, Câmara Reservada à Falência e Recupera
ção, j. 04.05.2010, v.u., rei. Des. Pereira Calças (afirmando que a verificação judicial de 
créditos é "[p]rocesso contencioso e cognitivo que admite a produção de qualquer tipo de 
prova, desde que necessária e pertinente. Inviabilidade de remessa das partes para a via 
processual adequada. Agravo provido para anular a decisão e determinar a produção das 
provas necessárias"); TJSP, AI 512.922-4/0-00, Câmara Especial de Falências e Recupera
ções Judiciais, j. 31.10.2007, v.u., rei. Des. Romeu Ricupero (considerando inadmissível 
a remessa da impugnação para as vias ordinárias, pois o "[p]rocesso de impugnação de 
crédito [ ... ] é processo contencioso, de cognição, e resulta em sentença declarativà'). 

638 Assim, ver TJSP, AI 512.658-4/5-00, Câmara Especial de Falências e Recuperações Judiciais, 
j. 26.03.2008, v.u., rei. Des. Pereira Calças (reconhecendo, em sede de verificação judicial de 
créditos, "o direito de a parte produzir qualquer tipo de prova - oral ou pericial - para de
monstrar seu crédito. Inteligência dos arts. 9.0 , III, e 15, III e IV, da Lei 11.101/2005"). 

639 Nesse sentido, ver TJRJ, AI 0001752-56.2010.8.19.0000, 20.• Câmara Cível, j. 03.09.2010, 
v.u., rei. Des. Jacqueline Lima Montenegro (admitindo a produção de prova pericial na 
ação de impugnação). 

640 Assim, ver TJSP, AI 657.938-4/1-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 
06.10.2009, v.u., rei. Des. Pereira Calças (entendendo que se o impugnante requer rea
lização de prova pericial, mas não faz o depósito dos honorários do perito, há preclusão 
da prova e " [ m] anutenção do valor do crédito constante da relação de credores elaborada 
pelo administrador judicial"). 

641 TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de. Comentários aos artigos 1.0 a 33. In: TO
LEDO, Paulo Fernando Campos Salles de, ABRÃO, Carlos Henrique (orgs.). Comentários 
à lei de recuperação de empresas e falência. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 1-82, p. 32-33. 
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No fim da instrução, o magistrado prolatará sentença, julgando a ação 
incidental e determinando, conforme o caso, a inclusão, retificação ou ex
clusão do crédito do quadro geral de credores. 

80. HONORÁRIOS NA VERIFICAÇÃO JUDICIAL DE CRÉDITOS 

Nos procedimentos de verificação judicial de créditos há inequívoca 
provocação à prestação jurisdicional, conquanto não necessariamente haja 
lide. É que a pretensão à verificação judicial de créditos pode não ser resis
tida. O próprio procedimento da verificação judicial é sumaríssimo, com o 
objetivo de declarar-se crédito com a maior brevidade possível. Por conta 
disso, declarado o crédito sem que tenha havido qualquer resistência à pre
tensão deduzida em juízo, não haverá parte sucumbente nem condenação 
ao pagamento de honorários advocatícios. Com efeito, não cabe condenação 
à verba honorária na habilitação retardatária642 nem na impugnação.643 

Entretanto, nesses mesmos procedimentos poderá haver resistência à 
pretensão deduzida em juízo, com formação de lide. Nesse caso, a decisão 
que der ganho de causa a uma das partes deverá condenar a parte vencida 
a arcar com os ônus da sucumbência644 e os honorários advocatícios na 

642 Assim, ver STJ, REsp 8.832-0, 4.• Turma, j. 22.09.1992, v.u., rei. Min. Barros Monteiro 
(entendendo, à luz da vigência do Decreto-Lei 7.661/1945, que "descabe a condenação 
de honorários advocatícios em habilitações de crédito na concordatâ'). 

643 Nesse sentido, ver STJ, EDcl em EDcl no REsp 122.535, 3.• Turma, j. 02.03.1999, v.u., 
rei. Min. Waldemar Zveiter (decidindo, à luz da vigência do Decreto-Lei 7.661/1945, 
que não são devidos honorários por sucumbência em verificação judicial de créditos 
quando não há resistência da concordatária). 

644 Assim, ver STJ, REsp 1.098.069, 3.• Turma, j. 04.11.2010, v.u., rei. Min. Nancy An
drighi (entendendo que "[s]ão devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que 
for apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em concordata ou 
falência"); TJSP, AI 628.445-4/4-00, Câmara Especial de Falências e Recuperações 
Judiciais, j. 30.06.2009, v.u., rei. Des. Boris Kauffmann (entendendo que são devidos 
honorários advocatícios na verificação judicial de créditos se há resistência à preten
são); TJSP, AC 436.436-4/9-00, 10.• Câmara de Direito Privado, j. 05.08.2008, v.u., rei. 
Des. Testa Marchi (condenando ao pagamento de honorários em verificação judicial 
na qual houve pretensão resistida). Ver, também, TJRS, AI 70041779919, 5.• Câmara 
Cível, j. 03.06.2011, decisão monocrática, rei. Des. Jorge Luiz Lopes do Canto; TJRS, 
AC 70041290222, 5.• Câmara Cível, j. 22.06.2011, v.u., rei. Des. Isabel Dias Almeida; 
TJRJ, Agravo Interno no AI 0048408-71.2010.8.19.0000 e 0048168-82.2010.8.19.0000, 
12.• Câmara Cível, j. 22.02.2011, decisão monocrática, rei. Des. Mário Guimarães 
Neto. No regime legal anterior, ver STJ, REsp 63.705, 4.• Turma, j. 03.12.1998, m.v., 
rei. Min. Cesar Asfor Rocha (julgando, à luz da vigência do Decreto-Lei 7.661/1945, 
que são devidos honorários sucumbenciais se a concordatária resiste à habilitação e 
é vencida.). 
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habilitação retardatária645 ou na impugnação,646 conforme de larga data 
assentou a jurisprudência. O mesmo deverá ser observado em caso de 
desistência da impugnação, conforme, aliás, previa a regra insculpida no 
art. 89 do Decreto-Lei 7.661/1945, que mandava condenar ao desistente o 
pagamento de custas processuais.647 Se a parte vencedora é a empresa em 
recuperação, os honorários sucumbenciais serão devidos a seu advogado, 
e não ao administrador judicial da recuperação.648 

Na condenação à verba honorária, deverá o magistrado atentar à regra 
insculpida no art. 20, § 4.0

, do CPC.649 Demais disso, poderá haver sucum
bência recíproca entre os litigantes, o que interferirá na distribuição dos 
ônus sucumbenciais.650 

645 Nessa linha, ver STJ, REsp 1.098.069, 3.• Turma, j. 04.11.2010, v.u., rei. Min. Nancy 
Andrighi (entendendo que "[s]ão devidos honorários advocatícios nas hipóteses em 
que for apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em concordata ou 
falência''). 

646 Assim, ver TJSP, AI 614.158-4/7-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 
04.03.2009, v.u., rei. Des. Boris Kauffmann (julgando que é devida a verba honorária ao 
sucumbente em impugnação de crédito em que se instaurou a lide.); TJSP, AI 628.445-
4/4-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 30.06.2009, v.u., rei. Des. Boris 
Kauffmann (decidindo que é devida a condenação a honorários em caso de desacolhi
mento de "impugnação feita pelo credor à lista elaborada pelo administrador judicial, 
em falência''); TJSP, AI 0220277-10.2010.8.26.0000, Câmara Reservada à Falência e 
Recuperação, j. 12.04.2011, v.u., rei. Des. Lino Machado (decidindo que "[s]ão devidos 
honorários advocatícios pelo vencido se houve controvérsia na impugnação ao quadro 
de credores apresentado pelo administrador judicial"). 

647 Acerca do tema, ver TOMAZETTE, Marlon. Curso de direito empresarial: falência e 
recuperação de empresas. São Paulo: Atlas, 2011, p. 168. 

648 Nesse sentido, ver TJSP, AI 589.244-4/4-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, 
j. 19.11.2008, v.u., rei. Des. Pereira Calças (entendendo que na impugnação não cabe a 
"imposição de honorários em favor do administrador judicial, que já recebe remuneração 
por sua atuação no processo. Devidos honorários sucumbenciais em favor do advogado 
da recuperanda''). 

649 Nesse sentido, ver TJRJ, AC 0084303-37.2003.8.19.0001, 4.• Câmara Cível, j. 16.07.2010, 
v.u., rei. Des. Sidney Hartung (julgando "correta afixação dos honorários advocatícios 
em 5% sobre o valor da causa, quantia superior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de 
reais), na forma do art. 20, § 4. 0

, do CPC, arbitrados equitativamente pela sentença, em 
observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando, ainda, 
não ter havido recurso da falida em relação ao valor da verba honorária''); TJSP, AI 
659.174-4/9-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 27.10.2009, v.u., rei. Des. 
José Roberto Lino Machado (decidindo que, "[i]mprocedente a impugnação, devidos 
honorários advocatícios a favor da impugnada, os quais, porém, devem ser arbitrados 
moderadamente, nos termos do art. 20, § 4. 0 , do CPC"). 

650 Acerca do tema, ver TJSP, AI 0007500-40.2011.8.26.0000, Câmara Reservada à Falência 
e Recuperação, j. 21.06.2011, v.u., rei. Des. Boris Kauffmann. 
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81. RECURSO CABÍVEL 

A sentença que decidir a habilitação retardatária ou a impugnação, 
com ou sem resolução de mérito,651 é recorrível por meio de agravo de 
instrumento,652 conforme expressamente dispõe o art. 17 da LRF, onde se 
lê: "Da decisão judicial sobre a impugnação caberá agravo:' Em âmbito 
doutrinário, esse dispositivo é alvo de críticas, por tratar-se de decisão ter
minativa e não interlocutória.653 No entanto, a jurisprudência largamente 
preponderante entende ser "erro inescusável" a interposição de apelação em 
lugar do agravo de instrumento,654 razão pela qual, nesse caso, não há espaço 

651 Assim, ver TJSP, AI 601.602-4/4-00, Câmara Especial de Falências e Recuperações 
Judiciais, j. 09.06.2009, v.u., rei. Des. Romeu Ricupero (julgando que, em caso de 
indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução do mérito, 
não cabe apelação. "Ademais, nos termos expressos do art. 17 da Lei 11.101/2005, o 
recurso cabível na espécie, contra decisão proferida na impugnação, seria o agravo 
de instrumento, e não a apelação, havendo erro grosseiro que impede a aplicação do 
princípio da fungibilidade"). 

652 Nessa linha, ver TJRJ, AC 47.192/2007, 4.• Câmara Cível, j. 26.02.2008, v.u., rei. Des. Jair 
Pontes de Almeida (afirmando que " [ d]a decisão judicial sobre a impugnação caberá agravo. 
Inteligência da regra do art. 17 da Lei 11.101/2005. Recurso não conhecido"); TJGO, AI 
49772-6/180, 4.• Câmara Cível, j. 14.09.2006, v.u., rei. Des. Carlos Escher (decidindo que 
"[a] decisão que homologa pedido de habilitação de créditos no quadro geral de credores, 
lógica e tecnicamente, desafia recurso de agravo de instrumento, já que a parte não terá 
mais como discutir a matéria em outro momento processual, aplicando-se, por analogia, o 
disposto no art. 17 da nova Lei de Falências (11.101/2005)"); TJMG, AC 1.0024.08.072473-
5/001, 4.• Câmara Cível, j. 06.08.2009, v.u., rei. Des. Dárcio Lopardi Mendes (julgando 
que, "[d]as decisões proferidas em habilitação de crédito falimentar, o recurso cabível é 
o agravo, em correta aplicação do art. 17 da Lei 11.101/2005"); TJRS, AC 70031384464, 
5.• Câmara Cível, j. 31.03.2010, v.u., rei. Des. Gelson Rolim Stocker (julgando que "[o] 
recurso cabível contra decisão judicial que julga habilitação de crédito retardatária em sede 
de recuperação judicial de empresas é o agravo de instrumento, forte nas disposições do 
art. 10, § 5.0

, c/c art. 17, ambos da Lei 11.101/2005, de 09 de fevereiro de 2005"); TJRS, 
AC 70031384464, 5.• Câmara Cível, j. 31.03.2010, v.u., rei. Des. Gelson Rolim Stocker 
(julgando que "[o] recurso cabível contra decisão judicial que julga habilitação de crédito 
retardatária em sede de recuperação judicial de empresas é o agravo de instrumento, forte 
nas disposições do art. 10, § 5.0

, c/c art. 17, ambos da Lei 11.101/2005, de 09 de fevereiro 
de 2005"). 

653 VI GIL NETO, Luiz Inácio. Teoria falimentar e regimes recuperatórios. Porto Alegre: Li
vraria do Advogado, 2008, p. 112; TOMAZETTE, Marlon. Curso de direito empresarial: 
falência e recuperação de empresas. São Paulo: Atlas, 2011, p. 167. 

654 Assim, ver TJSP, AI 598.418-4/0-00, Câmara Especial de Falências e Recuperações Judiciais, 
j. 28.01.2009, v.u., rei. Des. Romeu Ricupero (julgando que constitui "erro grosseiro" interpor 
apelação contra decisão que julga habilitação de crédito, sobretudo porque o recurso foi 
"interposto após o prazo legal previsto para o agravo de instrumento"); TJRJ, AC 0041461-
66.2008.8.19.0001, 4.• Câmara Cível, j. 23.03.2010, decisão monocrática, rei. Des. Reinaldo 
Pinto Alberto Filho (entendendo que é o agravo de instrumento o único recurso que se 
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para a aplicação do princípio da fungibilidade recursal,655 que cede lugar ao 

pode interpor contra decisão lavrada em impugnação. A interposição de apelação é "[e] 
rro grosseiro que não autoriza o princípio da fungibilidade"); TJRS, AC 70034741421, 5.• 
Câmara Cível, j. 17.11.2010, v.u., rei. Des. Gelson Rolim Stocker (afirmando que "[o] re
curso cabível contra a decisão judicial que julga habilitação e/ou impugnação é o agravo de 
instrumento, forte nas disposições do art. 10, § 5.0

, c/c art. 17, ambos da Lei 11.101/2005, 
de 09 de fevereiro de 2005. [ ... ] Constitui erro grosseiro a interposição de recurso de 
apelação quando a lei expressamente prevê o agravo de instrumento como instrumento 
processual hábil para combater a decisão recorrida, razão pela qual incabível ao caso sub 
judice o princípio da fungibilidade recursal"); TJSP, AC 608.681.4/4-00, Câmara Especial de 
Falências e Recuperações Judiciais, j. 17.12.2008, v.u., rei. Des. Romeu Ricupero (julgando 
que constitui "erro grosseiro'' interpor-se apelação contra decisão que julga habilitação de 
crédito, sobretudo porque o recurso foi "interposto após o prazo legal previsto para o agravo 
de instrumento"); TJSP, AI 633.489-4/6-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 
09.06.2009, v.u., rei. Des. Elliot Akel (julgando que é "erro inescusável" interpor apelação 
contra decisão que julga habilitação retardatária de crédito); TJSP, AI 510.596-4/7-00, Câmara 
Especial de Falências e Recuperações Judiciais, j. 30.05.2007, v.u., rei. Des. Pereira Calças 
(julgando que não cabe apelação "contra decisão sobre impugnação judicial. Inteligência 
do art. 17 da Lei 11.101/2005. Erro grosseiro que inviabiliza a aplicação da fungibilidade 
recursal"); TJMG, AC 1.0024.08.159577-9/001, 3.• Câmara Cível, j. 22.07.2010, v.u., rei. Des. 
Kildare Carvalho (julgando "[i]nadequado o recurso de apelação contra decisão que decide 
habilitação de crédito em recuperação judicial. Aplicação do art. 17 da Lei 11.101/2005. 
Acolhe-se a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões"). 
Em igual sentido a esta última decisão, ver TJMG, AC 1.0024.07.448375-1/001, 3.• Câmara 
Cível, j. 10.11.2009, v.u., rei. Des. Kildare Carvalho; e TJMG, AC 1.0024.07.503360-5/001, 
3.• Câmara Cível, j. 06.08.2009, v.u., rei. Des. Kildare Carvalho. 

655 Nesse sentido, ver TJSP, AC 3005954-20.2003.8.26.0309, Câmara Reservada à Falência 
e Recuperação, j. 22.11.2011, v.u., rei. Des. Pereira Calças (decidindo que não cabe ape
lação contra decisão que rejeita impugnação, por conta do disposto no art. 17 da LRF. 
"Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal. Erro inescusável"); TJSP, AI 
0184663-07.2011.8.26.0000, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 20.09.2011, 
v.u., rei. Des. Pereira Calças (entendendo que não cabe apelação contra decisão que 
rejeita impugnação, por conta do disposto no art. 17 da LRF. No caso, há "[i]Inaplica
bilidade do princípio da fungibilidade recursal por se tratar de erro inescusável"); TJRS, 
AC 70041040106, 5.• Câmara Cível, j. 23.03.2011, v.u., rei. Des. Gelson Rolim Stocker 
(afirmando que "[o] recurso cabível contra a decisão judicial que julga habilitação e/ou 
impugnação é o agravo de instrumento, forte nas disposições do art. 10, § 5.0

, c/c art. 
17, ambos da Lei 11.101/2005, de 09 de fevereiro de 2005. Precedentes da Corte. [ ... ] 
Constitui erro grosseiro a interposição de recurso de apelação quando a lei expressamente 
prevê o agravo de instrumento como instrumento processual hábil para combater a de
cisão recorrida, razão pela qual incabível ao caso sub judice o princípio da fungibilidade 
recursal"); TJRS, AC 70041040106, 5.• Câmara Cível, j. 23.03.2011, v.u., rei. Des. Gelson 
Rolim Stocker (entendendo que "[o] recurso cabível contra a decisão judicial que julga 
habilitação e/ou impugnação é o agravo de instrumento, forte nas disposições do art. 10, 
§ 5.0

, c/c art. 17, ambos da Lei 11.101/2005, de 09 de fevereiro de 2005. [ ... ] Constitui 
erro grosseiro a interposição de recurso de apelação quando a lei expressamente prevê 
o agravo de instrumento como instrumento processual hábil para combater a decisão 
recorrida, razão pela qual incabível ao caso sub judice o princípio da fungibilidade re-
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princípio da unirrecorribilidade. 656 São realmente escassos os julgados que 
admitem apelação contra decisão que julga verificação judicial de créditos, 
sob o fundamento da fungibilidade recursal.657 

cursai"); TJSP, AI 631.715-4/4-00, Câmara Especial de Falências e Recuperações Judiciais, 
j. 30.06.2009, v.u., rei. Des. Boris Kauffmann (decidindo pelo recebimento de apelação 
contra decisão que julga impugnação de crédito, quando o art. 17 da LRF prevê como 
cabível o recurso de agravo de instrumento, por conta do princípio da fungibilidade 
recursal"); TJSP, AI 553.189-4/4-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 
25.06.2008, v.u., rei. Des. Boris Kauffmann (entendendo que não se deve admitir recurso 
de apelação em habilitação retardatária de crédito, bem como não se aplica à espécie 
o princípio da fungibilidade recursal, em razão de o art. 17 da LRF determinar que o 
recurso cabível é o agravo. "A decisão que põe fim à habilitação de crédito retardatária, 
sem exame do pedido formulado, sujeita-se ao recurso de agravo"); TJSP, AI 553.189-
4/4-00, Câmara Especial de Falências e Recuperações Judiciais, j. 25.06.2008, v.u., rei. 
Des. Boris Kauffmann (julgando que em habilitação retardatária a "[d]ecisão pondo 
fim ao incidente em razão da insuficiência de sua instrução. Interposição de recurso de 
apelação. Não recebimento por inadequação. Recurso de agravo. Pretensão à aplicação 
da fungibilidade ante a dúvida razoável. Inadmissibilidade. Ausência de dúvida razoável. 
Recurso inadequado interposto após o decurso do prazo para o adequado. Inteligência 
do art. 17 da Lei 11.101/2005. A decisão que põem fim à habilitação de crédito retar
datária, sem exame do pedido formulado, sujeita-se ao recurso de agravo"); TJSP, AI 
569.434-4/5-00, Câmara Especial de Falências e Recuperações Judiciais, j. 29.10.2008, 
v.u., rei. Des. Boris Kauffmann (jugando que "[i]nterposição do recurso de apelação 
quando a lei aponta o de agravo. Interposição após esgotado o prazo para o recurso 
adequado. Inadmissibilidade da aplicação da fungibilidade"). 

656 Assim, ver TJRS, AC 70031545643, 5.• Câmara Cível, j. 30.09.2009, v.u., rei. Des. Jorge Luiz 
Lopes do Canto (julgando que "[a] Lei 11.101/2005, que trata da Falência e Recuperação 
de Empresa, estabeleceu que o recurso cabível da sentença que julga a impugnação, bem 
como as habilitações de crédito atinente ao concurso universal de credores, é o agravo de 
instrumento, conforme preceituam os arts. 17 e 10, § 5.0

, do referido diploma legal. [ ... ] 
Portanto, descabe a interposição de apelo, sendo inadmissível e inaplicável o princípio 
da fungibilidade recursal no caso em tela, presente o fato de que para o ato judicial 
em análise existia recurso próprio, o qual não foi utilizado. [ ... ] Ademais, inexistindo 
dúvida objetiva e ocorrendo erro grosseiro na hipótese em exame, ao não ser observado 
o recurso taxativamente previsto em lei especial para o caso dos autos, não se admite o 
recurso intentado. [ ... ] Assim, o recorrente não pode lançar mão de via recursal diversa 
da prevista na Lei de Quebras, pois o nosso sistema processual, de regra, permite a uti
lização de um único recurso para cada tipo de deliberação, atendendo ao princípio da 
unirrecorribilidade"). Em igual sentido, ver TJRS, AC 70037771672, 5.• Câmara Cível, 
j. 25.08.2010, v.u., rei. Des. Jorge Luiz Lopes do Canto; e TJRS, AC 70039429451, 5.• 
Câmara Cível, j. 30.11.2011, v.u., rei. Des. Jorge Luiz Lopes do Canto. 

657 Assim, ver TJSP, AI 631.715-4/4-00, Câmara Especial de Falências e Recuperações Judiciais, 
j. 30.06.2009, v.u., rei. Des. Boris Kauffmann (decidindo pelo recebimento de apelação 
contra decisão que julga impugnação de crédito, quando o art. 17 da LRF prevê como 
cabível o recurso de agravo de instrumento, por conta do princípio da fungibilidade 
recursal"); TJSP, AC 623.409-4/4-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 
18.08.2009, v.u., rei. Des. Pereira Calças (decidindo que "[a]pesar de o art. 17 da Lei 
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Legitimam-se a interpor agravo de instrumento todos aqueles que 
possuírem interesse na impugnação, o que pode compreender inclusive o 
Ministério Público. 658

-
659 

Em caso de habilitações retardatárias e impugnações nas quais os li
tisconsortes possuírem diferentes procuradores, não incidirá a norma do 
art. 191 do CPC, de modo que o prazo para a interposição do agravo de 
instrumento não poderá ser contado em dobro.660 

Por se tratar de decisão recorrível por meio de agravo de instrumento, 
poderá o magistrado retratar-se da sua decisão, sem que haja ofensa à coisa 
julgada.661 O magistrado pode, inclusive, reexaminar a decisão que recebe 
indevidamente o recurso de apelação.662 

11.101/2005 prever recurso de agravo contra a decisão que decidir impugnação, em se 
tratando de habilitação retardatária, regida expressamente pelos arts. 13 a 15 da Lei, 
conforme art. 10, § 5.0

, entende-se cabível apelação contra sentença que extingue a 
habilitação retardatárià'). 

658 Assim, ver TJSP, AI 655.898-4/3-00/TJSP, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 
17.11.2009, v.u., rei. Des. Boris Kauffmann (decidindo que "[i]ncumbido da fiscalização 
do processo de falência, o Ministério Público tem legitimação para recorrer de decisão 
que admite habilitação de crédito. Falência (Lei 11.101/05/2005)"). 

659 Em sentido contrário, ver TJMG, AI 1.0024.06.043098-0/001, 6.• Câmara Cível, j. 
09.10.2007, v.u., rei. Des. José Domingues Ferreira Esteves (decidindo que "[f]alece ao 
Ministério Público, na condição de fiscal da lei, interesse para apelar de sentença, se 
esta não gerar qualquer prejuízo às partes ou ao interesse público"). 

660 Nesse sentido, ver TJSP, AgRg 0025804-87.2011.8.26.0000/50000, Câmara Reservada à 
Falência e Recuperação, j. 12.04.2011, v.u., rei. Des. Romeu Ricupero (entendendo que 
não se aplica à espécie do art. 17 da LRF "o disposto no art. 191 do CPC (prazo em 
dobro para recorrer de decisão que concedeu recuperação judicial). [ ... ] Tema pacifi
cado na Câmara. Os prazos previstos na Lei 11.101/2005, tanto na falência como na 
recuperação, para habilitação, divergência, impugnação, objeção e recurso são sempre 
únicos, independentemente de os credores agirem individual ou coletivamente"). 

661 Nessa linha, ver TJSP, AI 603.306-4/8-00, Câmara Especial de Falências e Recuperações 
Judiciais, j. 28.01.2009, v.u., rei. Des. Romeu Ricupero (entendendo que o magistrado 
prolator de decisão em impugnação de crédito pode retratar-se. "Inexistência de ofensa à 
coisa julgada, eis que cabível o recurso de agravo de instrumento e, neste, a possibilidade 
de retratação pelo juízo prolator da decisão"). 

662 Assim, ver TJSP, AI 631.715-4/4-00, Câmara Especial de Falências e Recuperações Ju
diciais, j. 30.06.2009, v.u., rei. Des. Boris Kauffmann (julgando caso de "[i)nterposição 
de apelação contra decisão que apreciou impugnação ao crédito arrolado na lista de 
credores do administrador judicial. Recebimento do recurso. Manifestação do admi
nistrador judicial apontando a inadequação do recurso utilizado em face do art. 17 da 
Lei 11.101/2005. Reexame da decisão que admitiu a apelação reconhecendo a ausência 
de adequação (CPC, art. 518, § 2.0

). Interposição de recurso de agravo de instrumento 
contra essa decisão. Alegação de ilegitimidade do administrador judicial para respon
der o recurso e nulidade do reexame do juiz por desatenção ao prazo legal para tanto. 
Admissão da manifestação do administrador judicial como parecer. Possibilidade de 
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Por fim, conforme dispõe o art. 17, parágrafo único, da LRF, ao receber 
o agravo, o relator poderá conceder efeito suspensivo à decisão que reco
nhece 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. 

reexame dos pressupostos até de ofício. Prazo para o reexame que, por ser impróprio, 
não impedia o magistrado de realizar o ato. Alegação de erro justificável para aplicação 
da fungibilidade recursal. Erro grosseiro à vista do art. 17 da Lei 11.101/2005, que afasta 
as regras gerais do CPC"). 
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82. APRESENTAÇÃO DO PLANO PELO DEVEDOR 

No direito brasileiro, apenas o devedor pode elaborar o plano de re
cuperação judicial e apresentá-lo aos credores concursais. O procedimento 
da recuperação judicial de empresas converge para que os credores possam 
apreciar o plano de recuperação em assembleia de credores. Por conta disso, 
tanto o prazo para a verificação administrativa de créditos quanto o prazo 
para a apresentação do plano de recuperação nos autos começam a correr 
a partir da publicização editalícia da sentença que defere o processamento 
da recuperação judicial, e se encerram no final de 60 dias. Na verificação 
administrativa de créditos, este prazo de 60 dias resulta da soma do prazo 
para apresentação de pedidos, que é de 15 dias (art. 7.0

, § 1.0
, da LRF), e do 

prazo para a publicação da relação de credores elaborada pelo administrador, 
que é de 45 dias (art. 7.0

, § 2.0
, da LRF). Paralelamente a esse prazo, correrá 

o prazo para a apresentação do plano que é de 60 dias da publicação da 
decisão que deferir o processamento da recuperação judicial.663 

Assim como incumbe ao devedor elaborar o plano de recuperação 
judicial, a ele incumbe apresentar o plano de recuperação judicial dentro 
do prazo de lei.664 Se a recuperação foi postulada em litisconsórcio ativo, 

663 Nessa linha, ver TJSC, AI 2008.036750-2, 1.• Câmara de Direito Comercial, j. 06.11.2008, 
v.u., rei. Des. Ricardo Fontes (decidindo que o termo inicial para a apresentação do 
plano é a publicação do edital a que se refere o art. 52, § 1.0

, da LRF). 
664 Assim, ver TJSP, AI 661.598-4/3-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 

17.11.2009, v.u., rei. Des. José Roberto Lino Machado (decidindo que "[a] apresentação 
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deve-se apresentar um único plano de recuperação para todas as empre
sas litisconsortes.665 Nos precisos termos do art. 53 da LRF, o prazo para 
apresentação do plano é improrrogável,666 e a não apresentação tempestiva 
do plano caracteriza hipótese de convolação da recuperação judicial em 
falência (art. 53, c/c art. 73, li, ambos da LRF).667 A decisão que decreta a 

do plano de recuperação judicial é ônus exclusivo do devedor, ao qual incumbe buscar 
com presteza o acordo se um primeiro plano já tiver sido apresentado e rejeitado, tarefa 
que não incumbe ao juiz, por maior que seja sua boa vontade"). 

665 Nesse sentido, ver TJMT, AI 8119/2011, 1.• Câmara Cível, j. 10.05.2011, v.u., rei. Des. 
Orlando de Almeida Perri (julgando que "[n]ão há ilegalidade na apresentação de um 
único plano de recuperação judicial quando se trata de um grupo econômico"). 

666 Assim, ver TJPR, AI 496.231-4, 18.• Câmara Cível, j. 20.08.2008, v.u., rei. Des. Ruy 
Muggiati (decidindo que "[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"); TJSP, AI 994.09.324685-7, Câmara Reservada 
à Falência e Recuperação, j. 06.04.2010, v.u., rei. Des. Pereira Calças (decidindo que o 
prazo de apresentação do plano de recuperação especial, previsto nos arts. 71 e 53 da 
LRF, é improrrogável. Não apresentado o plano tempestivamente, deve ser convolada 
a recuperação judicial em falência, conforme prevê o art. 73, 11, da LRF); TJSP, AI 
994.09.324686-5, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 02.03.2010, v.u., rei. 
Des. Pereira Calças (afirmando que os "arts. 71 e 53 da Lei 11.101/2005 [ ... ]estabelecem 
ser improrrogável o prazo fixado para a apresentação do plano de recuperação. Docu
mentos apresentados que demonstram severas irregularidades na escrituração contábil 
da empresa. Convolação da recuperação judicial em falência decretada com base no 
art. 73, 11, da LRF"); TJSP, AI 660.300-4/8-00, Câmara Reservada à Falência e Recupe
ração, j. 15.12.2009, v.u., rei. Des. Boris Kauffmann (julgando caso de "[a]presentação 
do plano de recuperação fora do prazo. Posterior substituição desse plano por outro. 
Inadmissibilidade. Convolação corretamente feita''). 

667 Nesse sentido, ver TJRS, AI 70037009958, 6.• Câmara Cível, j. 09.09.2010, v.u., rei. 
Des. Luís Augusto Coelho Braga (entendendo que a não apresentação do plano no 
prazo do art. 53 da LRF é causa de convolação da recuperação judicial em falência); 
TJSP, AI 990.10.105052-8, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 06.04.2010, 
v.u., rei. Des. Pereira Calças (afirmando ser improrrogável o prazo de apresentação do 
plano previsto no art. 53 da LRF. A não apresentação tempestiva do plano é causa de 
convolação da recuperação em falência); TJSP, AI 556.674-4/0-00, Câmara Reservada 
à Falência e Recuperação, j. 09.06.2009, v.u., rei. Des. Pereira Calças (entendendo 
que "[n]ão apresentado o plano de recuperação no prazo improrrogável de 60 dias da 
publicação da decisão que defere o processamento da recuperação judicial, impõe-se 
a decretação da falência''); TJSP, AI 0300964-08.2009.8.26.0000, Câmara Reservada à 
Falência e Recuperação, j. 01.02.2011, v.u., rei. Des. Lino Machado (julgando caso de 
"[c]onvolação da recuperação judicial em falência [ ... ] Só o fato de o deferimento do 
processamento da recuperação judicial ter ocorrido por decisão datada de 3 de março 
de 2008, e por petição de 26 de outubro de 2009 estar ainda a recuperanda a requerer 
designação de data 'para apresentação do plano em comento à assembleia-geral de 
credores, com intuito de dar regular andamento ao feito e satisfação parcial à tutela 
jurisdicional; já seria suficiente para, com fundamento no art. 73, caput, 11, da LFR, ser 
convolada a recuperação judicial em falência''). 
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falência por esse fundamento pode ser atacada por recurso,668 mas de regra 
é tida como incontornável.669 

Uma vez apresentado o plano aos autos, dispõe o parágrafo único do art. 
53 da LRF que o "juiz ordenará a publicação de edital contendo aviso aos 
credores sobre o recebimento do plano de recuperação': A publicação desse 
edital, ordenada pelo juiz, será realizada pela empresa devedora. A desídia da 
empresa devedora em providenciar a publicação desse edital não caracteriza 
hipótese de convolação da recuperação judicial em falência.670 No entanto, de
corrido o período de suspensão, nesse caso será retomado o curso das ações e 
execuções (art. 6.0

, § 4.0
, da LRF), pois nesse caso a demora no processamento 

será devida à empresa devedora, e não à administração da justiça. 671 

83. CONTEÚDO DO PLANO 

O plano deve conter a descrição pormenorizada dos meios de 
recuperação,672 conforme se lê no art. 53, I, da LRF. Ademais, o plano deve 

668 Nessa linha, ver TJSP, AI 556.674-4/0-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, 
j. 09.06.2009, v.u., rel. Des. Pereira Calças (entendendo que sócio possui legitimidade 
recursal, como terceiro prejudicado, para interpor agravo de instrumento "contra decisão 
que decreta a falência de sociedade limitadá'). 

669 Assim, ver TJSP, AI 592.122-4/5-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 
01.04.2009, v.u., rel. Des. José Araldo da Costa Telles (afirmando que é "decisão incon
tornável" a que decreta a falência de "[e]mpresa que vê deferido o processamento de 
recuperação judicial mas não apresenta, no prazo, o respectivo plano"). 

670 Em sentido contrário, ver TJRJ, AI 0056535-95.2010.8.19.0000, 18.• Câmara Cível, j. 
19.04.2011, v.u., rel. Des. Heleno Ribeiro Pereira Nunes (entendendo que "inobstante a 
desídia da parte em proceder à publicação do edital de que trata o parágrafo único do 
art. 53 da Lei de Falências, não esteja taxativamente prevista entre as circunstâncias que 
dão causa à convolação da recuperação judicial em falência, na forma do que dispõe o 
art. 73 da lei em referência, não se pode olvidar que a situação equivale à rejeição do 
próprio plano, ou, o menos, à não apresentação do referido plano, já que impedidos os 
credores de discutir a viabilidade da recuperação pretendidá'). 

671 Acerca, ver item 60, Duração da suspensão, do Cap. S. 
672 Acerca do tema, ver TJPR, AI 607.378-3, 17.• Câmara Cível, j. 03.03.2010, v.u., rel. Des. 

Lauri Caetano da Silva (entendendo, em caso de "plano de recuperação que fora avaliado 
de forma deficiente': que haveria a "necessidade de identificação do 'meio de recupera
ção' eleito pela assembleia-geral de credores, bem como da explicitação das respectivas 
consequências"); TJSP, AI 474.768-4/1-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, 
j. 01.08.2007, v.u., rel. Des. Pereira Calças (julgando caso de "[p]lano aprovado que fixa 
prazo aos credores para optarem por propostas alternativas de pagamento dos créditos. 
Falta de esclarecimentos seguros e precisos que impedem aos credores aderirem a uma 
das propostas formuladas, no prazo de 30 a 45 dias previsto na ata assemblear. Credores 
interessados em optar por uma das propostas apresentadas, já que interessados na recu
peração da Vasp, de quem sempre foram parceiros comerciais. Abstenção na votação do 
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conter uma demonstração de sua viabilidade econômica, conforme se lê no 
art. 53, 11, da LRF. Aqui, a rigor, deve-se ler viabilidade financeira do plano 
de recuperação, conforme adverte Aristides Malheiros, ao afirmar que " [o] 
instrumento de avaliação de viabilidade econômica é o balanço patrimonial, 
no qual se confronta o ativo com o passivo exigível. Todavia, num processo 
de recuperação, mais que tratar da viabilidade econômica, importa avaliar 
a viabilidade financeira, ou seja, a capacidade da empresa de gerar recur
sos suficientes para cobrir todos os desembolsos necessários".673 Por fim, 
o plano deve conter um laudo econômico-financeiro e de avaliação dos 
bens e ativos do devedor, subscrito por profissional legalmente habilitado 
ou empresa especializada (art. 53, III, da LRF). 

Esses três elementos contidos no plano de recuperação judicial permi
tem que se reduza assimetria de informações entre a empresa devedora e os 
seus credores, de modo a que os credores possam deliberar pela aprovação, 
modificação ou rejeição do plano. Com efeito, conhecidos os meios de re
cuperação judicial apresentados, os credores terão condições de comparar 
a viabilidade financeira do plano, mediante análise de projeção de fluxo de 
caixa, para saber se o plano proposto é exequível e o quanto os credores 
receberão se aprovarem o plano. Como contraponto, os credores compararão 
essa alternativa com a informação constante do laudo de avaliação de bens 
e ativos do devedor, para saber o quanto receberiam em caso de rejeição 
ao plano e convolação da recuperação judicial em falência. 

84. INSTRUMENTO DE COOPERAÇÃO PARA PRESERVAÇÃO DO VALOR DE 
EMPRESAS VIÁVEIS 

A recuperação judicial de empresas é uma das espécies de processos 
concursais a que estão sujeitos os credores de empresários. Por meio da 
recuperação judicial de empresas se busca satisfazer o maior número de 
credores da empresa devedora, mediante a preservação da empresa e, por 
conseguinte, da sua capacidade de gerar receita. Conforme observou o 
Min. Fernando Gonçalves, "[a] recuperação judicial tem como finalidade 
precípua o soerguimento da empresa mediante o cumprimento do plano de 

plano na assembleia de credores, com o escopo de não prejudicar a devedora, nem de 
aderir às propostas apresentadas, sem seu completo detalhamento. Direito de obter os 
esclarecimentos complementares de forma completa, clara e segura. Fixação do prazo 
de 10 dias para a devedora, cujo plano foi aprovado há cerca de um ano, apresentar os 
esclarecimentos determinados no acórdão"). 

673 MALHEIROS, Aristides. Plano de recuperação - isso funciona? Revista do Advogado -
Aasp, v. 29, 105, 21-28, 2009, p. 26. 
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recuperação, salvaguardando a atividade econômica e os empregos que ela 
gera, além de garantir, em última ratio, a satisfação dos credores:'674 

Os procedimentos concursais lidam com o problema do common pool 
assets,675 que pode ser traduzido para algo como conjunto de bens comuns. 
Esse problema possui dois aspectos. De um lado, apresenta-se a distin
ção entre valor de liquidação de conjunto de ativos, mediante a venda 
individual de cada um dos bens integrantes do conjunto, e valor de going 
concern, decorrente da geração de fluxo de caixa de um conjunto de ativos 
operacionais. De outro lado, assumindo-se· que o valor de going concern 
é superior ao valor de liquidação fragmentada de ativos, apresenta-se um 
desafio para que os diversos credores concursais deixem de buscar a satis
fação individual de seus créditos, mediante a penhora de ativos individuais 
da empresa devedora - o que, afinal, conduzirá à liquidação dos ativos -, e 
passem a atuar cooperativamente, de modo a manter o conjunto de ativos 
operacionais capazes de gerar maior valor para, assim, satisfazer um maior 
número de credores. 

Esses dois aspectos podem ser descritos recorrendo-se à metáfora da 
criação de peixes em um açude, utilizada por Thomas H. Jackson em seu 
precursor The Logic and Limits o f Bankruptcy Law. 676 O primeiro aspecto que 
essa metáfora permite observar consiste na distinção que se estabelece entre 
o valor de liquidação de um açude e o valor decorrente da manutenção de 
seu going concern. Imagine-se a hipótese de um açude onde seu proprietá
rio possa pescar. Suponha-se que esse proprietário resolva pescar todos os 
peixes desse açude. Se os peixes pescados forem vendidos, o proprietário 
obterá, digamos, R$ 100.000,00. Entretanto, o açude não terá mais peixes e, 
no próximo ano, não haverá mais o que pescar. Com efeito, pode-se afir
mar que o valor de liquidação do açude, decorrente da venda de todos os 
seus peixes, é de R$ 100.000,00. Entretanto, se o proprietário pescar apenas 
metade dos peixes do açude, ele poderá vendê-los por R$ 50.000,00 e, no 
próximo ano, os peixes terão se reproduzido, de modo que o proprietário 
poderá pescar novamente a metade dos peixes do açude, obtendo mais 
R$ 50.000,00, e assim sucessivamente. Se anualmente for pescada apenas 
metade dos peixes do açude, o seu proprietário assegurará uma receita 

674 STJ, AgRg no CC 86.594, 2. • Seção, j. 25.06.2008, v.u., rei. Min. Fernando Gonçalves. 
675 Esse problema deita suas raízes no problema do common pool resources, que conjuga 

aspectos da tragédia dos comuns, da teoria dos jogos e da lógica da ação coletiva, ela
borado por Elinor Ostrom (da autora, ver, p. ex., OSTROM, Elinor; GARDNER, Roy; 
WALKER, James. Rules, Games & Common-Pool Resources. Michigan: The University 
of Michigan Press, 1994 [reimpressão de 2006)). 

676 Nesse sentido ver o seminal JACKSON, Thomas H. The Logic and Limits of Bankruptcy 
Law. Washinton, D.C.: Beard, 1986 [reimpressão de 2001], p. 7-19. 
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anual de R$ 50.000,00, o que lhe assegurará um ganho de R$ 500.000,00 
nos próximos dez anos. Se o valor que pode gerar o açude for descontado 
a valor presente, o açude valerá, hoje, digamos, R$ 400.000,00. Desse modo, 
o valor do açude como going concern é de R$ 400.000,00. Portanto, nesse 
exemplo, o valor atual de liquidação do açude (R$ 100.000,00) é muito in
ferior ao valor presente do açude como going concern (R$ 400.000,00). Por 
essa razão, ceteris paribus, o proprietário preferirá preservar a capacidade 
de geração de valor do açude a liquidá-lo. 

O problema de maximização do valor do common pool assets torna-se 
mais sensível se houver diversos pescadores que podem pescar no mesmo 
açude. Nesse caso, conquanto seja evidentemente mais vantajoso preservar 
o valor de going concern do açude, os diversos pescadores poderão enfrentar 
dificuldades para cooperarem entre si, de modo a não pescarem, de uma só 
vez, todos os peixes do açude. Assim, imagine-se um caso em que há cem 
pescadores que podem pescar no açude. Se eles se esforçarem ao máximo, 
poderão pescar cada um o equivalente a R$ 1.000,00 cada. Nesse caso, o 
açude terá sido liquidado, de modo a que não haverá mais peixes a serem 
pescados no próximo ano. O ideal, portanto, seria que cada um dos cem 
pescadores pescasse apenas o equivalente a R$ 500,00 no primeiro ano, de 
modo a manter no açude peixes suficientes para que, nos anos sucessivos, 
cada um deles possa pescar mais R$ 500,00. No final de dez anos, cada 
pescador poderá ter pescado o total de R$ 5.000,00, o que, descontado a 
valor presente, equivale a R$ 4.000,00 por pescador. 

O problema que se estabelece quado há vários pescadores em um mesmo 
açude consiste em como fazer que os pescadores cooperem entre si, de modo 
a maximizar o valor do açude. Tendo em vista que a regra que orienta a 
pescaria é aquela do "primeiro a pescar, fica com a pesca': os pescadores não 
possuem incentivos para cooperar. Assim, se alguns pescadores pescarem 
apenas R$ 500,00 em peixes, não faltarão outros pescadores que pescarão 
R$ 1.500,00, de modo a que, no somatório, terá sido liquidado o açude. 
Portanto, nesse caso tenderá a haver uma corrida entre os pescadores para 
ver quem consegue pescar mais, na qual cada um deles buscará ser mais 
eficiente do que os outros para obter, imediatamente, a maior quantidade de 
peixes possível. Por essa razão, cada um dos pescadores possui um incenti
vo para pescar o máximo possível de peixes no primeiro ano de pescaria, 
conduzindo à liquidação do açude a um valor substancialmente inferior 
àquele que seria obtido se fosse preservado o valor do açude como going 
concern. O direito concursal busca evitar esse problema.677 

677 Para Alexandre Lazzarini, o direito concursal impede "o 'salve-se quem puder' ou o 'leva 
quem chegar primeiro": LAZZARINI, Alexandre Alves. Reflexões sobre a recuperação 
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O problema do common pool assets, anteriormente descrito a partir 
da metáfora dos pescadores em um açude, constitui o problema central 
do direito concursal, que, para resolvê-lo, é orientado por distintas finali
dades ou objetivos.678 Nos casos em que o valor de liquidação da empresa 
é superior ao valor de going concern, compete ao direito concursal a tarefa 
de maximizar o valor dos ativos da empresa falida, realizando uma liqui
dação rápida - para evitar a depreciação de ativos - que obtenha o maior 
valor possível, ao mesmo tempo que estabeleça uma ordem de pagamento 
de credores concursais. Já nos casos em que a empresa possui um valor 
de going concern superior ao valor de liquidação, diz-se que essa empresa 
é viável. As empresas viáveis são aquelas que valem a pena recuperar; já 
aquelas empresas baseadas em modelos de negócio incapazes de gerar 
valor são empresas que valem a pena liquidar. No jargão anglo-saxônico, 
empresas incapazes de gerar valor são referidas como empresas produtoras 
de chicotes para charretes (buggy whips makers), em uma alusão às empresas 
produtoras de chicotes do século XIX que não se adaptaram ao surgimento 
do automóvel. Bons exemplos de empresas produtoras de buggy whips são 
a Kodak e a Blockbuster. Aquela não conseguiu mudar o seu modelo de 
negócios para adaptar-se à fotografia digital; esta não conseguiu adaptar seu 
modelo de negócios para a tecnologia de distribuição digital de filmes. 

Na literatura relativa à recuperação judicial, parece convergir para o 
consenso que a recuperação judicial serve para recuperar empresas econo
micamente viáveis. Uma empresa viável, mas que está em crise e que possui 
vários credores, pode enfrentar sérias dificuldades para evitar que os seus 
credores, em execuções singulares, acabem por conduzir a uma liquidação 
dos ativos da empresa, em prejuízo ao seu valor de going concern. Aqui, 
competirá ao direito concursal evitar a dissipação desse valor, viabilizando a 
preservação da empresa. Conquanto haja praticamente um consenso teórico 
sobre esse aspecto, muitas vezes não é fácil distinguir, no caso concreto, 
quais são as empresas viáveis e quais não são. Por esse motivo, a avalia
ção da viabilidade econômica da empresa será realizada pelo conjunto de 
credores, que cuidarão de negociar um plano de recuperação da empresa 
devedora. Caso os credores entendam que a empresa devedora não é viável, 
eles tenderão a preferir a liquidação da empresa à sua recuperação. 

judicial de empresas. In: DE LUCCA, Newton, DOMINGUES, Alessandra de Azevedo 
(orgs.). Direito recuperacional: aspectos teóricos e práticos. São Paulo: Quartier Latin, 
2009, p. 124-136, p. 125, nota de rodapé 2. 

678 Para uma detalhada e qualificada análise dos objetivos do direito concursal, ver CERE
ZETTI, Sheila Christina Neder. A recuperação judicial de sociedade por ações: o princípio 
da preservação da empresa na Lei de Recuperação e Falência. São Paulo: Malheiros, 2012, 
passim. 
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Nesse sentido, por consubstanciar o acordo celebrado entre a empresa 
devedora e os seus credores, o plano de recuperação judicial constitui o as
pecto central do procedimento de recuperação judicial de empresas.679

·
680 

85. LIBERDADE DE MEIOS DE RECUPERAÇÃO 

Na concordata preventiva, os meios eram taxativamente delimitados pelo 
art. 156, § 1.0

, do Decreto-Lei 7.661/1945, possibilitando apenas uma limitada 
dilação de até dois anos no prazo para pagamento do passivo quirografário, 
com abatimentos igualmente taxados pela lei. O exercício da pretensão à 
concordata pressupunha que o devedor fizesse promessa de pagamentos,681 

nos restritos termos permitidos pela legislação concursal. Demais disso, essa 
promessa era apenas de pagamento, sem que pudesse ser acrescida de cláusula 
de cessão da empresa, de conversão de créditos em participação societária682 

ou de "cessão de bens disvestitiva, segundo a qual o devedor, cedendo aos 
credores os bens, se libera das dívidas':683 Já por aqui vê-se por que razão a 
concordata consistia em um instrumento de baixíssima eficiência para recuperar 
empresas: de um lado, não possibilitava à empresa reequacionar seu fluxo de 
caixa; de outro, as restrições aos meios de concordata impossibilitavam que 
se maximizasse o valor dos ativos operacionais, preservando-se o valor de 
going concern da empresa devedora. 

679 Nesse sentido, ver STJ, Recurso em MS 30.686, 3.• Turma, j. 07.10.2010, v.u., rei. Min. 
Massami Uyeda (decidindo que "[o] plano de recuperação judicial, em que se discrimina, 
de forma pormenorizada, o modo como se dará o soerguimento e a reestruturação da 
empresa combalida, bem como a viabilidade econômica desta, com a avaliação de seus 
bens e ativos e a consecução de laudo econômico-financeiro, consubstanciao principal 
instrumento para que o processo de recuperação judicial, num esforço comum dos 
credores, da empresa e da sociedade em geral, obtenha êxito, mantendo-se, por conse
guinte, o prosseguimento da atividade econômicà'). 

680 Assim, ver, por exemplo, CASTRO, Eduardo Spinola e. A arbitragem e a nova lei de 
falências. In: CASTRO, Rodrigo R. Monteiro de, ARAGÃO, Leandro Santos de (orgs.). 
Direito societário e a nova lei de falências e recuperação de empresas. São Paulo: Quartier 
Latin, 2006, p. 131-146, p. 134-135; MACHADO, Rubens Approbato. Visão geral da nova 
lei 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, que reforma o Decreto-Lei 7.661, de 21.06.1945 
(Lei de Falências) e cria o instituto da recuperação da empresa. In: MACHADO, Rubens 
Approbato (org.). Comentários à nova lei de falências e recuperação de empresas. São 
Paulo: Quartier Latin, 2005, p. , p. 37. 

681 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. t. 30. 3. ed. 
Rio de Janeiro: Borsoi, 1971, p. 23-24. 

682 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. t. 30. 3. ed. 
Rio de Janeiro: Borsoi, 1971, p. 25. 

683 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. t. 30. 3. ed. 
Rio de Janeiro: Bosoi, 1971, p. 26. 
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Disciplina muito distinta é encontrada na recuperação judicial. Os 

meios de recuperação judicial indicados no art. 50 da LRF integram um 
rol meramente exemplificativo.684 Conforme se lê no caput do referido dis
postivo, "[c]onstituem meios de recuperação judicial, observada a legislação 
pertinente a cada caso, dentre outros': que são em seguida arrolados. Por 
esse motivo, na elaboração do plano de recuperação "resta aberta à criati
vidade do empresário e do juristà:685 Com efeito, os meios de recuperação 
podem "variar da simples reestruturação de passivos, de modo a adequar 
os seus montantes e vencimentos à capacidade de pagamento da empresa, 
até a reorganização societária ou à remodelação administrativa, comercial 
e operacional da empresa, medidas muitas vezes imprescindíveis para que 
se dê viabilidade aos compromissos assumidos perante os credores".686 

Compete à empresa devedora apresentar seu plano de recuperação 
judicial, tarefa para a qual possui grande margem de liberdade, que en
contra como grande limitação o fato de que ele será objeto de deliberação 
da assembleia-geral de credores. Afora esse limite, encontram-se na Lei 
11.1 O 1/2005 alguns limites pontualmente estabelecidos. 

86. LIMITES DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE AO MEIO DE RECUPERAÇÃO 
EMPREGADO 

O primeiro limite específico ao plano de recuperação judicial é encon
trado no caput do art. 50 da LRF, que, ao arrolar exemplificativamente os 
meios de recuperação judicial, manda observar "a legislação pertinente a cada 
caso': Isso significa que se o plano contiver previsão de cisão, incorporação 
ou transformação da sociedade, ou transmissão de quotas ou ações (inc. 11 
do art. 50 da LRF); bem como alteração do controle societário (inc. 111 do 
art. 50 da LRF) e substituição dos administradores da empresa devedora 
(inc. IV do art. 50 da LRF); a concessão de direitos políticos aos credores 

684 BENETI, Sidnei Agostinho. O processo de recuperação judicial. In: PAIVA, Luiz Fernando 
Valente de (org.). Direito falimentar e a nova lei de falências e recuperação de empresas. 
São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 223-243, p. 226; TEPEDINO, Ricardo. O trespasse 
para subsidiária (drop down). In: CASTRO, Rodrigo R. Monteiro de, ARAGÃO, Leandro 
Santos de (orgs.). Direito societário e a nova lei de falências e recuperação de empresas. São 
Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 58-83, p. 58; VI GIL NETO, Luiz Inácio. Teoria falimentar 
e regimes recuperatórios. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p. 167. 

685 BENETI, Sidnei Agostinho. O processo de recuperação judicial. In: PAIVA, Luiz Fernando 
Valente de (org.). Direito falimentar e a nova lei de falências e recuperação de empresas. 
São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 223-243, p. 226. 

686 TEPEDINO, Ricardo. O trespasse para subsidiária (drop down). In: CASTRO, Rodrigo 
R. Monteiro de, ARAGÃO, Leandro Santos de (orgs.). Direito societário e a nova lei de 
falências e recuperação de empresas. São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 58-83, p. 58. 
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(inc. V do art. 50 da LRF); o aumento de capital social (inc. VI do art. 50 
da LRF); a constituição de sociedade de credores (inc. X do art. 50 da LRF) 
ou de sociedade de propósito específico para adjudicar os ativos do devedor 
(inc. XVI do art. 50 da LRF); a administração compartilhada (inc. XIV do 
art. 50 da LRF); ou a emissão de valores mobiliários (inc. XV do art. 50 
da LRF) deverá ser observada a legislação societária aplicável a cada caso. 
Se o plano resultar em ato de concentração que deva ser analisado pelo 
Cade, aplica-se a legislação concorrencial.687 Já se o plano contiver cláusula 
a prever redução salarial, compensação de horários e redução de jornada 
(inc. VIII do art. 50 da LRF), deverá realizar-se, nos termos da legislação 
trabalhista, acordo ou convenção coletiva. O único meio de recuperação 
judicial arrolado no art. 50 da LRF ao qual não se aplica a legislação ex
traconcursal consiste na alienação ou arrendamento de unidade produtiva 
isolada (inc. VII do art. 50 da LRF), em razão de o tema ser expressamente 
disciplinado pela Lei 11.1 O 1/2005. 

As normas concursais contidas na Lei 11.1 O 1/2005 também integram 
o conjunto da legislação a limitar o plano de recuperação judicial. Com 
efeito, conquanto determinadas regras da Lei 11.1 O 1/2005 não sejam postas 
expressamente como limites ao plano, é certo que elas acabam por constituir 
limitações a ele. Assim, por exemplo, o plano não pode prever cláusula ge
nérica que lhe autoriza o devedor a vender bem do ativo não circulante que 
não esteja indicado no plano, por conta do disposto no art. 66 da LRF.688 

Da mesma maneira, será nula cláusula modificando a classificação legal de 
créditos que venham a ser admitidos após a aprovação do plano.689 

687 Assim, ver Cade, Ato de Concentração 08012.009329/2009-55, j. 28.04.2010, rei. Cons. 
César Costa Alves de Mattos. 

688 Nesse sentido, ver TJSP, AI 0168318-63.2011.8.26.0000, Câmara Reservada à Falência e 
Recuperação, j. 17.04.2012, v.u., rei. Des. Pereira Calças (entendendo incorrer em ilega
lidade "[o] plano [que] autoriza a recuperanda a vender bens, equipamentos e veículos 
que se tornem ociosos ou prescindíveis, devendo o numerário ser aplicado na melhoria 
das condições de pagamento dos credores [ ... ] Ora, o art. 66 da Lei 11.1 O 1/2005 preceitua 
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 ouvído o comitê, com exceção daqueles prevíamente relacionados 
no plano de recuperação judicial. Por isso, a autorização genérica, automática e inde
pendente de autorização judicial para a alienação de bens que a devedora, ao seu livre 
alvedrio, entender que são ociosos ou prescindíveis, maltrata a regra de ordem pública 
acima referida, acarretando a nulidade do plano"). 

689 Nesse sentido, ver TJSP, EDcl 990.10.179056-4/50002, Câmara Reservada à Falência e 
Recuperação, j. 01.02.2011, v.u., rei. Des. Romeu Ricupero (declarando "[i]neficácia de 
cláusula. Novos créditos ou créditos alterados que deverão ter a natureza que a lei lhes 
outorga, ou seja, trabalhistas, com direito real ou quirografário, e jamais serão tidos 
como subordinados. Inexistência de contrariedade e sim mero inconformismo com o 
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87. LIMITES AO TRATAMENTO DO CRÉDITO TRABALHISTA 

O segundo limite específico ao plano de recuperação é estabelecido 
pelo art. 54 da LRF, que estabelece prazo de até um ano para pagamento 
dos créditos derivados da legislação do trabalho, sendo que em trinta dias 
deverão ser pagos os créditos salariais vencidos nos três meses anteriores 
ao pedido de recuperação judicial, até o limite de cinco salários mínimos 
(art. 54, parágrafo único, da LRF). As limitações do art. 54 dizem respeito 
à validade da cláusula, não à validade do plano como um todo. Com efeito, 
por conta do disposto no art. 54 da LRF, "o devedor não poderá propor a 
cláusula, e se a propuser o juiz não poderá aceitá-la, pois fere norma co
gente, de interesse público, mesmo que os interessados estivessem dispostos 
a com ela concordar':690 

O crédito trabalhista sujeita-se à recuperação judicial. Portanto, em caso 
de deferimento do processamento da recuperação judicial, são suspensas as 
execuções trabalhistas.691 Porém, da mesma maneira que todos os créditos 
sujeitos a recuperação judicial, o plano poderá não dispor acerca de seu 
pagamento, caso em que, conforme dispõe o art. 49, § 2.0

, da LRF, o crédito 
conservará as suas condições originalmente contratadas ou decorrentes 
de sentença laboral.692 É que pode haver situações em que se afigura mais 

decidido. Prequestionamento explicito do art. 83, VIII, da Lei 11.101/2005 já ocorrido 
no v. acórdão embargado. Embargos de declaração rejeitados': No caso, a cláusula estava 
assim redigida: "Novos créditos e retificação posterior da lista de credores do adminis
trador judicial. Se, em decorrência de decisões judiciais, transitadas em julgado, novos 
créditos que venham a ser adicionados à lista de credores do administrador judicial ou 
houver alteração nos créditos já existentes, incluindo trabalhistas, com garantia real e 
quirografários, salvo se de outra forma disposto neste plano, tais créditos sujeitar-se
-ão à condição de créditos subordinados"). No mesmo sentido, ver TJSP, AI 0069730-
21.2011.8.26.0000, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 20.09.2011, v.u., rel. 
Des. Romeu Ricupero. 

690 VIGIL NETO, Luiz Inácio. Teoria falimentar e regimes recuperatórios. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2008, p. 168. 

691 Acerca do tema, ver item 56, Suspensão das execuções trabalhistas, do Cap. 5. 
692 Em sentido contrário, ver T]SP, AI 529.378-4/6-00, Câmara Reservada à Falência e 

Recuperação, j. 28.05.2008, v.u., rel. Des. Pereira Calças (decidindo que, se o plano "não 
prevê pagamento de credores trabalhistas, eis que celebrou acordo com os empregados'; 
deve ser mantida decisão judicial "que inclui o crédito do trabalhador, na classe que 
lhe é própriâ', sem que possa a empresa devedora pretender que o trabalhador exe
cute a sentença trabalhista. "Manutenção da decisão que incluiu o crédito no quadro 
geral de credores, na classe do art. 83, I, da LRF, devendo ser formulado aditamento 
ao plano, para submissão à assembleia-geral, observado o art. 54 da Lei 11.101/2005. 
Credor que, ao invés de pedir sua habilitação, poderia, pura e simplesmente, pedir a 
falência da agravante, inviabilizando sua recuperação e prejudicando os credores das 
outras duas classes"). 
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vantajoso não dispor acerca do pagamento do crédito trabalhista no plano 
de recuperação. Assim, conquanto o pagamento de crédito em prestações 
mensais - a exemplo de pensão mensal vitalícia por acidente do trabalho 
a ser paga mês a mês - seja incompatível com a falência, na recuperação 
judicial não o é. Uma vez habilitado esse crédito, o plano de recuperação 
judicial deverá prever seu pagamento dentro do prazo indicado no art. 54 
da LRF e, não o fazendo, o crédito conservará a suas condições originais, 
nos termos do art. 49, § 2.0

, da LRF.693 

Se o plano de recuperação judicial silenciar acerca do pagamento do 
passivo trabalhista, as execuções laborais poderão prosseguir após o stay 
period, bem como a empresa devedora poderá fazer pagamentos aos cre
dores trabalhistas.694 

Como crédito sujeito a recuperação judicial, pode o plano de recuperação 
judicial estabelecer modo diverso de pagar os credores trabalhistas, contanto 
sejam respeitadas as limitações ditadas pelo art. 54, e parágrafo único, da 
LRF, relacionadas apenas ao prazo para pagamento do passivo trabalhista. 
Isso não significa que o plano de recuperação judicial poderá modificar o 
valor do crédito trabalhista. Se o plano de recuperação pudesse alterar o 
valor do passivo trabalhista, a norma do art. 54 da LRF consistiria em um 
imenso incentivo para que o plano previsse abatimentos, pois, quanto menor 
o prazo para pagamento, maior será o abatimento. Ademais, em razão dos 
limites à competência do juízo recuperacional, o crédito trabalhista deve 
ser pago em conformidade com o valor apurado pela Justiça do Trabalho. 
Se a sentença laboral não fixa os encargos incidentes sobre o crédito, ou se 
o crédito trabalhista não foi judicializado, nada obsta a que o plano preveja 
o pagamento do passivo trabalhista, no prazo de lei, sem fixar critérios de 
correção monetária.695 

693 Nesse sentido, ver TJRS, AC 70044933471, 5. • Câmara Cível, j. 23.11.2011, v.u., rei. Des. 
Isabel Dias Almeida (decidindo, em caso de falência, que "[o) pagamento de indenização 
mês a mês é incompatível com o princípio pars conditio creditorum, sobretudo porque 
no procedimento falimentar o pagamento ocorre num único momento"). 

694 Assim, embora por fundamento diverso, ver TJMT, AI 14771/2011, 1.• Câmara Cível, 
j. 10.05.2011, v.u., rei. Des. Orlando de Almeida Perri decidindo que, "[n)ão obstante 
a proibição expressa de liberação de valores, no juízo da recuperação judicial, antes da 
aprovação do plano de salvamento da empresa em dificuldade econômica, diante da 
comprovação do estado de miséria e penúria dos empregados das empresas recuperandas, 
há de prevalecer a norma fundamental da dignidade da pessoa humana, que prepondera 
como vetor de solução dos conflitos normativos entre direitos de mesma hierarquia"). 

695 Acerca do tema, ver TJRS, AI 70018219824, 6.• Câmara Cível, j. 19.04.2007, v.u., rei. Des. 
Artur Arnildo Ludwig (decidindo que não viola o art. 54 da LRF a ausência de fixação 
dos encargos incidentes sobre o valor a ser pago, contanto que se observe o prazo para 
pagamento de até um ano). 
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A previsão de abatimentos do crédito trabalhista, portanto, escapa à 
competência do juízo recuperacional. Porém, os abatimentos poderão ser 
negociados perante as autoridades laborais competentes, nos termos da 
legislação trabalhista. 696 

Por fim, o plano de recuperação judicial deverá prever o pagamento das 
parcelas estritamente salariais vencidas nos três meses anteriores ao pedido 
no prazo máximo de 30 dias a contar da homologação do plano, conforme 
estabelece o parágrafo único do art. 54 da LRF. 697 

88. LIMITAÇÃO À SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA REAL 

O terceiro limite específico ao plano de recuperação judicial é encon
trado no§ 1.0 do art. 50 da LRF, onde se lê: "[n]a 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:' A limitação contida no § 1.0 do art. 50 da LRF diz respeito à 
eficácia da cláusula.698 Com efeito, o plano de recuperação judicial pode 
conter cláusula de substituição ou supressão de garantias reais, mas essa 
cláusula não terá eficácia699 perante o credor titular da garantia se ele não 
a aprovar expressamente.700 

696 Assim, ver TJSP, AI 0323052-06.2010.8.26.0000, Câmara Reservada à Falência e Re
cuperação, j. 01.03.2011, v.u., rei. Des. Elliot Akel (no voto do relator lê-se que "os 
trabalhadores indígenas reuniram-se com a devedora no Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais, com a presença de três sindicatos, da Funai e do Ministério Público do Tra
balho. Houve aceitação de deságio no crédito desses trabalhadores, em contrapartida 
à proposta de manutenção de empregos, o que se insere na finalidade do instituto da 
recuperação judicial"). 

697 Nesse sentido, ver TJRJ, AI 4.916/2008, 4.• Câmara Cível, j. 08.07.2008, v.u., rei. Des. 
Jair Pontes de Almeida (entendendo que "[o] plano de recuperação judicial 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. Inteligência do art. 54, caput e parágrafo único, 
da LRF"). 

698 VIGIL NETO, Luiz Inácio. Teoria falimentar e regimes recuperatóríos. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2008, p. 167. 

699 Assim, ver TJSP, AI 0587624-84.2010.8.26.0000, Câmara Reservada à Falência e Recu
peração, j. 31.05.2011, v.u., rei. Des. Elliot Akel (entendendo que a anuência do credor 
titular da garantia é requisito de eficácia da cláusula). 

700 Nesse sentido, ver TJSP, AI 640.581.4/2-00, Câmara Reservada à Falência e Recupe
ração, j. 17.11.2009, v.u., rei. Des. Romeu Ricupero (julgando que, "[p]ela lei especial, 
que é a Nova Lei de Falências e Recuperações Judiciais, a supressão da garantia ou sua 
substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da 
respectiva garantia (art. 50,§ 1.0

, da Lei 11.101/2005)"). 
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Ademais, a norma do art. 50,§ 1.0
, da LRF, não impede a alienação de 

bem objeto de garantia reaF01 Contudo, se o plano contiver previsão de alie
nação de bem gravado, o gravame acompanhará o bem, e o novo proprietário 
adquirirá um bem onerado.702 Aqui, deve-se ter o cuidado de distinguir a 
regra do art. 50, § 1.0

, da LRF, daquela outra do art. 29 da Lei 9.514/1997, 
que trata da transmissão de bem objeto de alienação fiduciária. 703 

Por fim, a regra do art. 50, § 1.0
, da LRF também tem sido aplicada 

à hipótese de trava bancária prevista no art. 49, § 5.0
, da LRF, que cuida 

do penhor de títulos de crédito, direitos creditícios, valores mobiliários e 
aplicações financeiras. 704

-
705 

701 Em sentido mais restritivo, ver TJSP, AI 629.287-4/0-00, Câmara Reservada à Falência 
e Recuperação, j. 19.05.2009, v.u., rel. Des. Pereira Calças (decidindo que durante a 
fase de cumprimento da recuperação judicial, é desnecessário pedido de autorização 
judicial para alienação parcial de ativos, em razão de acordo entre a empresa devedora 
e o credor com garantia real. É que, no caso, inexistiria "substituição de garantia, que, 
só pode ser realizada com expressa aprovação do credor titular da respectiva garantia. 
Alegação de negativa de tutela jurisdicional rejeitadà'). 

702 Em sentido contrário, ver TJSP, AI 0027336-96.2011.8.26.0000, Câmara Reservada à 
Falência e Recuperação, j. 18.10.2011, v.u., rel. Juíza Renata Mota Maciel (entendendo 
que o art. 50, § 1.0

, da LRF "não deixa dúvida sobre a necessidade de aquiescência 
do credor para alienação do bem objeto de garantia real"); TJMT, AI 76949/2009, 
1.• Câmara Cível, j. 19.10.2009, v.u., rel. Juíza Marilsen Andrade Addario (decidindo 
que "[n]a alienação de bem objeto de garantia real, a liberação da garantia ou sua 
substituição somente serão admitidas mediante anuência expressa do credor, de 
acordo com o disposto no art. 50,§ 1.0

, da nova Lei de Falências (Lei 11.101/2005)"); 
TJSP, AI 0587624-84.2010.8.26.0000, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, 
j. 31.05.2011, v.u., rei. Des. Elliot Akel (julgando que para a "alienação de imóvel 
objeto de garantia real" há a "[n]ecessidade de observância do art. 50,§ 1.0

, da Lei 
11.101/2005"). 

703 Lê-se no art. 29 da Lei 9.514/1997 que: "O fiduciante, com anuência expressa do fiduci
ário, poderá transmitir os direitos de que seja titular sobre o imóvel objeto da alienação 
fiduciária em garantia, assumindo o adquirente as respectivas obrigações:' 

704 Nesse sentido, ver TJSP, AI 654.958-4/0-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, 
j. 06.10.2009, v.u., rel. Des. Pereira Calças (decidindo que em caso de "[f]inanciamentos 
bancários garantidos por penhor de títulos de crédito, direitos creditórios, aplicações 
financeiras ou valores mobiliários': para a substituição das garantias há a "[i]ndispen
sabilidade da expressa aprovação dos credores titulares das respectivas garantias'; em 
razão dos "arts. 49, § 5.0

, e 50, § 1.0 , da Lei 11.101/2005. [ ... ] A substituição das ga
rantias consistentes em caução ou penhor de títulos de créditos, direitos creditórios ou 
valores mobiliários só pode ser deferida mediante aprovação expressa do credor titular 
da respectiva garantia"). No mesmo sentido, ver TJMG, AI 1.0702.07.347636-9/001, 3.• 
Câmara Cível, j. 13.11.2007, v.u., rel. Des. Schalcher Ventura. 

705 Para uma análise mais detalhada do tema, ver item 18, Créditos garantidos por penhor 
de títulos e direitos creditícios, do Cap. 2. 
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89. LIMITAÇÃO À ALTERAÇÃO DA VARIAÇÃO CAMBIAL PARA CRÉDITOS 
EM MOEDA ESTRANGEIRA 

A quarta limitação ao plano de recuperação judicial é estabelecida pelo 
art. 50, § 2.0

, da LRF, onde se lê que, "[n]os créditos em moeda estran
geira, 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': Cá está mais um limite ao plano de recuperação que 
diz respeito à eficácia da cláusula perante o credor titular de crédito em 
moeda estrangeira. 706 

90. LIMITAÇÃO À SUPRESSÃO DE GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS 

A quinta limitação ao plano de recuperação deflui do art. 49, § 1.0
, da 

LRF, no qual se lê que " [o] s credores do devedor em recuperação judicial 
conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obri
gados de regresso': Esse tema foi objeto de detalhada análise no item 16, 
Coobrigados com empresa em recuperação. 

91. LIMITES AO TRATAMENTO NÃO HOMOGÊNEO ENTRE CREDORES 

O plano de recuperação judicial cuidará de disciplinar o pagamento dos 
credores de cada uma das classes individuadas no art. 41 da LRF. Portanto, 
o plano tratará os credores por classe de credor, não sendo possível que o 
plano estabeleça tratamento individualizado a cada um dos credores inte
grantes de uma classe.707 O que o plano pode fazer é prever o tratamento 
diferenciado entre conjuntos de credores de uma mesma classe.708 Um dos 

706 VIGIL NETO, Luiz Inácio. Teoria falimentar e regimes recuperatórios. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2008, p. 167. 

707 Assim, ver STJ, RMS 30.686, 3.8 Turma, j. 07;10.2010, v.u., rei. Min. Massami Uyeda 
(afirmando que "[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 recuperandà'). 

708 Nesse sentido, ver TJSP, AI 0323052-06.2010.8.26.0000, Câmara Reservada à Falência e 
Recuperação, j. 01.03.2011, v.u., rei. Des. Elliot Akel (no voto do relator, lê-se que "certo é 
que a lei não veda tratamento desigual a credores diferentes nem a subdivisão de classe de 
credores em subclasses. Ao apontar para algum privilégio a certos credores na composição 
do plano aprovado, o agravante leva a discussão para o campo econômico-financeiro 
da recuperação, aspecto a envolver exclusivamente a relação entre devedor e credor"); 
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critérios mais utilizados para criar subconjuntos de credores de uma classe 
é o valor do crédito/09 embora possa o plano contemplar outros critérios. 
Conforme o entendimento consolidado na Primeira Jornada de Direito 
Comercial do Conselho da Justiça Federal, no Enunciado 57, "O plano de 
recuperação judicial deve prever tratamento igualitário para os membros da 
mesma classe de credores que possuam interesses homogêneos, sejam estes 
delineados em função da natureza do crédito, da importância do crédito 
ou de outro critério de similitude justificado pelo proponente do plano e 
homologado pelo magistrado:' 

92. MEIOS QUE IMPLICAM REESTRUTURAÇÃO DO PASSIVO 

A reestruturação do passivo da empresa devedora é um dos modos de 
recuperação. Assim, pode o plano de recuperação judicial conter cláusula 
que estabeleça abatimentos e dilações ao pagamento do passivo concursal, 
isto é, cláusula pertinente ao valor e ao prazo para pagamento do passivo 
concursal. Nessa cláusula, de regra o devedor goza de grande liberdade -
inclusive por conta do contrapeso consistente na soberania da assembleia
geral de credores para rejeitar o plano -, podendo o plano de recuperação 
judicial prever prazo para pagamento superior a dois anos.710 

A grande maioria dos planos de recuperação contém cláusula a prever 
prazo de carência de dois anos para o início do pagamento do passivo con
cursal. Essa cláusula é devida à norma do art. 61, § 1.0

, da LRF, que estabelece 
que durante a fase de cumprimento do plano, que durará de regra dois anos, 
o descumprimento de qualquer obrigação assumida no plano acarretará a 

TJSP, AI 0036029-69.2011.8.26.0000, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 
26.07.2011, v.u., rei. Des. Romeu Ricupero (julgando que "[a]lei não proíbe tratamento 
desigual entre os credores de uma mesma classe. Em princípio, as obrigações anteriores 
à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas 
em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos; contudo, nada impede que o plano de 
recuperação judicial preveja de modo diferente"); TJSP, AI 0372448-49.2010.8.26.0000, 
Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 01.02.2011, v.u., rei. Des. Pereira Calças 
(afirmando que "[n]ão há ilegalidade ou inconstitucionalidade, em princípio, da previsão 
no plano de recuperação judicial de tratamento diferenciado entre credores integrantes 
da mesma classe"). 

709 Nessa linha, ver TJSP, AI 0313634-44.2010.8.26.0000, Câmara Reservada à Falência e 
Recuperação, j. 01.02.2011, v.u., rei. Des. Lino Machado (afirmando que "[a] lei não veda 
tratamento diferenciado dos credores em conformidade com o valor de seus créditos, 
que venha a ser corroborado pela assembleia-geral de credores"). 

710 Assim, ver TJSP, AI 0313634-44.2010.8.26.0000, Câmara Reservada à Falência e Re
cuperação, j. 01.02.2011, v.u., rei. Des. Lino Machado (entendendo que "[o] plano de 
recuperação judicial pode prever prazo superior a dois anos para ser cumprido"). 
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convolação da recuperação judicial em falência. Após esse período, com 
o encerramento da recuperação judicial, o descumprimento de obrigação 
assumida no plano não acarreta em convolação da recuperação judicial em 
falência. Conquanto as empresas devedoras possuam grande liberdade para 
estabelecer o prazo de carência para início do pagamento (desde que, por 
óbvio, haja aceitação dos credores), já houve julgados limitando este prazo,711 

em que pese a ausência de disposição legal expressa nesse sentido. 

Da mesma maneira, a empresa devedora pode apresentar plano que 
contenha abatimentos no valor a ser pago aos credores. Aqui, consoante 
observa Luiz Inácio Vigil, "não há, também, a imposição para qualquer li
mite legal no valor a ser pago, pois isso contraria o princípio da negociação 
que prepondera no regime recuperatório':712 Com efeito, já se concedeu, por 
exemplo, recuperação judicial, cujo plano de recuperação que impunha a 
credores quirografários abatimento de 58% do valor dos créditos.713 Entre
tanto, já se cassou decisão de concessão de recuperação judicial cujo plano 
de recuperação aprovado pelos credores continha previsão de abatimento 
de 90% do valor dos créditos.714 

711 Nesse sentido, ver TJSP, AI 0168318-63.2011.8.26.0000, Câmara Reservada à Falência e 
Recuperação, j. 17.04.2012, v.u., rei. Des. Pereira Calças (afirmando que a "[p]revisão de 
carência para início do pagamento dos credores de 60 meses (5 anos), ou seja, após o 
decurso do prazo bienal de supervisão judicial do art. 61, caput, da LRF, impede que o 
Judiciário convole a recuperação em falência, no caso de descumprimento das obrigações 
assumidas pela recuperandà'. No voto do relator, lê-se que "o plano de recuperação de 
empresa que se encontre em crise econômico-financeira não pode propor o pagamento 
do passivo em prestações a serem cumpridas, a curto prazo dos menores credores, e 
por longos anos e em valores ínfimos dos maiores credores, considerados em proporção 
aos créditos que lhe foram concedidos em sua atividade empresarial, impondo a estes 
sacrifícios superiores aos que eles suportariam no caso de falência da devedorà'). 

712 VIGIL NETO, Luiz Inácio. Teoria falimentar e regimes recuperatórios. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2008, p. 134. 

713 Assim, ver TJSP, AI 580.607.4/6-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 
24.09.2008, v.u., rei. Des. Boris Kauffmann; TJSP, AI 580.483-4/9-00, Câmara Reservada 
à Falência e Recuperação, j. 04.03.2009, v.u., rei. Des. Boris Kauffmann. 

714 Nessa linha, verTJPE, AI 003.0006431-85.2012.8.17.0000, 3.• Câmara Cível,j. 19.07.2012, 
v.u., rei. Des. Bartolomeu Bueno (decidindo que "[p]lano de recuperação que representa 
verdadeiro perdão da dívida, já que aplicado deságio de 90% sobre o valor nominal dos 
créditos, com pagamento do saldo remanescente (10%) em 120 parcelas mensais, iguais 
e consecutivas, após carência de 36 meses, sem incidência de qualquer encargo, a partir 
do mês subsequente ao da homologação do plano, com previsão inicial de pagamento 
para o mês de março/2015, contemplando ainda tratamento desigual para credores da 
mesma classe pelo percentual de deságio adotado;- Violação a princípios constitucionais, 
a exemplo do princípio da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia, além afronta 
ao art. 61 da lei 11.101/2005 e ao princípio da igualdade dos credores; -Necessidade 
de revisão dos posicionamentos do Poder Judiciário no sentido da soberania absoluta 
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O plano de recuperação judicial também pode prever modo diverso de 
pagar os credores. Assim, credores titulares de crédito pecuniário poderão 
receber seus créditos por dação em pagamento de bens da empresa ou 
participações societárias.715 Nesse caso, se aprovado o plano pela assembleia
-geral de credores, o credor não terá como insurgir-se contra a dação em 
pagamento. 716 

93. MEIOS QUE IMPLICAM REESTRUTURAÇÃO DO ATIVO 

O plano de recuperação judicial poderá igualmente conter cláusulas 
acerca da reestruturação de seu ativo. Para tanto, poderá prever desde a 
venda parcial de bens717 até a alienação de unidades produtivas isoladas 
e operações societárias de fusão, cisão e incorporação. A alienação de 
bens integrantes do ativo da empresa devedora é voltada a aprimorar a 
operação da empresa devedora e, assim, pagar credores concursais. Por
tanto, o produto da alienação desses ativos não poderá ser penhorado 
por terceiros. 718 

das assembleias-gerais de credores, devendo para tanto assumir seu papel precípuo de 
guardião dos princípios consagrados na Carta Política de 1988, atuando de maneira mais 
rigorosa e diligente, para que não continuem a ser homologados planos de recuperações 
judiciais em flagrante descompasso com o ordenamento jurídico vigente"). 

715 Assim, ver TJSP, AI 657.733-4/6-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 
27.10.2009, v.u., rei. Des. José Roberto Lino Machado (decidindo que, "[q]uanto à 
previsão de pagamento em ações de sociedade anônima, evidente que não se confunde 
com constrangimento do agravante a associar-se, não só porque o agravante não precisa 
participar ativamente da nova sociedade, usando as ações como valores mobiliários, 
como porque poderá livremente negociá-las"). 

716 Em sentido contrário, ver TJMT, AI 21009/2007, 6.• Câmara Cível, j. 31.10.2007, v.u., 
rei. Des. Juracy Persiani (afirmando que "[o] credor que apresenta objeção ao plano, 
para discordar da dação em pagamento que lhe foi proposta, e ratifica essa rejeição 
na assembleia de credores, impossibilita a utilização desse meio de composição da 
dívida por ausência de um requisito indispensável, seu consentimento, dado que 'não 
é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa' 
(art. 313, CC)"). 

717 Assim, ver TJSP, AI 0132745-61.2011.8.26.0000, Câmara Reservada à Falência e Re
cuperação, j. 28.02.2012, v.u., rei. Des. Elliot Akel (decidindo que o plano que prevê 
venda parcial de bens e foi aprovado em assembleia-geral de credores vincula a todos 
os credores, sem a possibilidade que um dos credores possa invocar a regra do art. 233, 
parágrafo único, da LSA, "de modo que, em relação a ele e ao crédito que ainda detém, 
a deliberação assemblear não tenha efeitos"). 

718 Neste sentido, ver TJSP, AI 0479751-25.2008.26.0000, Câmara Reservada à Falência e 
Recuperação, j. 17.05.2011, v.u., rei. Des. Elliot Akel (decidindo que não é cabível penhora 
no rosto dos autos em caso de alienação de ativos na recuperação, já que o produto da 
alienação é destinado à satisfação de credores concursais). 
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94. ALIENAÇÃO DE UNIDADE PRODUTIVA ISOLADA 

Um dos meios de recuperação judicial mais importantes consiste na 
alienação ou arrendamento de unidades produtivas isoladas, previsto no 
art. 50, VII, da LRF. Apesar de a Lei 11.101/2005 referir-se a esse meio de 
recuperação como sendo o trespasse de estabelecimento da empresa deve
dora, deve-se distinguir com muita clareza a sua disciplina legal daquela 
outra que trata da venda de estabelecimento fora da recuperação judicial. 
Quando da promulgação da Lei 11.101/2005, as notas distintivas entre um 
e outro instituto não eram suficientemente claras, o que gerou incerteza 
quanto à interpretação dos dispositivos legais relativos a esse meio de recu
peração em importantes casos de recuperação judicial. Atualmente, após a 
consolidação jurisprudencial, pode-se afirmar que a disciplina da alienação 
ou arrendamento de unidade produtiva isolada na recuperação judicial é 
bastante distinta daquela relativa ao contrato de trespasse. Em verdade, 
a disciplina do contrato de trespasse, encontrada no Código Civil, não é 
aplicável à venda de unidade produtiva isolada na recuperação judicial e 
na falência, conforme bem anota Ricardo Tepedino.719 Por essa razão, aqui 
será utilizada a expressão trespasse para indicar a disciplina jurídica do 
contrato de trespasse, e a expressão alienação de unidade produtiva isolada 
para designar a venda de estabelecimento empresarial em recuperação 
judicial de empresas. 

O principal aspecto distintivo entre o contrato de trespasse e a alie
nação de unidade produtiva isolada diz respeito à disciplina da sucessão 
em dívidas com fornecedores, com empregados e com o Fisco. Em caso de 
trespasse de estabelecimento, o adquirente responde pelas dívidas trabalhis
tas (arts. 10 e 448 da CLT), pelas dívidas tributárias (art. 133 do CTN) e 
pelas demais dívidas (art. 1.146 do CC/2002) relativas ao estabelecimento 
adquirido.720 Essa disciplina legal conduz a uma grande assimetria de in
formações entre o alienante - que possui mais informações sobre o passivo 
relativo ao estabelecimento alienado - e o adquirente. - que não possui 
informações sobre esse endividamento. Com efeito, em caso de trespasse 
de estabelecimento, a disciplina legal reforça a tendência à seleção adversa 

719 TEPEDINO, Ricardo. O trespasse para subsidiária (drop down). In: CASTRO, ARAGÃO 
(org.). Direito societário e a nova lei de falências e recuperação de empresas. São Paulo: 
Quartier Latin, 2006, p. 58-83, p. 63. 

720 Para uma análise do tema, ver CAVALLI, Cássio. Apontamentos sobre a teoria do 
estabelecimento empresarial no direito brasileiro. Revista dos Tribunais. v. 858, 30-47, 
2007, republicado em CAVALLI, Cássio. Apontamentos sobre a teoria do estabelecimento 
empresarial no direito brasileiro. In: WALD, Amoldo (org.). Direito empresarial: teoria 
geral. São Paulo: Revista dos Tribunais, v. I, 2011, p. 981-1005. 
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nesse mercado, conforme o princípio dos limões721 formulado por George 
Akerlof.722 Vale dizer, como os potenciais compradores de estabelecimento 
não sabem se o estabelecimento que estão comprando possui ou não dívi
das, eles tenderão pagar apenas o preço equivalente a um estabelecimento 
altamente endividado. Por conseguinte, por conta das diversas normas que 
imputam responsabilidade ao adquirente de estabelecimento, o contrato de 
trespasse tende a ser um mau negócio para o adquirente e para o alienante. 
A disciplina do contrato e trespasse é um bom exemplo de como o direito 
pode facilitar ou dificultar transações em mercados. 

Demais disso, a disciplina do contrato de trespasse conta com duas 
outras características que constituem um forte desincentivo para que se 
utilize esse mecanismo de negociação de ativos operacionais. 

De um lado, há a regra do art. 1145 do CC/2002, a tratar da ineficácia da 
alienação de ativos operacionais perante os credores do alienante. Conforme 
se lê nesse dispositivo, " [ s] e ao alienante não restarem bens suficientes para 
solver o seu passivo, a eficácia da alienação do estabelecimento depende 
do pagamento de todos os credores, ou do consentimento destes, de modo 
expresso ou tácito, em trinta dias a partir de sua notificação''. Com efeito, 
os credores do alienante por dívidas não relacionadas ao estabelecimento 
alienado, conquanto não estejam protegidos pelas regras de sucessão de 
dívidas, poderão postular a penhora dos ativos operacionais alienados 
caso ao alienante não tenham restado bens suficientes para pagar todos os 
seus credores.723 Essa regra somente acentua a assimetria de informações, 
tornando o trespasse um negócio altamente arriscado. 

De outro lado, não é clara a disciplina da transmissão de posição 
contratual em caso de trespasse. O tema é objeto da norma contida no 
art. 1148 do CC/2002, no qual se lê: "[s]alvo disposição em contrário, a 
transferência importa a sub-rogação do adquirente nos contratos estipu
lados para exploração do estabelecimento, se não tiverem caráter pessoal, 
podendo os terceiros rescindir o contrato em noventa dias a contar da 
publicação da transferência, se ocorrer justa causa, ressalvada, nesse caso, 
a responsabilidade do alienante': Esse dispositivo pode ser interpretado de 

721 Para uma análise mais detalhada do princípio dos limões, ver o item 32, Abertura de 
informações na petição inicial, do Cap. 3. 

722 AKERLOF, George A. The Market for "Lemons": Quality Uncertainty and the Market 
Mechanism. The Quarterly ]ournal of Economics. v. 84, n. 3, 488-500, 1970. 

723 Para uma análise do tema, ver CAVALLI, Cássio. Apontamentos sobre a teoria do 
estabelecimento empresarial no direito brasileiro. Revista dos Tribunais. v. 858, 30-47, 
2007, republicado em CAVALLI, Cássio. Apontamentos sobre a teoria do estabelecimento 
empresarial no direito brasileiro. In: WALD, Amoldo (org.). Direito empresarial: teoria 
geral. São Paulo: Revista dos Tribunais, v. I, 2011, p. 981-1005. 
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duas maneiras. A primeira delas empresta maior importância ao papel que 
os contratos desempenham na organização de ativos operacionais. Assim, se 
o trespasse tem por objeto um conjunto de ativos operacionais, devem-se 
incluir nesse conjunto de ativos contratos que sejam indispensáveis para a 
operação, a menos que o contrato de trespasse contenha cláusula em con
trário indicando quais contratos não serão transferidos. Essa interpretação 
é de aceitação generalizada se se está a tratar-se de contratos de trabalho, 
conforme a previsão dos arts. 10 e 448 da CLT. Em nosso entender, deveria 
também ser a regra geral para os demais contratos que compõem o esta
belecimento. Entretanto, essa interpretação não é objeto de consenso. Pelo 
contrário, há corrente interpretativa que prefere entrever no art. 1148 do 
CC/2002 uma regra que permite transmissão de posição contratual "salvo 
disposição em contrário" na lei que disciplina o contrato que se pretende 
transferir, ou em cláusula contida no próprio contrato. Um bom exemplo 
dessa interpretação encontra-se nos enunciados do Conselho de Justiça 
Federal elaborados acerca do art. 1148 do CC/2002. Na Primeira Jornada 
de Direito Civil, consolidou-se o Enunciado 64, no qual se lia: "a alienação 
do estabelecimento empresarial importa, como regra, na manutenção do 
contrato de locação em que o alienante figura como locatário': Entretanto, 
na Terceira Jornada de Direito Civil preferiu-se cancelar o Enunciado 64 
e substituí-lo pelo Enunciado 234, no qual se lê: "Quando do trespasse do 
estabelecimento empresarial, o contrato de locação do respectivo ponto não 
se transmite automaticamente ao adquirente. Fica cancelado o Enunciado 
64:' Com efeito, preferiu-se emprestar maior valor ao disposto no art. 13 
da Lei 8.245/1991, que proíbe ao locatário ceder o contrato de locação sem 
o consentimento do locador, em detrimento da possibilidade de alienação 
de um conjunto de ativos operacionais que contenha, por exemplo, um 
contrato de locação. Essa segunda linha de interpretação abre grande espa
ço para o oportunismo contratual por parte do locador, que poderá exigir 
uma substancial taxa de transmissão para consentir com a transmissão. 
Esse oportunismo é diametralmente oposto aos objetivos da recuperação 
judicial.724 Sem esse consentimento, inviabiliza-se a transmissão dos ativos 
operacionais, em detrimento de todos os demais stakeholders que se rela
cionam com a empresa. Ante a existência de duas interpretações acerca do 
disposto no art. 1148 do CC/2002, há uma grande probabilidade de deter
minado litígio contratual ser julgado de modo contrário à transmissão de 
posição contratual. Com efeito, no que respeita a esse aspecto há incerteza 
em nosso ordenamento quanto à solução que se haverá de construir no 

724 Sobre o tema, ver o seminal KIRSCHBAUM, Deborah. Cláusula resolutiva expressa 
por insolvência nos contratos empresariais: uma análise econômico-jurídica. Revista 
DireitoGV. v. 2, n. 1, 37-54, 2006. 
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caso concreto, o que desincentiva a transmissão de ativos operacionais por 
meio de contrato de trespasse. 

Essas três características do contrato de trespasse (sucessão em obriga
ções, ineficácia da alienação perante credores do alienante e a disciplina da 
cessão de posição contratual) não se aplicam ou são bastante amenizadas 
em caso de alienação de unidade produtiva isolada em recuperação judicial 
de empresas. 

Em primeiro lugar, não há fraude a credores nem fraude à execução 
no caso de alienação de unidade produtiva isolada, em conformidade com 
o plano homologado.725 Esses atos, aliás, mesmo em caso de convolação em 
falência, serão preservados, conforme estabelece o art. 61, § 2.0

, da LRF. 

Em segundo lugar, em caso de alienação de unidade produtiva isolada, 
deverá incidir a norma do art. 140, § 3.0

, que prevê a alienação de "conjunto 
de determinados bens necessários à operação rentável da unidade de pro
dução, que poderá compreender a transferência de contratos específicos". 

Por fim, em terceiro lugar, em caso de o plano prever alienação de 
unidades produtivas isoladas, "[o] objeto da alienação estará livre de qual
quer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, 
inclusive as de natureza tributárià: conforme dispõe o art. 60, parágrafo 
único, da LRF. 

Quando da promulgação da Lei 11.101/2005, houve dúvida a respeito 
do conteúdo normativo desse dispositivo, por conta de uma diferença em 
sua redação em comparação com o art. 141, 11, da LRF, relativo à alienação 
de unidades produtivas isoladas na falência. Conforme se lê neste último 
dispositivo, "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': A diferença na redação dos dois dispostivos consiste em que o 
art. 60, parágrafo único, da LRF, diferentemente do art. 141, 11, da LRF, não 
menciona expressamente a ausência de sucessão em obrigações trabalhistas 
e decorrentes de acidente de trabalho. Competiu à jurisprudência sanar as 
dúvidas acerca da interpretação do art. 60, parágrafo único, da LRF, nos 
primeiros casos de recuperação judicial. 

O caso da Varig foi um dos primeiros grandes casos de recuperação 
judicial no Brasil a enfrentar a interpretação do art. 60, parágrafo único, 
da LRF. Em seu plano, havia a previsão de alienação de unidades pro-

725 TEPEDINO, Ricardo. O trespasse para subsidiária (drop down). In: CASTRO, Rodrigo 
R. Monteiro de, ARAGÃO, Leandro Santos de (orgs.). Direito societário e a nova lei de 
falências e recuperação de empresas. São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 58-83, p. 78-81. 
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dutivas isoladas. Os potenciais compradores dos ativos operacionais da 
Varig, entretanto, encontravam-se em um cenário de incerteza institucio
nal, ante o fato de que não sabiam se haveria ou não sucessão no passivo 
trabalhista caso adquirissem unidades produtivas da Varig. Em entrevista 
concedida à Folha de S.Paulo em maio de 2006,726 o presidente daTAM, 
sr. Marco Antônio Bologna, indagado se havia interesse em participar 
da compra de unidades produtivas isoladas da Varig, respondeu: "[o] 
que posso garantir é: a TAM não fará nada que tenha risco sucessório. 
Você entrar em um risco 'quarto escuro' é complicado. Mas, se hou
ver um risco quantificável e dentro da precificação, é outra a análise". 
Referia-se o presidente daTAM ao fato de que, naquele momento, ainda 
não havia uma definição jurisprudencial acerca da interpretação do art. 
60, parágrafo único, da LRF, especificando se haveria ou não sucessão no 
passivo trabalhista em caso de alienação de unidade produtiva isolada. 
O panorama, portanto, era de incerteza institucional.727 Em razão disso, 
diversos players importantes no· mercado de aviação, que teriam condições 
de participar do leilão para a compra de ativos, abstiveram-se de dar lan
ces. Por conseguinte, o valor de alienação dos ativos da Varig foi muito 
inferior ao que se esperava obter. 

Quase um anós após, a Gol adquiriu os ativos operacionais que haviam 
sido arrematados na recuperação judicial da Varig, pagando um valor de 
quase 220% a mais. Em entrevista concedida à revista Veja em abril de 2007,728 

indagou-se ao presidente da Gol, sr. Constantino Júnior: "Por que a Gol 
não participou do leilão da Varig no ano passado, tendo tido anteriormente 
uma aproximação com a Fundação Rubem Berta (a ex-controladora) para 
comprar a empresa?" Em resposta, o presidente da Gol afirmou que "havia 
dúvidas em relação à Lei de Recuperação Judicial, que é nova. Hoje sabemos 
que ela tem eficácià: Essas dúvidas eram relativas à sucessão do passivo 
trabalhista. Conforme afirmou na mesma entrevista, "[n]ós entendemos que 
a transação compreende a compra de uma empresa VRG, que opera a marca 
Varig, livre de qualquer passivo. É dessa forma que concluímos a negociação, 
e entendemos que o risco é mínimo, na medida em que os trabalhadores 
fizeram parte desse plano de recuperação e concordaram com a venda da 
unidade produtiva isolada nas condições previstas no leilão. Esse princípio 

726 PRADO, Maeli. TAM tem interesse pela Varig, mas não quer riscos. Folha de S.Paulo, 
28.05.2006. Disponível em: <http://wwwl.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi2805200622. 
htm> Acesso em: 16.12.2012. 

727 Referindo à insegurança jurídica, ver MALHEIROS, Aristides. Plano de recuperação -
isso funciona? Revista do Advogado- Aasp, v. 29, 105, 21-28, 2009, p. 25. 

728 SOARES, Lucila. O novo rei dos ares. Veja, 04.04.2007. Disponível em: <http://veja.abril. 
com.br/040407/entrevista.shtml> Acesso em: 16.12.1012. 
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contido na lei, de que os credores decidem o futuro da empresa, foi o que 
norteou o leilão. E nós acreditamos que ele será preservado': Ante as distintas 
respostas oferecidas pelos presidentes da TAM e da Gol, cumpre indagar 
o que mudou de meados de 2006 a meados de 2007? Nesse meio-tempo, 
consolidou-se na jurisprudência o entendimento acerca da suspensão do 
curso das execuções trabalhistas729 e, também, acerca de conflitos de com
petência entre a Justiça Estadual e a Justiça do Trabalho, de que o juízo do 
trabalho possui competência para apurar o valor do passivo trabalhista de 
empresa em recuperação judicial, mas que compete ao juízo da recuperação 
fiscalizar o plano de pagamentos, inclusive a credores trabalhistas.73° Con
forme consignou o Min. Ari Pargendler em voto vencedor, a "Lei 11.101, 

729 Assim, ver STJ, AgRg na Reclamação 2.327, 2.• Seção, j. 28.02.2007, v.u., rei. Min. Ari 
Pargendler (decidindo que "[a]ntes da definição de quem seja competente para decidir 
acerca da sucessão trabalhista no caso de aquisição de ativo de empresa em processo 
de recuperação judicial, deve-se preservar o objeto deste, evitando que, em concreto, 
possa ser prejudicado por decisões de jurisdição diversâ'); STJ, AgRg no CC 73.076, 
2.• Seção, j. 28.02.2007, v.u., rei. Min. Ari Pargendler (entendendo que "[a] exigência 
de que o processo de recuperação judicial processado na Justiça Estadual subsista até 
a definição de quem seja o juiz competente para decidir a respeito da sucessão das 
obrigações trabalhistas impõe, salvo melhor entendimento, a manutenção da medida 
liminar para sustar execuções aparelhadas na Justiça do Trabalho"); STJ, AgRg no CC 
112.637, 2.• Seção, j. 09.02.2011, m.v., rei. Min. Nancy Andrighi (afirmando que [a] ju
risprudência do STJ é pacífica em considerar que o juízo da recuperação judicial detém 
a competência para dirimir todas as questões relacionadas, direta ou indiretamente, com 
esse procedimento, salvo hipóteses excepcionais. [ ... ] Usualmente o STJ tem autorizado 
que o juízo trabalhista promova atos de execução, não obstante a existência de pedido de 
recuperação judicial, apenas em hipóteses em que houver falha inerente à apresentação 
ou aprovação do plano"). 

730 Acerca do tema, ver STJ, CC 110.941, 2.• Seção, j. 22.09.2010, v.u., rei. Min. Nancy 
Andrighi (decidindo que "deferida a recuperação judicial da empresa e noticiada nos 
autos a aquisição do controle da recuperanda por outra empresa, compete ao respectivo 
juízo decidir acerca da sucessão dos ônus e obrigações. Precedentes. [ ... ] Com a edição 
da Lei. 11.101/2005, respeitadas as especificidades da falência e da recuperação judicial, 
é competente o juízo universal para prosseguimento dos atos de execução, tais como 
alienação de ativos e pagamento de credores, que envolvam créditos apurados em outros 
órgãos judiciais, bem como para decidir acerca da eventual extensão dos efeitos do cum
primento de sentença à suscitante, em razão da alegação de sucessão da suscitante por 
outra empresa ou de que ambas pertenceriam ao mesmo grupo econômicd'). No mesmo 
sentido, ver STJ, CC 109.400, 2.• Seção, j. 09.02.2011, v.u., rei. Min. Nancy Andrighi; 
STJ, AgRg no CC 116.036, 2.• Seção, j. 24.10.2012, v.u., rei. Min. Nancy Andrighi. Para 
um panorama mais detalhado, ver item 56, Suspensão das execuções trabalhistas, do 
Cap. 5. Remete-se, também, a ARAÚJO, Aloísio Pessoa de; CAVALLI, Cássio; FABRIS, 
Ligia; FUNCHAL, Bruno; FERREIRA, Rafael de Vasconcelos Xavier. Avaliação da nova 
lei de falências (Lei 11.101/2005). n. 22. Brasília: Secretaria de Assuntos Legislativos do 
Ministério da Justiça (SAL), 2010, p. 61-72. 
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de 2005, não teria operacionalidade alguma se sua aplicação pudesse ser 
partilhada por juízes de direito e juízes do trabalho:'731 

Posteriormente, definiu-se no STF a orientação segundo a qual o juízo 
laboral é competente para definir o crédito trabalhista, enquanto seu paga
mento deverá ser realizado no juízo recuperacional.732 

Para além da definição da regra de competência para o pagamento de 
crédito trabalhista de empresa em recuperação judicial, o STF afirmou a 
constitucionalidade do art. 60, parágrafo único, da LRF, ao julgar a ADI 
3.934.733 Dois dos aspectos centrais do voto vencedor, de lavra do Mio. 
Ricardo Lewandowski, assentavam no parecer da Comissão de Assuntos 
Econômicos do Senado Federal, elaborado pelo Senador Ramez Tebet, 
relator do projeto de lei que resultou na Lei 11.101/2005. De acordo com 
o referido parecer, " [o] fato de o adquirente da empresa em processo de 
falência não suceder o falido nas obrigações trabalhistas não implica prejuízo 
aos trabalhadores. Muito ao contrário, a exclusão da sucessão torna mais 
interessante a compra da empresa e tende a estimular maiores ofertas pelos 
interessados na aquisição, o que aumenta a garantia dos trabalhadores, já 
que o valor pago ficará à disposição do juízo da falência e será utilizado 
para pagar prioritariamente os créditos trabalhistas. Além do mais, a venda 
em bloco da empresa possibilita a continuação da atividade empresarial e 
preserva empregos. Nada pode ser pior para os trabalhadores que o fracasso 
na tentativa de vender a empresa, pois, se esta não é vendida, os trabalha
dores não recebem seus créditos e ainda perdem seus empregos': 

Com base na decisão proferida pelo STF, o STJ tem reconhecido a não 
sucessão no passivo trabalhista em caso de alienação de unidade produtiva 
isolada,734 e, conforme registram Luis Felipe Salomão e Paulo Penalva San-

731 STJ, CC 61.272, 2.• Seção, j. 25.04.2007, m.v., rei. Min. Ari Pargendler. Em igual sentido, 
ver STJ, CC 73.380, 2.• Seção j. 28.11.2007, m.v., rei. Min. Hélio Quaglia Barbosa; STJ, 
CC 90.504, 2. • Seção, j. 25.06.2008, v.u., rei. Min. Fernando Gonçalves. 

732 Assim, ver STF, RE 583.955, Tribunal Pleno, j. 28.05.2009, m.v., rei. Min. Ricardo 
Lewandowsi. Para uma análise mais detalhada deste acórdão, ver item 56, Suspensão 
das execuções trabalhistas, do Cap. S. 

733 STF, ADI 3.934, Tribunal Pleno, j. 27.05.2009, m.v., rei. Min. Ricardo Lewandowski. 
734 Assim, ver STJ, EDcl no CC 115.255, 2.• Seção, j. 27.04.2011, v.u., rei. Min. João Otávio 

de Noronha (entendendo que, [c]omo consectário lógico e direto dos pressupostos e 
alcance da Lei de Recuperação de Empresas e Falência, o Supremo Tribunal Federal, no 
julgamento da ADI 3.934-2/DF, ao tratar da ausência de sucessão, na alienação judicial, 
do arrematante nas obrigações do devedor, notadamente nas dívidas trabalhistas, pro
clamou a constitucionalidade dos arts. 60 e 141 da sobredita lei"). Em igual sentido, ver 
STJ, AgRg no CC 97.732, 2.• Seção, j. 27.10.2010, v.u., rei. Min. João Otávio de Noronha; 
STJ, EDcl no CC 98.463, 2.• Seção, j. 08.09.2010, v.u., rei. João Otávio de Noronha. 
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tos, o TST "também afasta a sucessão trabalhista nas alienações judiciais 
no processo de recuperação judicial:'735

-
736 

A ausência de sucessão no passivo tributário, conquanto referida no 
art. 60, parágrafo único, da LRF, resulta de alteração na redação do art. 133 
do CTN decorrente da LC 118/2005. Esse dispositivo trata, em seu caput, 
da sucessão no passivo tributário em caso de alienação de estabelecimen
to. Já o § 1.0 do art. 133 do CTN, incluído pela LC 118/2005, dispõe que 
" [o] disposto no caput deste artigo não se aplica na hipótese de alienação 
judicial: li - de filial ou unidade produtiva isolada, em processo de recu
peração judicial".737 Essa regra, consoante a dicção de Luis Felipe Salomão e 
Paulo Penalva Santos, constitui "[u]m dos grandes avanços do novo sistema 
concursal': 738 

Por fim, em caso de alienação de unidade produtiva isolada, não ha
verá sucessão do arrematante nas demais obrigações próprias da unidade 
alienada, afastando-se a incidência do art. 1146 do CC/2002, por conta de 
expressa disposição do art. 60, parágrafo único, da LRF. 

735 SALOMÃO, Luis Felipe; SANTOS, Paulo Penalva. Recuperação judicial, extrajudicial e 
falência. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 153. 

736 Nesse sentido, ver TST, RR 38100-78.2007.5.01.0049, 4.• Turma, j. 18.08.2010, v.u., rel. 
Min. Antônio José de Barros Levenhagen (decidindo que "[o] Supremo Tribunal Federal, 
no julgamento da ADI 3934-DF, em que fora relator o Ministro Ricardo Lewandowski, 
assentou tese acerca da constitucionalidade do art. 60, parágrafo único, da Lei 11.1 O 1/2005, 
pelo qual se estabeleceu não haver sucessão de empresas, no âmbito do processo de 
recuperação judicial. [ ... ] Sendo incontroverso que o grupo econômico integrado pela 
Varig Logística adquiriu a unidade produtiva da Varig S. A_ em recuperação judicial, 
sobressai a inexistência de sucessão de empresas, que o Regional lobrigara a partir dos 
arts. 10 e 448 da CLT, tendo em conta a prevalência da norma do art. 60, parágrafo único, 
da Lei 11.101/2005, decorrendo daí a sua alegada vulneração. [ ... ] Afastada a hipótese 
de sucessão trabalhista, impõe-se a exclusão da lide da recorrente (VRG Linhas Aéreas 
S. A.), por não deter nenhuma responsabilidade pelo passivo trabalhista oriundo da 
aquisição da unidade produtiva da Varig S.A., em fase de recuperação judicial.( .. _) Nesse 
sentido, aliás, vem se orientando a jurisprudência deste Tribunal"). 

737 Acerca do tema, ver STJ, AgRg no CC 112.638, 2.• Seção, j. 10.08.2011, v.u., rel. Min. 
João Otávío de Noronha (entendendo que, "[c]omo consectário lógico e direto dos pres
supostos e alcance da Lei de Recuperação de Empresas e Falência, o Supremo Tribunal 
Federal, no julgamento da ADI 3.934-2/DF, proclamou a constitucionalidade dos arts. 
60 e 141 da referida lei. [ ... ] Decidido anteriormente pelo Juízo de Direito, nos autos 
da recuperação judicial, que o adquirente de unidade produtiva via alienação naquele 
processo não responderia pelas obrigações do devedor (art. 60, parágrafo único, da Lei 
11.101/2005), tal deliberação sobrepõe-se a qualquer decisão sobre a matéria advínda 
de juízos diversos, sob pena de inibição do propósito tutelar e da operacionalidade do 
mencionado diploma legal"). 

738 SALOMÃO, Luis Felipe; SANTOS, Paulo Penalva. Recuperação judicial, extrajudicial e 
falência. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 152. 
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A ausência de sucessão em obrigações, sejam elas trabalhistas, tributá

rias ou com demais credores, foi objeto do Enunciado 47 do CJF, elaborado 
por ocasião da Primeira Jornada de Direito Comercial. Consoante se lê no 
referido enunciado, "[n]as alienações realizadas nos termos do art. 60 da 
Lei 11.101/2005, não há sucessão do adquirente nas dívidas do devedor, 
inclusive nas de natureza tributária, trabalhista e decorrentes de acidentes 
de trabalho': 

A ausência de sucessão em dívidas aplica-se em caso de alienação de 
unidade produtiva isolada a terceiros, bem como em caso de drop down,739 

em que a unidade produtiva é transmitida a uma nova companhia, cons
tituída pela empresa em recuperação judicial, cujas ações serão entregues 
a seus credores ou terceiros. Porém, nos termos do art. 133, § 2.0

, I, do 
CTN, haverá sucessão caso o adquirente do estabelecimento for sócio da 
sociedade em recuperação judicial, ou sociedade controlada pelo devedor 
em recuperação judicial. 

739 Acerca do tema, ver TEPEDINO, Ricardo. O trespasse para subsidiária (drop down). 
In: CASTRO, Rodrigo R. Monteiro de, ARAGÃO, Leandro Santos de (orgs.). Direito 
societário e a nova lei de falências e recuperação de empresas. São Paulo: Quartier Latin, 
2006, p. 58-83; e VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc; BARROS, Zanon de Paula. 
A recepção do 'drop down' no direito brasileiro. Revista de Direito Mercantil. XLI, 125, 
41-47, 2002. 





--. 
ASSEMBLEIA-GERAL DE CREDORES 

95. OBJEÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO 

A recuperação judicial caracteriza-se por ser um procedimento orien
tado a viabilizar um acordo entre devedor e seus credores em torno de um 
plano de recuperação. Assim, se de um lado compete ao devedor elaborar 
e apresentar um plano de recuperação judicial, aos credores é outorgado o 
direito de apreciar o plano apresentado e deliberar acerca da sua aprovação, 
modificação ou rejeição, em assembleia-geral de credores especialmente 
convocada para esse fim. 

Para que seja convocada assembleia-geral de credores, no entanto, há 
a necessidade de que ao menos um credor formule objeção ao plano de 
recuperação judicial. Conforme se lê no art. 56 da LRF, "[h]avendo objeção 
de qualquer credor ao plano de recuperação judicial, o juiz convocará a 
assembleia-geral de credores para deliberar sobre o plano de recuperação': 
A assembleia-geral de credores também será convocada para apreciar o 
plano apresentado por várias empresas em litisconsórcio ativo se houver 
objeção de credor de apenas uma delas.740 

Caso não seja formulada nenhuma objeção no prazo legal, considera-se 
que nenhem credor se opõe ao plano e, portanto, o juiz poderá conceder 

740 Nesse sentido, ver TJSP, AI 569.351-4/6-00, Câmara Reservada à Falência e Recupera
ção, j. 19.11.2008, v.u., rei. Des. José Roberto Lino Machado (afirmando que, "[t]endo 
havido impugnação ao plano apresentado pelas devedoras, em litisconsórcio ativo, não 
cabe ao juiz outra coisa senão convocar a assembleia-geral de credores para o exame 
da questão"). 
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a recuperação judicial (art. 58, caput, da LRF). É que, no caso, entende-se 
que a ausência de objeção caracteriza aprovação tácita ao plano. 741 

A objeção ao plano consiste no ato de manifestação de contrariedade 
ao plano a indicar a necessidade de deliberação assemblear acerca da sua 
aprovação, modificação ou rejeição. Logo, objeção não se confunde com 
impugnação à relação de credores elaborada pelo administrador.742

-
743 

Ademais, conforme dispõe o art. 55, caput, da LRF, legitima-se a for
mular objeção qualquer credor. Adalberto Simão Filho entrevê na expressão 
qualquer credor a legitimação inclusive de credores não sujeitos à recupe
ração judicial para objetar.744 Entretanto, preferimos a interpretação de que 
se legitimam a formular objeção ao plano de recuperação qualquer credor 
sujeito ao concurso recuperacional, cujo crédito conste da relação de credores 
que instrui a petição inicial ou das relações subsequentes.745 

741 SIMÃO FILHO, Adalberto. Interesses transindividuais dos credores nas assembleias-gerais 
e sistemas de aprovação do plano de recuperação judicial. In: DE LUCCA, Newton, 
DOMINGUES, Alessandra de Azevedo (orgs.). Direito recuperacional: aspectos teóricos 
e práticos. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 32-64, p. 51; VIGIL NETO, Luiz Inácio. 
Teoria falimentar e regimes recuperatórios. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, 
p. 170; TOMAZETTE, Marlon. Curso de direito empresarial: falência e recuperação de 
empresas. São Paulo: Atlas, 2011, p. 134; GUIMARÃES, Márcio Souza. Comentários aos 
arts. 53 a 59. In: CORilliA-LIMA, Osmar Brina, LIMA, Sérgio Mourão Corrêa (orgs.). 
Comentários à nova lei de falência e recuperação de empresas. Rio de Janeiro: Forense, 
2009, p. 382-399, p. 391-392. 

742 Assim, ver STJ, REsp 1.157.846, 3.• Turma, j. 02.12.2010, v.u., rei. Min. Nancy Andrighi 
(decidindo que "[o]s fins perseguidos com a objeção ao plano de recuperação, a específica 
regulação legal para o instituto e a sua natureza notoriamente privada, desautorizam o 
recebimento de impugnação ao valor de crédito como se objeção fosse"). 

743 Em sentido contrário, ver TJMT, AI 49501/2008, 5.• Câmara Cível, j. 29.10.2008, v.u., 
rei. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha (decidindo caso em que, se "a impugnação 
ofertada trata de valores vultosos e se insere em espécie de 'objeção', a pendência de 
decisão poderá ocasionar danos irreparáveis, não restando dúvida que o procedimento 
mais prudente a ser adotado neste caso é a homologação do plano e a concessão da 
recuperação judicial à empresa somente, após, proferida a decisão na impugnação. 
Ademais, dispõe o art. 56 da Lei 11.101/2005 que deve ser determinada a reserva do 
valor controverso a fim de garantir o credor da impugnação, bem como a fixação dos 
pontos controvertidos, as provas a serem produzidas e a designação da audiência de 
instrução e julgamento, situação inobservada pelo juízo singular"). 

744 Conforme afirma o autor, "pode ser apresentada como objeção alguma inconformidade 
por parte de credor que sequer é concorrente na recuperação judicial': SIMÃO FILHO, 
Adalberto. Interesses transindividuais dos credores nas assembleias-gerais e sistemas de 
aprovação do plano de recuperação judicial. In: DE LUCCA, Newton, DOMINGUES, 
Alessandra de Azevedo (orgs.). Direito recuperacional: aspectos teóricos e práticos. São 
Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 32-64, p. 49. 

745 Nesse sentido, ver TJSP, AI 420.549-4/2-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, 
j. 15.03.2006, v.u., rei. Des. Pereira Calças (afirmando a "(l]egitimidade de qualquer 
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A objeção deve ser manifestada ao juiz, seja por meio de petição pro

tocolada em cartório, ou por meio de fax, nos termos indicados na Lei 
9.800/1999. O termo inicial e o prazo para que seja formulada objeção são 
indicados no art. 55, e parágrafo único, da LRF, que determinam que "qual
quer 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" elaborada pelo administrador, ou da data da publicação do aviso 
de recebimento do plano de recuperação de que trata o art. 53, parágrafo 
único, da LRF.746 Isto é, o termo inicial para a contagem do prazo de 30 
dias para objeções é da publicação do edital contendo a relação de credo
res do administrador ou da publicação do edital que acusa o recebimento 
do plano de recuperação, o que ocorrer por último?47 Ademais, o recesso 
forense não suspende o curso do prazo de 30 dias para a apresentação de 
objeção ao plano indicado pelo art. 55 da LRF.748 

Presente nos autos uma objeção, não há necessidade de aguardar-se o 
decurso do prazo a que alude o art. 55 da LRF, devendo ser desde já con-

credor para apresentar a objeção ao plano de recuperação judicial, seja o que constar 
da relação de credores formulada pelo devedor, bem como os que apresentarem habi
litação ou divergência, independentemente de terem sido, ou não, atendidos na relação 
do administrador judicial"). 

746 Nessa linha, ver TJSP, AI 565.681-4/2, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 
25.06.2008, v.u., rei. Des. Elliot Akel (decidindo que o "[i]nício da contagem [ocorre] 
após a publicação do aviso do recebimento do plano, não fluindo o prazo, contudo, 
antes de ser publicada a relação de credores do art. 7.•, § 2.•, da Lei 11.101/2005"). 

747 Nesse sentido, ver TJSP, AI 641.823.4/5-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, 
j. 18.08.2009, v.u., rei. Des. Romeu Ricupero (entendendo que "o termo inicial do prazo 
para objeções ao plano conta-se da publicação do edital com a relação dos credores 
feita pelo administrador judicial ou do edital contendo aviso sobre o recebimento do 
plano, iniciando-se a sua fluência da publicação que ocorrer por último"); TJSP, AI 
420.549-4/2-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 15.03.2006, v.u., rei. 
Des. Pereira Calças (afirmando que "[o] termo inicial do prazo para objeções ao plano 
conta-se da publicação do edital com a relação dos credores feita pelo administrador 
judicial ou do edital contendo aviso sobre o recebimento do plano, iniciando-se a sua 
fluência da publicação que ocorrer por último. Necessidade da publicação da relação dos 
credores feita pelo administrador judicial para formular objeção ao plano de recupera
ção"); TJSP, AI 0542246-08.2010.8.26.0000, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, 
j. 01.03.2011, v.u., rei. Des. Elliot Akel (julgando que a contagem do prazo inicia-se com 
"a publicação do aviso de recebimento do plano, não fluindo o prazo, contudo, antes de 
ser publicada a relação de credores do art. 7.•, § 2.•, da Lei 11.101/2005"). 

748 Assim, ver TJMT, AI 16967/2009, 5.• Câmara Cível, j. 01.07.2009, v.u., rei. Juiz José M. 
Bianchini Fernandes (entendendo que "[s]ão suspensos pelo advento do recesso forense 
os prazos para prática dos atos processuais (arts. 177 e 179 do CPC), não o prazo para 
o credor exercitar o seu direito de crédito no processo da recuperação judicial, com 
objeção do plano de recuperação apresentado (art. 55, Lei 11.101/2005)"). 
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vocada assembleia, em prol da celeridade.749 Conforme consignou o Des. 
Pereira Calças em detalhado voto, "o prazo assinalado no art. 55 da Lei 
11.1 O 1/2005 é previsto apenas para se verificar a ausência de objeção de 
credores. Apresentada objeção por qualquer credor, uma apenas que seja, 
impõe-se a convocação de assembleia-geral de credores, e as discussões 
sobre a aprovação ou rejeição do plano serão realizadas no ato assemblear 
Por isso o art. 56 diz: '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: O prazo de 30 dias do art. 55 não 
é previsto para que o devedor em recuperação conheça das objeções ao 
plano, mas, sim, em favor exclusivamente dos credores, que, no trintídio, 
poderão objetar. É sintomático que o art. 56 não determine, em nenhum 
momento, que se aguarde o decurso do prazo de 30 dias para marcar a 
assembleia -geral!"750 

É a presença de objeção nos autos que conduz à convocação de as
sembleia-geral de credores. Desse modo, se não for apresentada nenhuma 
objeção, não poderá ser convocada assembleia-geral de credores para apreciar 
o plano.751 É o quanto ocorre caso seja formulada objeção intempestiva, 

749 Assim, ver TJSP, EDcl 641.823-4/7-01, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 
15.12.2009, v.u., rei. Des. Romeu Ricupero (decidindo caso em que houve "[a]legação de 
supressão da fase do art. 55 da Lei 11.101/2005. Inadmissibilidade. Supressão inexistente. 
Prazo para formulação de objeções ao plano previsto no art. 55 da LRF. Realização de 
assembleia antes do decurso do aludido prazo. Apresentação de objeções por credores. 
Suficiência de apresentação de uma só objeção para que a finalidade do prazo seja atendida, 
com a consequente remessa das discussões sobre o plano de recuperação judicial para a 
assembleia de credores, órgão próprio e competente para aprovar ou rejeitar o plano"); 
TJSP, AI 545.582-4/4-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 26.03.2008, 
v.u., rei. Des. Pereira Calças (afirmando que a formulação de uma só objeção ao plano 
é suficiente para "remessa das discussões sobre o plano de recuperação judicial para a 
assembleia de credores, órgão próprio e competente para aprovar ou rejeitar o plano': Não 
há a necessidade de aguardar-se o decurso do prazo do art. 55 da LRF para convocar-se 
assembleia.); TJSP, AI 459.929-4/7-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 
06.12.2006, v.u., rei. Des. Boris Kauffmann (julgando que o prazo do art. 55 da LRF "se 
destina à aferição da ausência de impugnações ao plano. Plano da devedora que já era 
objeto de impugnações, deslocando o exame para a assembleia-geral de credores"). 

750 TJSP, EDcl 545.582-4/6-01, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 25.06.2008, 
v.u., rei. Des. Pereira Calças. 

751 Nesse sentido, ver TJSP, AI 990.10.005006-0, Câmara Reservada à Falência e Recupe
ração, j. 06.04.2010, v.u., rei. Des. Pereira Calças (afirmando que "a Lei 11.101/2005 é 
expressa no sentido de que só haverá convocação de assembleia-geral de credores para 
deliberar sobre o plano recuperatório se houver objeção. Como não há dúvida de que 
não foi deduzida nenhuma objeção ao plano, a assembleia-geral não poderia ter sido 
convocada e, muito menos, realizada, mercê do que a deliberação dos cinco credores é 
ineficaz e não pode ser acolhida como objeção. Destarte, considerando-se que a dou-
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isto é, após o decurso do prazo de trinta dias.752 Objeção intempestiva é 
objeção inexistente. Entretanto, havendo apenas uma objeção, deve o juiz 
convocar o conclave. 

A jurisprudência tem admitido que os credores que objetaram desistam 
de suas objeções antes da convocação da assembleia,753 dispensando-se assim 
a convocação da assembleia-geral de credores. O ideal seria que não fosse 
permitida a desistência à objeção, pois muitos credores, ao saberem que 
foi formulada uma objeção ao plano, podem deixar de formular as suas 
objeções, na certeza de que será realizado o conclave. Uma vez autoriza
da a desistência da objeção, principalmente após o decurso do prazo do 
art. 55 da LRF, não será mais convocada a assembleia-geral de credores, 
em prejuízo para aqueles credores que confiaram que seria realizado o 
conclave. Para evitar essa situação, está em tramitação o PL 2875/2011, 
apresentado em 07.12.2011 pelo dep. Carlos Bezerra, que tem por objeto 
acrescer um § 5.0 no art. 56, de seguinte teor: "Uma vez apresentada al
guma objeção por qualquer credor ao plano de recuperação judicial, na 

trina é pacífica no sentido de que o juiz só deve convocar assembleia-geral de credores 
para deliberar sobre o plano se houver a apresentação de objeção, bem como em face 
da tranquila jurisprudência a respeito do art. 57 da Lei 11.101/2005, na linha de que, 
enquanto não editada lei sobre parcelamento especial dos débitos fiscais, não se mostra 
razoável exigir-se apresentação das certidões negativas de débitos tributários, é de rigor 
que se aplique o art. 58, in verbis: '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: será provido o recurso para se conceder a recuperação 
judicial"). Em igual sentido, ver TJSP, AI 555.891-4/2-00, Câmara Reservada à Falência 
e Recuperação, j. 09.06.2009, v.u., rel. Des. Pereira Calças. 

752 Acerca do tema, ver TJAL, AI 2010.000822-7, 3.• Câmara Cível, j. 23.05.2011, v.u., rel. 
Juiz convocado José Cícero Alves da Silva. 

753 Nesse sentido, ver STJ, REsp 1.014.153, 4.a Turma, j. 04.08.2011, v.u., rei. Min. João 
Otávio de Noronha (afirmando que "[o] credor pode desistir da objeção ao plano de 
recuperação judicial se o pedido de desistência tiver sido apresentado antes de convocada 
a assemblda-geral de credores': No voto do relator, consignou-se que "A lei não prevê o 
procedimento a ser adotado caso o credor apresente objeção e posteriormente desista. 
Certo é que não existe nenhuma vedação à desistência, tampouco se pode obrigar a 
parte a prosseguir com a impugnação ao plano de recuperação judicial. ·Se o credor, 
voluntariamente, abriu mão do seu intento e julgou melhor acolher as condições postas 
no plano do devedor, não há por que não acolher a desistência apresentada. [ ... ] Assim, 
conclui-se ser possível o credor desistir da objeção ao plano de recuperação judicial se 
o pedido de desistência tiver sido apresentado antes de convocada a assembleia-geral de 
credores"); STJ, AgRg no AREsp 63.506, 3.• Turma, j. 24.04.2012, v.u., rel. Min. Sidnei 
Beneti (decidindo acerca do art. 56 da LRF que "[e]sse dispositivo não é suficiente 
para sustentar a tese de que a homologação do plano de recuperação judicial estará 
condicionada à aprovação da assembleia, mesmo na hipótese de desistência da objeção 
que rendeu ensejo à convocação da assembleià'). 
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forma prevista no caput do art. 55 desta lei, fica vedada a desistência de 
seu pedido, que deverá, obrigatoriamente, ser apreciado pela assembleia
geral então convocada:' 

Objeção é o ato pelo qual credor manifesta sua contrariedade ao plano 
e, assim, remete a deliberação acerca de sua aprovação, modificação ou re
jeição para a assembleia-geral de credores, que deverá ser convocada. O juiz 
da recuperação, portanto, não poderá deixar de convocar a assembleia por 
julgar deficiente o mérito da objeção.754 Demais disso, o que for decidido 
em assembleia será, via de regra, judicialmente homologado. Por essa razão, 
o juiz, ao homologar a deliberação assemblear, não necessita perscrutar o 
mérito das objeções.755 As objeções, portanto, não necessitam ser motiva
das, tendo em vista que ninguém lhes analisará o mérito.756 Vale dizer, as 
objeções não constituem matéria a ser deslindada judicialmente; apenas 
conduzem à necessidade de convocação da assembleia-geral de credores, 
que deliberará sobre o plano.757

-
758 

96. SUPERAÇÃO DA NOÇÃO DE FAVOR LEGAL 

A disciplina da recuperação judicial é muito distinta da antiga disci
plina da concordata. No regime da lei anterior, entendia-se que a concor
data consistia em um favor legal que o juiz da causa alcançava ao devedor 
comerciante. Na concordata, o pedido poderia ser deferido a despeito da 

754 Em sentido contrário, ver SIMÃO FILHO, Adalberto. Interesses transindividuais dos 
credores nas assembleias-gerais e sistemas de aprovação do plano de recuperação 
judicial. In: DE LUCCA, Newton, DOMINGUES, Alessandra de Azevedo (orgs.). 
Direito recuperacional: aspectos teóricos e práticos. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 
32-64, p. 50. 

755 Assim, ver TJRJ, AI 2009.002.45839, IS.a Câmara Cível, j. 26.01.2010, v.u., rei. Des. Sergio 
Lucio de Oliveira e Cruz (decidindo que "[n]ão competia ao juiz, portanto, na decisão 
que homologou o 'plano', examinar as objeções apresentadas, por ser isso matéria de 
exclusiva competência da assembleia-geral"). 

756 Em sentido contrário, ver VI GIL NETO, Luiz Inácio. Teoria falimentar e regimes recu
peratórios. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p. 170; COWA-LIMA, Osmar 
Brina, LIMA, Sérgio Mourão Corrêa (orgs.). Comentários à nova lei de falência e recu
peração de empresas. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 382-399, p. 390-391. 

757 Nessa linha, ver TJSP, AI 561.271-4/2-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 
30.07.2008, v.u., rei. Des. Pereira Calças (julgando que é "[c]ompetência da assembleia
-geral de credores, e não do juiz, apreciar as objeções formuladas"). 

758 Conforme observa Sidnei Beneti, "[s]e houver alguma objeção de credor ao plano de 
recuperação, o juiz convoca a assembleia-geral de credores para exame (art. 56, caput) 
e a assembleia decide': BENETI, Sidnei Agostinho. O processo de recuperação judicial. 
In: PAIVA, Luiz Fernando Valente de (org.). Direito falimentar e a nova lei de falências 
e recuperação de empresas. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 223-243, p. 237. 
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discordância dos credores, isto é, mesmo se todos os credores não a desejas
sem.759 Para a concessão da concordata, inexistia espaço para a negociação. 
A marca desse ultrapassado procedimento era a do litígio em torno de um 
mérito, a ser solucionado por uma sentença judicial. O procedimento era 
integralmente polarizado na prestação jurisdicional acerca de um litígio. 
Com efeito, uma vez postulada a concordata, outorgava-se aos credores o 
direito de opor embargos à concordata "por petição fundamentada, em que 
indicarão as provas que entendam necessárias" (art. 142 do Decreto-Lei 
7.661/1945). As matérias que podiam ser objeto dos embargos eram sobre
maneira restritas (art. 143 do Decreto-Lei 7.661/1945), o que inviabilizava 
na prática o seu manejo. A isso se seguiria um procedimento contencioso, 
com contestação, despacho saneador e audiência de julgamento, culminando 
em uma sentença, como se o processo concursal se tratasse de uma ação 
de conhecimento acerca de um mérito. Uma vez decidida a concessão da 
concordâta, ela era imposta aos credores. Daí a expressiva assertiva de 
Pontes de Miranda, segundo a qual o "nome 'concordata' esvaziou -se do 
seu conteúdo, que era o acordo':76° Como se sabe, o processo de concordata 
disciplinado no Decreto-Lei 7.661/1945 fracassou, fragorosamente tanto no 
que respeita à possibilidade de recuperação de empresas como no que respeita 
à possibilidade de pagamento dos credores concursais. Não haveria como 
ser diferente. Fornecedores que sofressem a imposição de uma concordata 
contra si, a um tempo de inflação galopante, tinham a certeza da perpretação 
de uma injustiça, consistente no fato de que eles nada, ou o equivalente a 
nada, receberiam do devedor; e, ao mesmo tempo, estavam desprovidos de 
qualquer mecanismo previsto na lei para evitar essa injustiça. 

O mundo dos negócios, no entanto, vai muito além da solução de um mérito 
ou de uma imposição judicial. Envolve a construção de relações duradouras, 
erigidas sobre a base comum da confiança decorrente da negociação entre os 
agentes econômicos. A disciplina da recuperação judicial de empresa resgata o 
quanto ficou escondido no sentido etimológico da palavra concordata. Daí por 
que se entrevê na atual disciplina da recuperação judicial um retorno ao sistema 
negociai, como se ocorresse uma renegocialização do instituto. Fala-se em natureza 
contratual ou negociai da recuperação judicial. Aqui, o que importa e deve ser 
notado é o destaque que se dá à participação dos credores na aceitação ou não 
do plano; não no sentido puramente privatístico que atribuiria à recuperação 
a noção contratual pura, até mesmo porque a recuperação é judicial, prestada, 
portanto, pela jurisdição do Estado e sujeita a princípios dele conformadores. 

759 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. t. 30. 3. ed. 
Rio de Janeiro: Borsoi, 1971, p. 23. 

760 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. t. 30. 3. ed. 
Rio de Janeiro: Borsoi, 1971, p. 27. 
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Inclusive as teses contratualistas tiveram de "advertir que [ ... ] nem todas as 
regras jurídicas gerais sobre contrato poderiam ser invocadas':761 Com efeito, 
a recuperação judicial, diferentemente da concordata, não é um favor legal 
alcançado pelo juiz/62 mas uma negociação estabelecida com os credores763 

em assembleia-geral de credores, no seio de um procedimento judicial. Nesse 
sentido, a assembleia é uma novidade em relação ao regime anterior, pois traz 
"os credores para o centro do processo concursal; eles que estiveram afasta
dos dos processos em praticamente todo o século :XX':764 Desse modo, assim 
como o devedor pode elaborar com grande liberdade o plano de recuperação 
judicial, os credores possuem amplo espaço para deliberar livremente acerca 
da aprovação, modificação ou rejeição do plano de recuperação. 

97. SOBERANIA DAS DELIBERAÇÕES ASSEMBLEARES 

A assembleia-geral de credores é um órgão colegiado da recuperação 
judicial,765 com atribuições consultivas e deliberativas.766 Como órgão 

761 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. t. 30. 3. ed. 
Rio de Janeiro: Borsoi, 1971, p. 30. 

762 Assim, ver TJSP, AI 0168318-63.2011.8.26.0000, Câmara Reservada à Falência e Recupe
ração, j. 17.04.2012, v.u., rei. Des. Pereira Calças (afirmando que "[é] de sabença trivial 
que a Lei 11.101/2005, ao instituir a recuperação judicial em substituição à concordata 
preventiva que era prevista no Decreto-Lei 7.661/45, outorgou ao novo instituto a natureza 
jurídica contratual (contrato firmado entre devedora e seus credores), não repristinando 
a natureza de favor legal que era apanágio da concordata. Por isso, a valoração da viabi
lidade econômico-financeira da empresa que postula a recuperação judicial é matéria da 
exclusiva competência da assembleia-geral de credores, não podendo o juiz sobrepor-se 
à decisão assemblear que aprova o plano de recuperação e negar a recuperação sob o 
entendimento de que o plano não se mostra viável economicamente"). 

763 MALHEIROS, Aristides. Plano de recuperação - isso funciona? Revista do Advogado -
Aasp. 29, 105, 21-28, 2009, p. 22. 

764 MOREIRA, Alberto Camiíia. Poderes da assembleia de credores, do juiz e atividade 
do ministério público. In: PAIVA, Luiz Fernando Valente de (org.). Direito falimentar 
e a nova lei de falências e recuperação de empresas. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 
245-274, p. 256. 

765 FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo Novaes e. Comentários aos arts. 35 a 46. In: 
SOUZA JÚNIOR, Francisco Satiro de, PITOMBO, Antônio Sérgio A. de Moraes (orgs.). 
Comentários à lei de recuperação de empresas e falência. São Paulo: Revista dos Tribu
nais, 2005, p. 187-216, p. 187; SIMÃO FILHO, Adalberto. Interesses transindividuais 
dos credores nas assembleias-gerais e sistemas de aprovação do plano de recuperação 
judicial. In: DE LUCCA, Newton, DOMINGUES, Alessandra de Azevedo (orgs.). Direito 
recuperacional: aspectos teóricos e práticos. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 32-64, p. 
33 e ss.; TOMAZETTE, Marlon. Curso de direito empresarial: falência e recuperação de 
empresas. São Paulo: Atlas, 2011, p. 131. 

766 BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Lei de recuperação de empresas e falências. 5. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 122; VI GIL NETO, Luiz Inácio. Teoria falimentar e 
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colegiado, as deliberações da assembleia-geral de credores são orientadas 
pelo princípio majoritário, vinculando a empresa devedora e a todos os 
credores sujeitos à recuperação judicial. Nos precisos termos do art. 59 
da LRF, o plano de recuperação "obriga o devedor e todos os credores a 
ele sujeitos': A assembleia-geral de credores possui poderes deliberativos, 
cuja eficácia fica a depender do pronunciamento homologatório do juízo 
da recuperação. 

A assembleia-geral de credores é soberana para deliberar acerca do plano de 
recuperação judicial767 e, também, sobre as demais matérias afeitas à sua com
petência.768 Conforme a lição de Alberto Camiiia Moreira, "[a]o atribuir a esse 
órgão do processo concursal tal atribuição, a lei o fez em tom de exclusividade. 
Nenhum outro órgão recebeu, concorrentemente, tal tarefa; nem o juiz':769 

regimes recuperatórios. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p. 121-122; SADDI, Jairo. 
Considerações sobre o comitê e a assembleia de credores na nova lei falimentar. In: PAIVA, 
Luiz Fernando Valente de (org.). Direito falimentar e a nova lei de falências e recuperação 
de empresas. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 199-219, p. 203; SOUZA, Marcelo Papaléo 
de. A nova lei de recuperação e falência e as suas consequências no direito e no processo do 
trabalho. São Paulo: LTr, 2006, p. 111. 

767 Nesse sentido, ver STJ, REsp 1.314.209, 3.• Turma, j. 22.05.2012, v.u., rei. Min. Nancy 
Andrighi (afirmando que "[a] assembleia de credores é soberana em suas decisões 
quanto aos planos de recuperação judicial"); TJPE, AI 0213439-0, 4.• Câmara Cível, j. 
22.02.2010, v.u., rei. Des. Jones Figueirêdo Alves (decidindo que, "[n]os precisos ter
mos do caput art. 58 da Lei 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, é à assembleia-geral de 
credores que cabe o exame da conveniência e oportunidade da aprovação do plano, em 
decisão soberana, incumbindo ao magistrado tão somente o exame do cumprimento 
das formalidades previstas no art. 45 da mesma lei, para proceder com a competente 
homologação. [ ... ] Ainda que algumas medidas adotadas no plano de recuperação ju
dicial mostrem-se prejudiciais a alguns credores, ainda é a alternativa menos gravosa, 
já que sua rejeição acarretará a decretação de falência da empresa em recuperação"); 
TJRJ, AI 2009.002.45839, 15.• Câmara Cível, j. 26.01.2010, v.u., rei. Des. Sergio Lucio 
de Oliveira e Cruz (decidindo que, "[n]os precisos termos do caput do art. 58 da Lei 
11.101, de 09 de fevereiro de 2005, é à assembleia-geral de credores que cabe o exame da 
conveniência e oportunidade da aprovação do 'plano: em decisão soberana, incumbindo 
ao magistrado tão somente o exame do cumprimento das formalidades previstas no art. 
45 da mesma lei. Não competia ao juiz, portanto, na decisão que homologou o 'plano: 
examinar as objeções apresentadas, por ser isso matéria de exclusiva competência da 
assembleia-geral. Inexiste, pois, qualquer nulidade do julgado"). 

768 SIMÃO FILHO, Adalbertó. Interesses transindividuais dos credores nas assembleias-gerais 
e sistemas de aprovação do plano de recuperação judicial. In: DE LUCCA, Newton, 
DOMINGUES, Alessandra de Azevedo (orgs.). Direito recuperacional: aspectos teóricos e 
práticos. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 32-64, p. 33. 

769 MOREIRA, Alberto Camifta. Poderes da assembleia de credores, do juiz e atividade do mi
nistério público. In: PAIVA, Luiz Fernando Valente de (org.). Direito falimentar e a nova lei 
de falências e recuperação de empresas. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 245-274, p. 253. 
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A assembleia-geral de credores é soberana para aprovar o plano e 
suas cláusulas,770 bem como para propor alteração ao plano, ou deliberar 
por sua rejeição.771 Afirmar-se a soberania da assembleia significa que, se 
for deliberado pela aprovação do plano, ao juiz não resta alternativa senão 
homologá-lo.772 Por conseguinte, "o poder para a concessão do benefício 
através da aprovação do plano não está mais concentrado no juiz de direito':773 

A deliberação acerca da viabilidade econômica do plano compete exclusiva
mente aos credores, sem que o magistrado possa adentrar na investigação 
desta viabilidade.774

-
775 Conforme se lê no Enunciado 46 da Primeira Jornada 

770 Nesse sentido, ver TJSP, AI 994.09.319061-0, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, 
j. 06.04.2010, v.u., rei. Des. Romeu Ricupero (julgando que os meios de recuperação 
adotados no plano constituem "matéria a ser deslindada pelos credores, em assembleia, 
e jamais pelo juiz, que não tem o direito, na nova lei, de deixar de homologar o plano 
aprovado pelos credores, sobretudo e unicamente sob o argumento de que o mesmo 
é inviável"). Em idêntico sentido, ver TJSP, AI 994.09.319232-0, Câmara Reservada à 
Falência e Recuperação, j. 23.02.2010, v.u., rei. Des. Romeu Ricupero. Ver, também, TJSP, 
AI 0132745-61.2011.8.26.0000, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 28.02.2012, 
v.u., rei. Des. Elliot Akel (julgando que constitui decisão soberana da assembleia-geral 
de credores a aprovação de plano que prevê venda parcial de bens"). 

771 MOREIRA, Alberto Camifia. Poderes da assembleia de credores, do juiz e atividade 
do ministério público. In: PAIVA, Luiz Fernando Valente de (org.). Direito falimentar 
e a nova lei de falências e recuperação de empresas. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 
245-274, p. 255. 

772 Nesse sentido, ver TJSP, AI 649.374-4/3-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, 
j. 18.08.2009, v.u., rei. Des. José Roberto Lino Machado (afirmando que "[a)provado o 
plano pela assembleia-geral de credores ao juiz cabe apenas homologá-lo''). 

773 NUNES, Marcelo Guedes; BARRETO, Marco Aurélio Freire. Alguns apontamentos sobre 
comunhão de credores e viabilidade econômica. In: CASTRO, Rodrigo R. Monteiro 
de, ARAGÃO, Leandro Santos de (orgs.). Direito societário e a nova lei de falências e 
recuperação de empresas. São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 309-334, p. 312. 

774 Assim, ver TJSP, AI 0032316-86.2011.8.26.0000, Câmara Reservada à Falência e Recupe
ração, j. 17.05.2011, v.u., rei. Des. Elliot Akel (decidindo que a inviabilidade econômica 
do plano é "matéria a ser deslindada unicamente pelos credores"); TJGO, AI 448426-
06.2010.8.09.0000, 4.• Turma da 2.• Câmara Cível, j. 02.08.2011, v.u., rei. Des. Amaral 
Wilson de Oliveira (entendendo que, "em sede de recuperação judicial, não é dado 
ao poder judiciário examinar o mérito do plano de recuperação judicial, mas, apenas, 
analisar a observância pela assembleia-geral de credores das regras positivadas na Lei 
11.101/05/2005"); TJMT, AI 100873/2009, 5.• Câmara Cível, j. 12.01.2010, v.u., rei. Des. 
Sebastião de Moraes Filho (decidindo que, "segundo a Lei 11.101/2005, desde que apro
vado o plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor pela assembleia-geral 
dos credores, nos termos do seu art. 35, I, a, não cabe ao órgão jurisdicional analisar 
o seu mérito, sendo que, aprovado o plano de recuperação judicial, todos os credores a 
ele devem se submeter, mesmo aqueles que foram vencidos quando da sua realização e, 
de consequência, não assistem os argumentos de que deve ser anulada a assembleia em 
questão ou, até o presente instante, convolada a recuperação judicial em falêncià'); TJSP, 
AI 533.505-4/1-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 28.05.2008, v.u., rei. 
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de Direito Comercial do Conselho da Justiça Federal: "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:' Ademais, não pode o juiz alterar o plano aprovado 
em assembleia, nem o pode o Ministério Público.776 

Des. Pereira Calças (afirmando que o "art. 35, inciso I, alínea a, da Lei 11.101/2005 [ ... ] 
concede à assembleia-geral atribuição para aprovar ou rejeitar o plano. Inviabilidade de o 
magistrado se imiscuir no mérito do plano aprovado pelo conclave assemblear, salvo caso 
de abuso de direito"); TJSP, AI 0323052-06.2010.8.26.0000, Câmara Reservada à Falência e 
Recuperação, j. 01.03.2011, v. u., rei. Des. Elliot Akel (decidindo que a análise de eventual 
diferença na forma econômico-financeiro de tratamento dos credores é "matéria a ser 
deslindada unicamente pelos credores"); TJSP, AI 561.271-4/2-00, Câmara Reservada à 
Falência e Recuperação, j. 30.07.2008, v.u., rei. Des. Pereira Calças (julgando que "[n]ão 
compete ao magistrado apreciar a viabilidade econômico-financeira do plano, que deve 
ser instruído com pareceres técnicos de profissional habilitado, sujeitos ao crivo exclu
sivo do conclave assemblear"); TJSP, AI 0005937-11.2011.8.26.0000, Câmara Reservada 
à Falência e Recuperação, j. 26.07.2011, v.u., rei. Des. Romeu Ricupero (afirmando que 
a "[v]iabilidade do plano que não é matéria a ser considerada pelo juiz, e sim pelos 
credores, reunidos em assembleia-geral"); TJSP, AI 0137526-29.2011.8.26.0000, Câmara 
Reservada à Falência e Recuperação, j. 13.12.2011, v.u., rei. Des. Elliot Akel (decidindo 
que "alegado excesso de deságio e inviabilidade econômica da recuperação" é "matéria 
a ser decidida pelos credores"); TJSP, AI 0136462-81.2011.8.26.0000, Câmara Reservada 
à Falência e Recuperação, j. 18.10.2011, v.u., rei. Des. Elliot Akel (julgando pela "impos
sibilidade de o Judiciário adentrar a discussão sobre a viabilidade econômico-financeira 
do plano de recuperação"); TJSP, AI 0313634-44.2010.8.26.0000, Câmara Reservada à 
Falência e Recuperação, j. 01.02.2011, v.u., rei. Des. Lino Machado (entendendo que, 
"[a]provado o plano de recuperação judicial pela assembleia-geral de credores, não pode 
o juiz reformar a decisão por considerar inviável a sua execução"). 

775 Em sentido contrário, ver TJRS, AI 70035509736, 5.• Câmara Cível, j. 24.11.2010, v.u., 
rei. Des. Jorge Luiz Lopes do Canto (decidindo que "[n]a homologação do plano de 
recuperação judicial, cabe ao Judiciário aferir sobre a regularidade do processo decisório 
da assembleia de credores, se esta foi realizada de forma adequada e foram atendidos 
os requisitos legais necessários para tanto, levando-se em consideração ainda a viabili
dade econômica de a empresa cumprir o plano ajustado, ou mesmo se há a imposição 
de sacrifício maior aos credores, para só então proferir decisão concedendo ou não a 
recuperação judicial à empresa agravadâ'). 

776 Assim, ver TJSP, AI 500.624-4/8-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 
26.03.2008, v.u., rei. Des. José Roberto Lino Machado (afirmando que carece ao Ministério 
Público legitimidade para se opor ao plano de recuperação, pois esta é "[q]uestão afeta 
diretamente aos credores. Cabe à assembleia-geral de credores julgar eventuais oposições 
ao plano de recuperação judicial, o qual há de prevalecer se aquele órgão julgou melhor 
solução a concessão do benefício legal"); TJSP, AI 612.654-4/6-00, Câmara Reservada à 
Falência e Recuperação, j. 18.08.2009, v.u., rei. Des. Pereira Calças ("aprovado o plano pela 
assembleia-geral de credores, não pode o juiz negar a concessão do benefício à empresa 
sob o argumento de inviabilidade econômica do plano. E mais, o Ministério Público não 
tem legitimidade recursal para insurgir-se contra a concessão da recuperação judicial, 
sob o argumento de que o plano é inviável sob o prisma econômico. Em suma: quem 



11 A CONSTRUÇÃO JURISPRUDENCIAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE EMPRESAS 

98. LIMITES À ASSEMBLEIA-GERAL DE CREDORES 

Conquanto a assembleia-geral de credores seja soberana para apreciar o 
plano de recuperação judicial, o juiz deverá controlar a legalidade da assem
bleia.777 Vale dizer, o juiz deverá controlar a regularidade do procedimento 
de deliberação assemblear, verificando a regularidade do exercício do direito 
de voto pelos credores, bem como depurar do plano aprovado as cláusulas 
que não observem os limites legais. Conforme se lê no Enunciado 44 da 
Primeira Jornada de Direito Comercial do Conselho da Justiça Federal: ''A 
homologação de plano de recuperação judicial aprovado pelos credores está 
sujeita ao controle judicial de legalidade:' 

A negociação entre empresa devedora e seus credores submete-se aos 
requisitos de validade dos atos jurídicos em geral.778 Por essa razão, não 
poderá o magistrado homologar uma negociação que afronte dispositivo 
expresso de lei. O regime de validade das negociações em processo de 
recuperação judicial, conquanto se assemelhem ao regime de validade dos 
negócios em geral, guardam as suas peculiaridades. Conforme consignou 
o Des. Antônio Bispo em detalhado voto, "[n]ão obstante o fato de a lei 
equiparar a decisão que concede a recuperação a uma sentença homolo
gatória de transação, o processo de negociação entre devedor e credores 
afigura-se absolutamente distinto das decisões oriundas de composições 
realizadas livremente segundo as normas de direito privado, o que revela 
a inadequação da referida equiparação':779 

aprova ou rejeita o plano de recuperação sob o enfoque de sua viabilidade econômica é 
a assembleia-geral de credores. Tal competência é exclusiva dos credores, sendo esse o 
fundamento de se conferir à recuperação judicial a natureza de contrato. Dessarte, se o 
Ministério Público não pode recorrer da decisão que concede a recuperação sob o argu
mento de ser o plano inconsistente, obviamente, não pode o parquet agravar da decisão 
que apenas defere o processamento da recuperação com base no mesmo argumento"). 

777 NUNES, Marcelo Guedes; BARRETO, Marco Aurélio Freire. Alguns apontamentos sobre 
comunhão de credores e viabilidade econômica. In: CASTRO, Rodrigo R. Monteiro 
de, ARAGÃO, Leandro Santos de (orgs.). Direito societário e a nova lei de falências e 
recuperação de empresas. São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 309-334, p. 312-313. 

778 Assim, ver STJ, REsp 1.314.209, 3.a Turma, j. 22.05.2012, v.u., rei. Min. Nancy Andrighi 
(entendendo que " [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 judi
cial': No voto da relatora, lê-se que: "Cinge-se a lide a estabelecer se é possível ao Tribunal 
reconhecer a ineficácia, em relação ao prejudicado, de uma cláusula constante de plano 
de recuperação judicial aprovado em assembleia-geral de credores, ou se as deliberações 
tomadas nessa assembleia não são passíveis de controle pelo Poder Judiciário'). 

779 TJMG, AC 1.0126.07.008039-8/001, 15." Câmara Cível, j. 24.05.2012, v.u., rel. Des. 
Antônio Bispo. 
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Para que a assembleia-geral de credores delibere validamente acerca do 
plano de recuperação, é necessário que se observem regularmente todas as 
normas procedimentais relativas à assembleia-geral de credores.78° Compete ao 
magistrado verificar a regularidade deste procedimento de deliberação. 781 

Demais disso, compete ao magistrado verificar se a deliberação ob
servou os limites legais impostos ao plano de recuperação judicial. Vale 
dizer, os limites erigidos ao plano de recuperação também são impostos 
à assembleia. Com efeito, a assembleia-geral de credores é soberana para 
deliberar acerca do plano de recuperação judicial, desde que dentro dos 
limites estabelecidos pela Lei 11.1 O 1/2005/82 que deverão ser controlados 
pelo magistrado da recuperação judicial.783 Desse modo, por exemplo, assim 

780 Acerca do tema, ver item 101, Convocação da assembleia-geral de credores. 
781 Assim, ver TJRS, AI 70035509736, s.• Câmara Cível, j. 24.11.2010, v.u., rel. Des. Jorge 

Luiz Lopes do Canto (decidindo que, "[n]a homologação do plano de recuperação judi
cial, cabe ao Judiciário aferir sobre a regularidade do processo decisório da assembleia 
de credores, se esta foi realizada de forma adequada e foram atendidos os requisitos 
legais necessários para tanto''); TJMT, AI 71313/2011, 6.• Câmara Cível, j. 14.03.2012, 
v.u., rel. Des. Guiomar Teodoro Borges (decidindo que, "[u]ma vez aprovado o plano 
de recuperação judicial pela assembleia de credores, nos termos do art. 35, I, a, da Lei 
11.101/2005, não cabe ao Judiciário analisar o seu mérito, mas, sim, apenas irregulari
dades procedimentais"); TJMT, AI 7808/2009, 4.• Câmara Cível, j. 22.06.2009, v.u., rel. 
Des. José Silvério Gomes (afirmando que "[a] recuperação judicial deve ser concedida 
quando aprovado o plano de recuperação judicial pela assembleia-geral de credores 
e inexistir irregularidades procedimentais': Conforme consignou o Des. José Silvério 
Gomes, "uma vez aprovado o plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor 
pela assembleia-geral de credores, nos termos do art. 35, I, a, da Lei 11.101/2005, não 
cabe ao judiciário analisar o seu mérito, mas sim, apenas, irregularidades procedi
mentais, como, por exemplo, o desatendimento das normas legais sobre a convocação 
e instalação da assembleia ou quorum de votação/deliberação, sob pena de interferir 
no acordo realizado entre as partes (credor e devedor), mas, sim, apenas conceder a 
recuperação judicial"); TJMT, AI 7772/2009, 4.• Câmara Cível, j. 22.06.2009, v.u., rel. 
Des. José Silvério Gomes (julgando que "[a] recuperação judicial deve ser concedida 
quando aprovado o plano de recuperação judicial pela assembleia-geral de credores e 
inexistir irregularidades procedimentais"); TJSP, AI 561.271-4/2-00, Câmara Reservada à 
Falência e Recuperação, j. 30.07.2008, v.u., rei. Des. Pereira Calças (entendendo que, "(o] 
bservadas todas as formalidades legais e aprovado o plano pelo quorum previsto no art. 
45, o juiz, ao afastar a exigência do art. 57, deve conceder a recuperação judicial"). 

782 Nessa linha, ver TJPR, AgRg 818.340-0/02, 18.• Câmara Cível, j. 27.06.2012, v.u., rel. Des. 
Ivanise Maria Tratz Martins (decidindo que, "[e)m que pese a soberania das decisões da 
assembleia-geral de credores, as decisões por ela emitidas devem respeitar os dispositivos 
da Lei 11.1 O 1/2005, uma vez que encerram normas de natureza cogente, não sendo válidas 
as deliberações contrárias aos dispositivos previstos na Legislação Falimentar"). 

783 Nesse sentido, ver TJSP, AI 461.740-4/4-00, Câmara Reservada à Falência e Recupe
ração, j. 28.02.2007, v.u., rei. Des. Pereira Calças (afirmando que "[o] Juiz não é mero 
chancelador ou homologador das deliberações assembleares, devendo examiná-las sob 
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como não poderá o plano prever pagamento de crédito trabalhista em prazo 
superior ao previsto no art. 54 da LRF, não poderá a assembleia deliberar 
pela aprovação dessa cláusula. Se o plano aprovado contiver essa cláusula, 
o juiz poderá homologar o plano, com anulação da cláusula, por afrontar 
a disposição de leU84 Da mesma maneira, assim como o plano não pode 
afastar a restrição imposta pelo art. 66 da LFR, não poderá a assembleia
-geral de credores aprovar cláusula que afaste essa restrição.785 

Ademais, conquanto não possa perscrutar o mérito do plano, o magis
trado deve evitar casos de abuso de direito de voto/86 consoante se haverá 
de investigar em maior detalhe a seguir, no item 11 O, Cram down. 

Conquanto haja grande liberdade ao devedor para elaborar o plano 
de recuperação,787 já se chancelou decisão de não homologação de plano 
por ele ser excessivamente restritivo ao interesse dos credores, por violar 
princípios gerais de direito, princípios constitucionais e a leU88 

a óptica do princípio constitucional da função social da empresa, que, por isso, deve 
ser preservada. A preservação da empresa é o maior princípio da Lei 11.101/2005, não 
se olvidando que os princípios têm peso e densidade, devendo ser mensurados. Violar 
um princípio é mais grave do que violar uma regra, mercê do que, havendo conflito 
entre um princípio e uma regra, o Juiz deve dar prevalência ao princípio"). 

784 Nesse sentido, ver TJSP, AI 455.883-4/7-00, Câmara Reservada à Falência e Recupera
ção, j. 09.08.2006, v.u., rei. Des. Boris Kauffmann (julgando que, "[s]alvo no tocante ao 
prazo de pagamento de créditos trabalhistas e acidentários (Lei 11.101/2005, art. 54), 
ou de modificação do plano original, em assembleia-geral, que implique em diminuição 
dos direitos de credores ausentes ao ato (Lei 11.101/2005, art. 56,§ 3.•), ou, ainda, de 
previsão de ato jurídico vedado por lei, ao juiz caberá somente verificar se a aprovação 
da assembleia-geral de credores foi regularmente obtidà'). 

785 Assim, ver TJSP, AI 0168318-63.2011.8.26.0000, Câmara Reservada à Falência e Recu
peração, j. 17.04.2012, v.u., rei. Des. Pereira Calças (afirmando que a "(l]iberdade para 
alienação de bens ou direitos integrantes do ativo permanente, independentemente de 
autorização judicial, afronta o art. 66 da LRF"). 

786 Nessa linha, ver TJSP, AI 533.505-4/1-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, 
j. 28.05.2008, v.u., rei. Des. Pereira Calças (afirmando que o "art. 35, inciso I, alínea a, 
da Lei 11.101/2005 [ ... ] concede à assembleia-geral atribuição para aprovar ou rejeitar 
o plano. Inviabilidade de o magistrado se imiscuir no mérito do plano aprovado pelo 
conclave assemblear, salvo caso de abuso de direito"). 

787 Acerca desse tema, ver item 85, Liberdade de meios de recuperação. 
788 Nesse sentido, ver TJSP, AI 0136362-29.2011.8.26.0000, Câmara Reservada à Falência 

e Recuperação, j. 28.02.2012, v.u., rei. Des. Pereira Calças (decidindo sobre "(p]lano 
aprovado pela assembleia-geral de credores. Plano que prevê o pagamento do passivo 
em 18 anos, calculando-se os pagamentos em percentuais (2,3%, 2,5% e 3%) incidentes 
sobre a receita líquida da empresa, iniciando-se os pagamentos a partir do 3.• ano 
contado da aprovação. Previsão de pagamento por cabeça até o 6.• ano, acarretando 
pagamento antecipado dos menores credores, instituindo conflitos de interesses entre 
os credores da mesma classe. Pagamentos sem incidência de juros. Previsão de remis-
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são ou anistia dos saldos devedores caso, após os pagamentos do 18.0 ano, não haja 
recebimento integral. Proposta que viola os princípios gerais do direito, os princípios 
constitucionais da isonomia, da legalidade, da propriedade, da proporcionalidade e da 
razoabilidade, em especial o princípio da pars condi tio creditorum e normas de ordem 
pública. Previsão que permite a manipulação do resultado das deliberações assembleares. 
Falta de discriminação dos valores de cada parcela a ser paga que impede a aferição 
do cumprimento do plano e sua execução específica, haja vista a falta de liquidez e 
certeza do quantum a ser pago. Ilegalidade da cláusula que estabelece o pagamento 
dos credores quirografários e com garantia real após o decurso do prazo bienal da 
supervisão judicial (art. 61, caput, da Lei 11.101/2005). Invalidade (nulidade) da de
liberação da assembleia-geral de credores declarada de ofício, com determinação de 
apresentação de outro plano, no prazo de 30 dias, a ser elaborado em consonância com 
a Constituição Federal e Lei 11.101/2005, a ser submetido à assembleia-geral de credores 
em 60 dias, sob pena de decreto de falêncià'); TJSP, AI 0168318-63.2011.8.26.0000, 
Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 17.04.2012, v. u., rei. Des. Pereira Calças 
(afirmando que "[a] assembleia-geral de credores só é considerada soberana para a 
aprovação do plano se forem obedecidos os princípios gerais de direito, as normas 
da Constituição Federal, as regras de ordem pública e a Lei 11.101/2005. Proposta 
que viola princípios de direito, normas constitucionais, regras de ordem pública e a 
isonomia dos credores, ensejando a manipulação do resultado das deliberações assem
bleares, é nula. Inclusão de credores garantidos por alienação fiduciária, titulares de 
arrendamento mercantil e por adiantamento de contrato de câmbio (ACC) nos efeitos 
da recuperação judicial, viola o art. 49, §§ 3.0 e 4.0

, da LRF. Previsão de carência para 
início do pagamento dos credores de 60 meses (5 anos), ou seja, após o decurso do 
prazo bienal de supervisão judicial do art. 61, caput, da LRF, impede que o Judiciá
rio convole a recuperação em falência, no caso de descumprimento das obrigações 
assumidas pela recuperanda. Liberdade para alienação de bens ou direitos integrantes 
do ativo permanente, independentemente de autorização judicial, afronta o art. 66 da 
LRF"); TJPE, AI 003.0006431-85.2012.8.17.0000, 3.• Câmara Cível, j. 19.07.2012, v.u., 
rei. Des. Bartolomeu Bueno (julgando caso de "[p]lano de recuperação que representa 
verdadeiro perdão da dívida, já que aplicado deságio de 90% sobre o valor nominal 
dos créditos, com pagamento do saldo remanescente (10%) em 120 parcelas mensais, 
iguais e consecutivas, após carência de 36 meses, sem incidência de qualquer encargo, 
a partir do mês subsequente ao da homologação do plano, com previsão inicial de 
pagamento para o mês de março/2015, contemplando ainda tratamento desigual para 
credores da mesma classe pelo percentual de deságio adotado; - Violação a princí
pios constitucionais, a exemplo do princípio da razoabilidade, proporcionalidade e 
isonomia, além de afronta ao art. 61 da Lei 11.101/2005 e ao princípio da igualdade 
dos credores; - Necessidade de revisão dos posicionamentos do Poder Judiciário no 
sentido da soberania absoluta das assembleias-gerais de credores, devendo para tanto 
assumir seu papel precípuo de guardião dos princípios consagrados na Carta Política 
de 1988, atuando de maneira mais rigorosa e diligente, para que não continuem a 
ser homologados planos de recuperações judiciais em flagrante descompasso com o 
ordenamento jurídico vigente"); TJRS, AI 70042159525, 5.• Câmara Cível, j. 02.06.2011, 
decisão monocrática (entendendo que "cabe ao Judiciário aferir sobre a regularidade 
do processo decisório da assembleia de credores, se esta foi realizada de forma ade
quada e foram atendidos os requisitos legais necessários para tanto, levando-se em 
consideração, ainda, a viabilidade econômica de a empresa cumprir o plano ajustado, 
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99. PRAZO PARA REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA·GERAL DE CREDORES 

Consoante dispõe o art. 56, § 1. o, da LRF, " [a] data designada para a 
realização da assembleia-geral não excederá 150 (cento e cinquenta) dias 
contados do deferimento do processamento da recuperação judicial': Esse 
prazo foi pensado de modo a que a fase de processamento da recupe
ração judicial caiba dentro do prazo maior de 180 dias, que é aquele de 
suspensão do curso das ações e execuções. Com efeito, se em 150 dias 
contados do deferimento do processamento da recuperação judicial hou
ver ocorrido a publicação do edital contendo a decisão de deferimento 
do processamento e, após, os prazos simultâneos para verificação admi
nistrativa de créditos e para apresentação do plano, que são de 60 dias, 
sucedidos pelo prazo de 30 dias para objeções, ainda restarão alguns dias 
para que se possa convocar com a antecedência de lei a assembleia-geral 
de credores para deliberar acerca do plano. Assim, tomada em assembleia 
a deliberação, restarão 30 dias para que o juiz possa homologar o plano 
de recuperação judicial, antes de escoado o prazo de suspensão do curso 
das ações e execuções. 

Muitas vezes, entretanto, a descrição legal dos prazos do procedimento 
da recuperação judicial não coincide com os prazos efetivamente praticados 
nos procedimentos reais. Assim, é bastante comum que as assembleias-gerais 

ou mesmo se há a imposição de sacrifício maior aos credores, para só então proferir 
decisão concedendo ou não a recuperação judicial à empresa agravada, pressupostos 
que foram observados no caso dos autos. [ ... ] Ademais, o princípio da preservação da 
empresa, insculpido no art. 47 da Lei 11.101/2005, dispõe que 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
quela, sua função social e o estímulo à atividade econômica. [ ... ] Assim, observadas 
as peculiaridades do caso em concreto, onde entendo que restaram preenchidos os 
requisitos legais atinentes ao ato de convocação para a assembleia-geral de credores 
no procedimento de recuperação judicial, presente o fato de que por ocasião da rea
lização do referido ato o plano de recuperação judicial restou aprovado, nos termos 
do art. 45 do diploma legal precitado, bem como em consonância com o princípio da 
preservação da empresa, norte balizador presente na novel lei que trata da insolvência 
corporativa, a manutenção da decisão agravada que concedeu a recuperação judicial 
é a medida que se impõe. [ ... ] Por fim, é de se destacar que a recuperação judicial se 
trata de um favor creditício, de sorte que deve prevalecer o princípio da relevância 
do interesse dos credores, ou seja, a vontade majoritária destes no sentido de que o 
custo individual a ser suportado pelos mesmos é menor do que o benefício social 
que advirá à coletividade com a aprovação do plano de recuperação, preservando 
com isso a atividade empresarial, em última análise, o parque industrial ou mercantil 
de determinada empresa, bem como os empregos que esta mantém para geração da 
riqueza de um país"). 
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de credores ocorram foram do prazo de 150 dias apontado no art. 56,§ 1.0 , 

da LRF, sem que disso decorram maiores consequências.789 

O que se busca com normas como essa é sinalizar para o fato de que 
se deseja que toda a negociação conduzida em recuperação judicial de 
empresas ocorra no menor prazo possível. Com isso, aumentam as chances 
de recuperação da empresa ao mesmo tempo que se maximiza a possibili
dade de pagamento dos credores, ou ao menos diminui-se o sacrifício aos 
credores. 

É também por essa razão, aliás, que o art. 40 da LRF dispõe que "[n]ão 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': E, mais do que isso, nos termos do art. 39, 
§ 2.0

, da LRF, "(a]s deliberações da assembleia-geral não serão invalidadas 
em razão de posterior decisão judicial acerca da existência, quantificação 
ou classificação de créditos': 

Com efeito, caso no tempo da realização da assembleia ainda haja algum 
crédito pendente de verificação judicial, tal fato não poderá obstar a reali
zação válida da assembleia. Por um lado, deverá ocorrer a assembleia-geral 
de credores, sem que se possa, em provimento de urgência, suspender a 
sua realização em razão de pendência de discussão acerca de existência ou 
classíficação de crédito. 790

-
791 De outro lado, as deliberações assembleares 

789 Assim, ver TJSP, AI 0036029-69.2011.8.26.0000, Câmara Reservada à Falência e Recu
peração, j. 26.07.2011, v.u., rei. Des. Romeu Ricupero (entendendo pela "[i]rrelevância 
de descumprimento do prazo estabelecido no art. 56, § 1.0 , da Lei 11.101/2005"). 

790 Nesse sentido, ver TJSP, AI 613.853-4/1-00, Câmara Especial de Falências e Recupera
ções Judiciais, j. 28.01.2009, v.u., rei. Des. José Roberto Lino Machado (afirmando que 
"[a]penas excepcionalmente se concederá 'provimento liminar, de caráter cautelar ou 
antecipatório dos efeitos da tutela, para a suspensão ou adiamento da assembleia-geral 
de credores: a qual não deve ser postergada, sem que sua realização implique ofensa ao 
direito dos credores"). Acerca do tema, ver também TJSP, AI 653.106-4/6-00, Câmara 
Reservada à Falência e Recuperação, j. 18.08.2009, v.u., rei. Des. Romeu Ricupero. 

791 Em sentido contrário, entendendo pela possibilidade de suspensão da realização da 
assembleia-geral de credores em razão de pendência de discussão sobre existência ou 
classificação de crédito, ver TJMT, AI 30125/2010, 1.• Câmara Cível, j. 11.01.2011, 
v.u., rei. Des. Orlando de Almeida Perri (afirmando que "[a] recuperação judicial se 
encadeia logicamente para o ato de aprovação, em assembleia de credores, do plano 
de recuperação do devedor; assim, não faz sentido realizar o ato máximo sem que 
antes exista consolidado o valor de cada crédito e sua natureza, devendo ser anulada a 
assembleia-geral que tenha apreciado o plano de recuperação antes que o juízo tenha 
julgado a impugnação de crédito apresentada por um dos interessados': Conforme re
gistrou o relator em seu voto, no caso se estava a tratar de impugnação de crédito que, 
se acolhida, seria "capaz de afetar toda a distribuição do peso dos votos necessários à 



A CONSTRUÇÃO JURISPRUDENCIAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE EMPRESAS 

são tomadas com base nos créditos tal qual eles se encontram consolidados 
na última relação de credores elaborada. Portanto, nada obsta a que haja 
modificação posterior de crédito sujeito à recuperação, seja excluindo ou 
incluíndo crédito do quadro geral de credores ou majorando ou minorando 
crédito. Essas modificações posteriores de créditos não afetam a validade 
de deliberação assemblear anterior, nem da decisão que homologa o plano 
de recuperação judicial aprovado pelos credores.792 

Alguns autores discutem a constitucionalidade da norma contida no 
art. 40 da LRF, por, em tese, afastar de apreciação judicial ameaça de lesão 
a direito. Assim, pela inconstitucionalidade estão, por exemplo, Manoel 
Justino Bezerra Filho,793 Jairo Saddf94 e Ronaldo Alves de Andrade.795 Já 

aprovação do plano de recuperação judicial"); TJMT, AI 138751/2009, 1.• Câmara Cí
vel, j. 24.08.2010, v.u., rei. Des. Orlando Almeida Perri (julgando que "[a] recuperação 
judicial se encadeia logicamente para o ato de aprovação, em assembleia de credores, do 
plano de recuperação do devedor; assim, não faz sentido realizar o ato máximo sem que 
antes exista consolidado o valor de cada crédito e sua natureza, devendo ser anulada a 
assembleia-geral que tenha apreciado o plano de recuperação antes que o juízo tenha 
julgado a impugnação de crédito apresentada por um dos interessados"). 

792 Nessa linha, ver STJ, REsp 1.157.846, 3.8 Turma, j. 02.12.2010, v.u., rei. Min. Nancy Andrighi 
(decidindo que "[a] homologação ao plano de recuperação judicial da empresa não está vin
culada à prévia decisão de 1.0 grau sobre as impugnações a créditos porventura existentes"); 
TJSP, AI 0137526-29.2011.8.26.0000, Câmara Reservada à Falência e Recuperação,j. 13.12.2011, 
v.u., rei. Des. Elliot Akel (julgando caso em que havia "impugnações de créditos ainda não 
solucionadas definitivamente [ ... ] Ausência de óbice à realização do conclave [ ... ] Posterior 
decisão acerca da existência, quantificação ou classificação de créditos que não invalidará 
as deliberações assembleares"); TJSP, AI 649.347-4/0-00, Câmara Reservada à Falência e 
Recuperação, j. 15.12.2009, v.u., rei. Des. José Roberto Lino Machado (decidindo que "não se 
anula assembleia-geral de credores por verificar-se, em momento posterior, alteração quanto 
à existência, quantificação ou classificação de créditos"); TJSP, AI 0220771-35.2011.8.26.0000, 
Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 13.12.2011, v.u., rei. Des. Pereira Calças 
(decidindo que o "[c]onclave que pode ser realizado independentemente da consolidação 
do quadro geral de credores. Discussão sobre a existência, quantificação e classificação dos 
créditos não afeta o resultado da assembleia (art. 39, § 2.0

, da Lei 11.101/2005)"); TJPR, AI 
724.315-2, 17.• Câmara Cível, j. 15.06.2011, v.u., rei. Des. Mário Helton Jorge (afirmando 
que "a classificação dos créditos é provisória para fins de votação na assembleia de credo
res. Eventual reclassificação da classe dos credores não acarreta a invalidade da deliberação 
assemblear. Inteligência do art. 39, § 2.0

, da Lei 11.101/2005"). 
793 BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Lei de recuperação de empresas e falências. 5. ed. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 132-133. 
794 SADDI, Jairo. Considerações sobre o comitê e a assembleia de credores na nova lei fa

limentar. In: PAIVA, Luiz Fernando Valente de (org.). Direito falimentar e a nova lei de 
falências e recuperação de empresas. São Paulo: Quarti~r Latin, 2005, p. 199-219, p. 216. 

795 ANDRADE, Ronaldo. Comentários aos arts. 35 a 46. In: DE LUCCA, Newton, SIMÃO 
FILHO, Adalberto (orgs.). Comentários a nova lei de recuperação de empresas e falências. 
São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 175-200, p. 192-193. 
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pela constitucionalidade estão, por exemplo, Erasmo França796 e Marlon 
Tomazette.797 

A rigor, inexiste inconstitucionalidade no art. 40 da LRF, pois ele não 
subtrai do Poder Judiciário apreciação de ameaça de lesão a direito. Ele 
apenas estabelece que o Poder Judiciário não poderá tutelar o direito de 
credor cujo crédito não foi verificado, impondo suspensão à realização da 
assembleia, pois isso traria graves prejuízos à empresa recuperanda e ao 
conjunto de seus credores. Para tutelar o credor cujo crédito está pendende 
de verificação, dispõe a Lei 11.101/2005 que poderá ser concedido, na ação 
incidental de verificação de créditos, provimento antecipatório dos efeitos 
da tutela para que esse credor possa participar da assembleia. Tal possibi
lidade é expressamente prevista no art. 17, parágrafo único, da LRF, que 
dispõe ser agravável a decisão que julga verificação judicial de créditos e, 
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. Por evidente, essa possibilidade 
pressupõe que já haja decisão de primeiro grau acerca da verificação ju
dicial de crédito. Mas e se no tempo da realização da assembleia-geral de 
credores ainda estiver em tramitação ação de verificação judicial de créditos, 
sem que haja recurso? Nesse caso, se estiverem presentes os pressupostos 
concessivos, poderá o juízo da ação incidental conceder antecipação dos 
efeitos da tutela, para fins de exercício do direito de voto em assembleia, 
com base no art. 273 do CPC, aplicável aos procedimentos concursais por 
força do art. 189 da LRF. Com efeito, quando houver antecipação dos efei
tos da tutela para viabilizar a participação na assembleia-geral de credores 
por credor cujo crédito ainda está pendente de verificação (em habilitação 
retardatária ou em impugnação), poderá o magistrado usar como referencial 
o valor do crédito apurado em laudo pericial contábiF98 Demais disso, a 
antecipação dos efeitos da tutela para fins de participação do credor em 

796 FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo Novaes e. Comentários aos arts. 35 a 46. In: SOUZA 
JÚNIOR, Francisco Satiro de, PITOMBO, Antônio Sérgio '(orgs.). Comentários à lei de 
recuperação de empresas e falência. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 187-216, 
p. 211. 

797 TOMAZETTE, Marlon. Curso de direito empresarial: falência e recuperação de empresas. 
São Paulo: Atlas, 2011, p. 140. 

798 Assim, ver TJMG, AI 1.0702.07.381099-7/001, 3.• Câmara Cível, j. 27.01.2011, v.u., rei. 
Des. Kildare Carvalho (decidindo ser "[c]orreta a decisão que, em tutela antecipada, 
autoriza o credor a participar da assembleia de credores, com direito a voto pelo valor 
apurado no laudo pericial contábil, subtraída a quantia questionada pela recuperanda 
e pelo administrador judicial"). 
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assembleia-geral de credores deve ocorrer nos autos da impugnação ou 
habilitação retardatária, e não nos autos da recuperação judiciaP99 

100. COMPETÊNCIA DA ASSEMBLEIA-GERAL DE CREDORES 

O art. 35, I, da LRF individua cada uma das atribuições da assembleia
-geral de credores. São elas, (al. a) a aprovação, rejeição ou modificação do 
plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor; ( al. b) a constituição 
do comitê de credores, a escolha de seus membros e sua substituição; (al. d) 
o pedido de desistência do devedor, nos termos do§ 4.0 do art. 52 desta Lei; 
(al. e) o nome do gestor judicial, quando do afastamento do devedor; e (al. 
j) qualquer outra matéria que possa afetar os interesses dos credores.800 

799 Nesse sentido, ver STJ, AgRg na MC 17.840, 3.• Turma, j. 14.04.2011, v.u., rei. Min. 
Massami Uyeda. 

800 Além dessas hipóteses, havia a previsão alínea c do inc. I do art. 35, LRF, a dispor que 
competia à assembleia-geral de credores "c) a substituição do administrador judicial 
e a indicação do substituto". Esse dispositivo foi objeto de veto presidencial sob o 
seguinte fundamento: "As alíneas a e c atribuem à assembleia-geral de credores, entre 
outras competências, a de deliberar sobre a substituição do administrador judicial e 
a indicação do seu substituto. Todavia tais disposições conflitam com o art. 52, que 
estabelece: ~rt. 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; [ ... ]' Verifica-se o 
conflito, também, no confronto entre esses dispositivos e o parágrafo único do art. 23, 
que dispõe: '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: Ao que parece, houve um 
equívoco do legislador ao mencionar o 'administrador judicial: parecendo que pretendeu 
se referir ao 'gestor judicial: uma vez que, ao prever a convocação da assembleia-geral 
de credores para deliberar sobre nomes, o projeto refere-se a este último, como se atesta 
da leitura do art. 65, verbis: ~rt. 65. Quando do afastamento do devedor, nas hipóteses 
previstas no art. 64 desta Lei, o juiz convocará a assembleia-geral de credores para de
liberar 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: Há, portanto, no texto legal, um equívoco 
que merece ser sanado, elidindo-se a possibilidade de a lei vir a atribuir competências 
idênticas à assembleia-geral de credores e ao juiz da recuperação judicial ou da falên
cia, o que ensejaria a inaplicabilidade do dispositivo, com inequívocos prejuízos para 
a sociedade, que almeja a celeridade do processo, e para o próprio Governo Federal, 
que tem adotado ações que possibilitem alcançar esse desiderato. Finalmente, impõe
-se registrar que o veto afastará, de plano, a possibilidade de que seja nomeada para o 
encargo pessoa que não seja da confiança do juízo:' Para Luiz Inácio Vigil, foi acertado 
o veto presidencial. VI GIL NETO, Luiz Inácio. Teoria falimentar e regimes recuperatórios. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p. 122. 
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Nos termos do art. 35, I, a, da LRF, a assembleia-geral de credores nesse 

caso terá por competência deliberar sobre o plano de recuperação judicial. 
Por esse motivo, não há falar-se em necessidade de a assembleia enfrentar 
eventuais razões vertidas em objeção oposta ao plano.801 

Conquanto o plano de recuperação deva ser apresentado pela em
presa devedora (art. 53 da LRF), os credores poderão modificar o plano 
de recuperação em assembleia-geral de credores (art. 56, § 3.0

, da LRF). 
Conforme se lê no art. 56, § 3.0

, da LRF, o plano de recuperação judicial 
poderá sofrer alterações na assembleia-geral. Se os credores propuserem a 
alteração do plano, a empresa devedora poderá apresentar contraproposta, 
sem a necessidade de que se renove oportunidade para objeções.802-803 Aliás, 
a alteração do plano é de competência exclusiva da assembleia-geral de cre
dores.804 Com efeito, pode a assembleia-geral de credores propor alteração 
ao plano de recuperação judicial que foi apresentado e ainda aguarda por 
deliberação, bem como pode a assembleia ser convocada para alterar o pla
no que já foi previamente aprovado.805 Por fim, para a alteração do plano, 

801 SIMÃO FILHO, Adalberto. Interesses transindividuais dos credores nas assembleias-gerais 
e sistemas de aprovação do plano de recuperação judicial. In: DE LUCCA, Newton, 
DOMINGUES, Alessandra de Azevedo (orgs.). Direito recuperacional: aspectos teóricos 
e práticos. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 32-64, p. 50. 

802 TJSP, AI 493.240-4/1-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 01.08.2007, 
v.u., rei. Des. Boris Kauffmann (decidindo que, em caso de "[p]roposta de credores 
para alteração do plano originalmente apresentado pela devedorâ' e apresentação de 
"[c]ontraproposta a essas alterações, apresentada por estâ: há "[d]esnecessidade de 
reabertura do prazo para objeções ou apresentação de novo estudo da viabilidade 
econômica. Inteligência do art. 56 e seu§ 3.0

, da Lei 11.101/05/2005. Necessitando, as 
alterações do plano pela assembleia-geral, da concordância do devedor, admissível que, 
à vista daquelas propostas feitas pelos credores o devedor apresente modificações, cujo 
exame deve ser feito na própria assembleia-geral"). 

803 Em sentido contrário, ver TJSP, AI 0032073-45.2011.8.26.0000, Câmara Reservada à 
Falência e Recuperação, j. 18.10.2011, v.u., rei. Des. Pereira Calças. 

804 Nesse sentido, ver TJSP, AI 624.330-4/0-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, 
j. 05.05.2009, v.u., rei. Des. Pereira Calças (entendendo que "[o] Juiz não tem poder para 
alterar o plano de recuperação, matéria da alçada exclusiva da assembleia de credores. 
Inteligência do art. 56, § 3.0

, da LRF"); TJMG, AI 1.0024.06.033244-2/002, 6.• Câmara 
Cível, j. 24.07.2007, v.u., rei. Des. José Domingues Ferreira Esteves (decidindo que "[é] 
possível a alteração do plano de recuperação judicial na assembleia de credores quando 
o devedor concordar com a mudança e esta não prejudicar os credores ausentes"). 

805 Nesse sentido, ver TJSP, AI 641.937-4/5-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, 
j. 15.12.2009, v.u., rei. Des. José Roberto Lino Machado (julgando que "[é] necessária a 
realização de assembleia-geral de credores para aprovação de aditamento ao plano de 
recuperação judicial originalmente homologado, o que não prejudica o prosseguimento 
dos atos necessários à venda do imóvel ofertado por terceiro para obtenção de moeda 
destinada ao pagamento de credores"); TJSP, AI 493.240-4/1-00, Câmara Reservada à 
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é necessária a concordância do devedor, e que a mudança não prejudique 
credores ausentes.806 

Também compete à assembleia-geral de credores constituir o comitê 
de credores (art. 35, I, b, da LRF) e deliberar sobre o nome do gestor 
judicial (art. 35, I, e, da LRF). Adalberto Simão Filho entende que esses 
são órgãos subordinados à assembleia-geral de credores.807 Por estar 
a empresa em recuperação judicial, podem os devedores, a qualquer 
tempo, convocar assembleia-geral de credores para constituir comitê 
de credores ou para substituir-lhe os membros, conforme dispõe o art. 
52, § 2.0

, da LRF. 

A apreciação do pedido de desistência da recuperação (art. 52, § 4.0
, 

da LRF) também é de competência da assembleia-geral de credores (art. 
35, I, d, da LRF). A hipótese a que se refere o art. 52, § 4.0

, da LRF é 
evidentemente a de desistência após o deferimento do processamento da 
recuperação judicial. Nesse caso, conforme observa Alberto Camiiía Moreira, 
a desistência não poderá ser aprovada tacitamente, pois haverá sempre a 
necessidade de convocação de assembleia para deliberar sobre o tema,808 e 
essa deliberação deverá ser judicialmente homologada.809 

Compete à assembleia-geral de credores deliberar sobre qualquer outra 
matéria que possa afetar o interesse dos credores. A hipótese do art. 35, I, f, 

Falência e Recuperação, j. 01.08.2007, v.u., rel. Des. Boris Kauffmann (decidindo sobre 
"[p] roposta de credores para alteração do plano originalmente apresentado pela devedora. 
Contraproposta a essas alterações, apresentada por esta. Admissibilidade. Desnecessidade 
de reabertura do prazo para objeções ou apresentação de novo estudo da viabilidade 
econômica. Inteligência do art. 56 e seu § 3.0

, da Lei 11.101/2005. Necessitando, as 
alterações do plano pela assembleia-geral, da concordância do devedor, admissível que, 
à vista daquelas propostas feitas pelos credores, o devedor apresente modificações, cujo 
exame deve ser feito na própria assembleia-geral"). 

806 Assim, ver TJMG, AI 1.0024.06.033244-2/002, 6.• Câmara Cível, j. 24.07.2007, v.u., rel. 
Des. José Domingues Ferreira Esteves (afirmando que "[é] possível a alteração do plano 
de recuperação judicial na assembleia de credores quando o devedor concordar com a 
mudança e esta não prejudicar os credores ausentes"). 

807 SIMÃO FILHO, Adalberto. Interesses transindividuais dos credores nas assembleias-gerais 
e sistemas de aprovação do plano de recuperação judicial. In: DE LUCCA, Newton, 
DOMINGUES, Alessandra de Azevedo (orgs.). Direito recuperacional: aspectos teóricos 
e práticos. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 32-64, p. 36-39. 

808 MOREIRA, Alberto Camifla. Poderes da assembleia de credores, do juiz e atividade 
do ministério público. In: PAIVA, Luiz Fernando Valente de (org.). Direito falimentar 
e a nova lei de falências e recuperação de empresas. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 
245-274, p. 263. 

809 BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Lei de recuperação de empresas e falências. 5. ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 123. 
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da LRF, é residual,810 de modo a atribuir à assembleia-geral de credores, por 
meio de uma verdadeira cláusula geral,811 a competência para deliberar sobre 
todas as matérias de interesse dos credores. Entre essas matérias incluem-se, 
exemplificativamente, as que seguem: (a) na hipótese de alienação de bem 
integrante do ativo permanente da empresa devedora, a regra do art. 66 da 
LRF deve ser interpretada em consonância com o disposto no art. 35, I, f, 
da LRF;812 (h) a assembleia-geral de credores pode também ser convocada 
para dirimir dúvidas acerca de cláusula constante do plano de recuperação 
judicial aprovado;813 (c) também compete à assembleia-geral de credores 
deliberar pela cessação de pagamento de pro labore aos administradores 
da empresa devedora, quando forem afastados por imposição judicial;814 e 
(d) a deliberação assemblear disciplinada no art. 42 da LRF também pode 
deliberar pela convolação da recuperação judicial em falência, conforme 
prevê o art. 73, I, da LRF. 

101. CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA-GERAL DE CREDORES 

A assembleia-geral de credores é convocada por ato privativo do juiz,815 

conforme dispõe o caput do art. 36 da LRF. 

810 VIGIL NETO, Luiz Inácio. Teoria falimentar e regimes recuperatórios. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2008, p. 123. 

811 TOMAZETTE, Marlon. Curso de direito empresarial: falência e recuperação de empresas. 
São Paulo: Atlas, 2011, p. 134. 

812 Assim, ver TJSP, AI 636.011-4/8-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 
06.10.2009, v.u., rei. Des. Boris Kauffmann (decidindo caso de "[a]provação do plano e 
deferimento da recuperação. Posterior pedido de venda de ativos permanentes de uma 
das empresas do grupo. Deferimento pelo juiz após oitiva do comitê de credores e do 
administrador judicial. Inadmissibilidade. Venda que altera substancialmente o plano 
aprovado e afeta os interesses dos credores, necessitando autorização da assembleia-geral 
de credores»). 

813 Assim, ver TJSP, AI 0144297-23.2011.8.26.0000, Câmara Reservada à Falência e Recu
peração, j. 28.02.2012, v.u., rei. Des. Elliot Akel. 

814 Nesse sentido, ver TJSP, AI 0470498-13.2010.8.26.0000, Câmara Reservada à Falência 
e Recuperação, j: 21.06.2011, v.u., rei. Des. Lino Machado (decidindo acerca da 
"[r]emuneração dos sócios acionistas destituídos da administração da recuperandà: 
"Se é fato que a remuneração pro labore está vinculada à prestação de serviços pelos 
administradores à empresa que conduziam, a suspensão de tais serviços, por imposição 
judicial, não acarreta, automaticamente, a impossibilidade de continuarem a receber 
o valor necessário à sua sobrevivência, se isso não afeta o cumprimento do plano de 
recuperação judicial aprovado e se não há oposição dos credores em assembleia-geral 
ou mesmo por meio do seu comitê»). 

815 SIMÃO FILHO, Adalberto. Interesses transindividuais dos credores nas assembleias-gerais 
e sistemas de aprovação do plano de recuperação judicial. In: DE LUCCA, Newton, 
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A principal hipótese de convocação da assembleia-geral de credores é 
aquela encontrada no art. 56 da LRF, a prever a necessidade de convocação 
do conclave caso os credores tenham formulado objeção ao plano de recupe
ração. Entretanto, o juiz pode ser provocado a convocar a assembleia-geral de 
credores detentores de mais de 25% dos créditos de determinada classe (art. 
36,. § 2.0 , e art. 52,§ 2.0

, ambos da LRF). Nesse caso, em que pese o art. 36, 
§ 2.0

, da LRF utilizar a expressão credores, no plural, legitima-se a postular a 
convocação o único credor titular de mais de 25% dos créditos de uma classe.816 

Para que credor detentor de mais de 25% dos créditos requeira convocação 
da assembleia-geral de credores, impõe-se que ele identifique na sua petição 
quais os pontos que pretende sejam apreciados pela assembleia.817 

Também se legitima a requerer a convocação do conclave o adminis
trador (art. 22, I, g, da LRF); bem como o comitê de credores (art. 27, I, 
e, da LRF). Ademais, conquanto não seja expressamente previsto na Lei 
11.101/2005, já se admitiu que a própria empresa devedora postulasse a 
convocação de assembleia-geral de credores pelo juiz.818 

Por fim, o juiz também poderá instar a assembleia-geral de credores a 
deliberar acerca de qualquer assunto,819 como ocorre nos casos em que, após 

DOMINGUES, Alessandra de Azevedo (orgs.). Direito recuperacional: aspectos teóricos 
e práticos. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 32-64, p. 39. 

816 Em sentido contrário, ver VI GIL NETO, Luiz Inácio. Teoria falimentar e regimes recu
peratórios. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p. 126. 

817 Nesse sentido, ver TJMT, AI 37432/2011, 2.• Câmara Cível, j. 22.06.2011, v.u., rei. 
Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas (afirmando que "[a] petição que requer nova 
assembleia-geral de credores, tem que trazer aos autos, com objetividade, os funda
mentos de fato e de direito pelos quais requer, máxime quanto aos pontos a ser objeto 
de deliberação na realização do novo certame. Não se pode deixar de consignar que 
a matéria a ser deliberada no novo certame deve restar demonstrada a todos os cre
dores, para que possam, querendo, impugnar ou fazer as ressalvas que entenderem 
necessárias"). 

818 Assim, ver TJRS, AI 70044939700, 6.• Câmara Cível, j. 15.12.2011, v.u., rei. Des. Ney 
Wiedemann Neto (decidindo: "[p]edido de convocação de nova assembleia de credores, 
formulado pela empresa recuperanda, com o intuito de apresentar proposta de modifi
cação do plano anteriormente aprovado. Situação não prevista pela lei que, ao mesmo 
tempo, não está nela vedada. As particularidades do caso concreto, em face do princípio 
da preservação da empresa, pela sua função social, na forma do art. 47 da Lei 11.101, 
recomendam seja concedida a oportunidade. Recurso providd'). 

819 SIMÃO FILHO, Adalberto. Interesses transindividuais dos credores nas assembleias-gerais 
e sistemas de aprovação do plano de recuperação judicial. In: DE LUCCA, Newton, 
DOMINGUES, Alessandra de Azevedo (orgs.). Direito recuperacional: aspectos teóricos 
e práticos. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 32-64, p. 39. 
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aprovado o plano, o juiz convoca assembleia para deliberar sobre autorização 
de alienação de bem integrante do ativo não circulante.820 

A forma de convocação da assembleia-geral de credores é estabelecida 
no art. 36, I, 11 e III, e § L0

, da LRF, onde se lê que: '~ 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 La (primeira) e em 2.a (segunda) convocação, não 
podendo esta ser realizada menos de 5 (cinco) dias depois da La (primeira); 
11 - 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. § L° Cópia do aviso de convocação da assembleia deverá ser 
afixada de forma ostensiva na sede e filiais do devedor:' 

A não observância de todos os requisitos formais de convocação, que 
são cumulativos, conduzirá à invalidação da assembleia-geral de credores.821 

Com efeito, a publicação na imprensa oficial e em jornal de circulação na 
localidade da sede da empresa devedora são requisitos cumulativos.822 Quanto 
ao significado da expressão jornal de grande circulação, se na localidade 
da sede da empresa devedora há jornal a circular, mesmo que seja apenas 
local, está atendido o requisito formal para a convocação da assembleia
-geral de credores.823 

820 Acerca do tema, ver item 43, Restrição à alienação ou oneração de bem do ativo não 
circulante. 

821 Assim, ver TJPR, AI 327.929-0, 18.• Câmara Cível, j. 31.01.2007, v.u., rei. Des. Renato 
Naves Barcellos ("(o] art. 36, caput, da Lei 11.101/2005 exige a publicação do edital 
de convocação da assembleia de credores, tanto no órgão oficial como no jornal de 
circulação no local da sede da empresa recuperanda e de suas filiais com antecedência 
mínima de quinze dias. [ ... ] O não atendimento aos requisitos cumulativos expressamente 
estabelecidos na lei especial acarreta a nulidade da assembleia de credores que delibera 
sobre o plano de recuperação judicial e de todos os atos subsequentes do processo de 
recuperação judicial"). 

822 Nesse sentido, ver TJPR, AI 327.929-0, 18.• Câmara Cível, j. 31.01.2007, v.u., rei. Des. 
Renato Naves Barcellos (julgando que "[o] art. 36, caput, da Lei 11.101/2005 exige a pu
blicação do edital de convocação da assembleia de credores, tanto no órgão oficial como 
no jornal de circulação no local da sede da empresa recuperanda e de suas filiais, com 
antecedência mínima de quinze dias. [ ... ] O não atendimento aos requisitos cumulativos 
expressamente estabelecidos na lei especial acarreta a nulidade da assembleia de credores 
que delibera sobre o plano de recuperação judicial e de todos os atos subsequentes do 
processo de recuperação judicial"). 

823 Nesse sentido, ver TJSP, AI 994.09.340346-4, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, 
j. 02.03.2010, v.u., rei. Des. Romeu Ricupero (no voto do relator, lê-se que, "embora não 
haja prova de que o referido edital tenha sido publicado apenas em jornal com circula
ção em Sertãozinho, é certo que a Lei 11.101/2005, no mencionado dispositivo legal, só 
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O prazo do art. 36 da LRF é de direito material. 824 Ademais, já se decidiu 
que, se o edital de convocação é publicizado mediante afixação no local 
de costume, com antecedência de 15 dias em relação à assembleia-geral 
de credores, e a publicação na imprensa oficial ocorre faltando apenas 
14 dias para a realização do conclave, não há anular-se a assembleia se 
não houve instalação em primeira convocação, mas apenas em segunda 
convocação. 825 

O objetivo da convocação da assembleia por edital consiste em cha
mar os credores a que participem do conclave. Por isso, não é necessária 
a convocação dos advogados dos credores para a assembleia, mas apenas 
dos credores; portanto, não se aplica, conjuntamente com o art. 36 da LRF, 
o disposto no art. 236, § 1.0

, CPC.826 Pelo mesmo motivo, conforme cor
retamente observa Marlon Tomazette, "tais formalidades são dispensáveis 
no caso de comparecimento de todos os credores, por aplicação analógica 
do regime societário':827 

Por fim, as despesas de convocação da assembleia-geral de credores 
correm, via de regra, por conta da empresa devedora (art. 36, § 3.0

, da 
LRF). Entretanto, se a assembleia for convocada pelo comitê de credores 
ou de credor detentor mais de 25% dos créditos, as despesas de convocação 
correrão por conta daquele que a convocar. Vale dizer, "as despesas serão 

exige a publicação no órgão oficial, o que foi feito, e em jornais de grande circulação nas 
localidades da sede e filiais. Sendo a sede da recuperanda em Sertãozinho, a publicação 
do edital em jornal que ali circula atende à exigência legal"). 

824 Assim, ver TJRS, AI 70042159525, 5.• Câmara Cível, j. 02.06.2011, decisão monocrática 
(entendendo que "[o] prazo para a convocação dos credores para a assembleia, a que 
alude o art. 36 da lei de recuperação de empresa, é de direito material e, consequen
temente, está sujeito a regras diversas daquelas de ordem processual em relação a sua 
contagem, de acordo com a doutrina atual sobre este tema. [ ... ] Portanto, levando em 
consideração a natureza do prazo a que alude à norma precitada, entendo que o edital 
convocatório para a assembleia-geral de credores foi publicado tempestivamente no 
Diário da Justiça Eletrônico, uma vez que inaplicável ao caso em tela o instituto da 
suspensão dos prazos processuais, o que afasta a irregularidade apontada no que tange à 
convocação para aquele atd'). Em igual sentido, ver TJRS, AI 70043526821, 5.• Câmara 
Cível, j. 31.08.2011, v.u., rel. Des. Jorge Luiz Lopes do Canto; TJRS, AI 70042344903, 
5.• Câmara Cível, j. 02.06.2011, v.u., rel. Des. Jorge Luiz Lopes do Canto. 

825 Acerca do tema, ver TJSP, AI 994.09.340346-4, Câmara Reservada à Falência e Recupe
ração, j. 02.03.2010, v.u., rel. Des. Romeu Ricupero. 

826 Assim, ver TJSP, AI 994.09.340346-4, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 
02.03.2010, v.u.; rel. Des. Romeu Ricupero (afirmando que inexiste exigência legal de 
incluir na relação de credores do administrador o nome dos advogados dos credores). 

827 TOMAZETTE, Marlon. Curso de direito empresarial: falência e recuperação de empresas. 
São Paulo: Atlas, 2011, p. 134. 
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de responsabilidade de quem tomou a iniciativa de convocação':828 Com 
isso, visa-se desincentivar convocações desnecessárias.829 

102. INSTALAÇÃO E CONDUÇÃO DA ASSEMBLEIA-GERAL DE CREDORES 

Instala-se a assembleia-geral de credores em 1.• (primeira) convocação, 
com a presença de credores titulares de mais da metade dos créditos de 
cada classe, computados pelo valor, e, em 2.• (segunda) convocação, com 
qualquer número, conforme dispõe o art. 37, § 2.0

, da LRF. De regra, a não 
observância dos quoruns de instalação conduzirá à nulidade da delibera
ção assemblear.830 No entanto, já se autorizou a concessão de recuperação 
judicial de empresa cujo plano foi aprovado em assembleia-geral de cre
dores instalada sem que se alcançasse o quorum de instalação de mais da 
metade dos créditos de cada classe, previsto no art. 37, § 2.0

, da LRF, sob 
o fundamento de que "a ata respectiva registra ampla aprovação do plano 
pelos credores presentes (1 00% das classes trabalhistas e com garantia real 
e 90,24% dos quirografários, além do voto favorável de 32 dos 34 que 
compareceram)': 831 

A verificação do quorum de instalação é realizada por meio de lista de 
presença a ser assinada pelos credores que comparecerem, que deverá ser 
encerrada no momento da instalação do conclave (art. 37, § 3.0

, da LRF). 
Como o objetivo da lista de presença é verificar o quorum de credores neces
sários para que se delibere validamente, não há a necessidade de o devedor 

828 BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Lei de recuperação de empresas e falências. 5. ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 127. 

829 SADDI, Jairo. Considerações sobre o comitê e a assembleia de credores na nova lei 
falimentar. In: PAIVA, Luiz Fernando Valente de (org.). Direito falimentar e a nova lei 
de falências e recuperação de empresas. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 199-219, p. 
205-206; TOMAZETTE, Marlon. Curso de direito empresarial: falência e recuperação de 
empresas. São Paulo: Atlas, 2011, p. 135. 

830 Nesse sentido, ver TJMT, AI 81619/2010, s.• Câmara Cível, j. 09.02.2011, v.u., rei. Juiz 
Antônio Horácio da Silva Neto (decidindo que "há de ser mantida a decisão que decretou 
a nulidade da assembleia-geral de credores, com base no art. 37, § 2.0

, da Lei Federal 
11.101/20"05, o qual estabelece que a sua instalação se dará em 1.• (primeira) convocação, 
com a presença de credores titulares de mais da metade dos créditos de cada classe, 
computados pelo valor, e, em 2.• (segunda) convocação, com qualquer número"). 

831 Assim, ver TJSP, AI 592.135-4/4-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 
01.04.2009, v.u., rei. Des. José Araldo da Costa Telles (afirmando: a "[v]erificação do 
quorum que deveria ter levado em conta o crédito do agravante. Recuperação judicial. 
Assembleia instalada e realizada em primeira convocação sem o quorum mínimo esta
belecido em lei. Anulação que não se decreta.por aplicação, ao caso concreto, do art. 
58, § 1.0

, da NLF': No caso, porém, havia "[a]usência completa, ademais, de prejuízo 
para o reclamante"). 
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assiná-la. Aliás, conquanto seja de evidente interesse do devedor participar da 
assembleia-geral de credores, para expor aos credores o plano de recuperação, 
a Lei 11.101/2005 é omissa quanto à necessidade de sua presença, razão pela 
qual pode realizar-se validamente o conclave sem a presença do conclave 
devedor, conforme argutamente observou Alberto Camifia Moreira. 832 

A assembleia-geral de credores é orientada pelo princípio da unicida
de. Isso significa que, uma vez encerrada a lista de presença e instalada a 
assembleia-geral de credores, os trabalhos poderão ocorrer em uma ou mais 
sessões. Com efeito, em caso de interrupção e reinício dos trabalhos, não 
haverá a necessidade de verificar novamente o quorum de instalação.833 Por 
isso, somente poderão participar das sessões subsequentes aqueles credores 
que assinaram a lista de presença encerrada na sessão em que se instalou 
o conclave. Conforme ensina Adalberto Simão Filho, "se a assembleia é 
apenas marcada em prosseguimento daquela anteriormente existente, não 
haverá a necessidade de nova convocatória ou novos editais por se tratar 
do mesmo ato e da mesma ordem do dià'.834 Aliás, esse foi o entendimento 
que se consolidou no Enunciado 53 da Primeira Jornada de Direito Co
mercial, organizada pelo Conselho de Justiça Federal: "A assembleia-geral 
de credores para deliberar sobre o plano de recuperação judicial é una, 
podendo ser realizada em uma ou mais sessões, das quais participarão ou 
serão considerados presentes apenas os credores que firmaram a lista de 
presença encerrada na sessão em que instalada a assembleia-geral:' 

A presidência da assembleia competirá privativamente ao administra
dor judicial,835 conforme expressamente dispõe o art. 37, caput, da LRF. 
Entretanto, o art. 37, § 1.0

, da LRF prevê que a assembleia será presidida 
pelo credor presente que seja titular do maior crédito nas deliberações 
sobre o afastamento do administrador judicial ou em outras em que haja 
incompatibilidade deste. 

832 MOREIRA, Alberto Camifta. Poderes da assembleia de credores, do juiz e atividade 
do ministério público. In: PAIVA, Luiz Fernando Valente de (org.). Direito falimentar 
e a nova lei de falências e recuperação de empresas. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 
245-274, p. 260. 

833 Assim, ver TJSP, AI 0137526-29.2011.8.26.0000, Câmara Reservada à Falência e Recu
peração, j. 13.12.2011, v.u., rei. Des. Elliot Akel. 

834 SIMÃO FILHO, Adalberto. Interesses transindividuais dos credores nas assembleias-gerais 
e sistemas de aprovação do plano de recuperação judicial. In: DE LUCCA, Newton, 
DOMINGUES, Alessandra de Azevedo (orgs.). Direito recuperacional: aspectos teóricos 
e práticos. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 32-64, p. 51, nota de rodapé 14. 

835 SIMÃO FILHO, Adalberto. Interesses transindividuais dos credores nas assembleias-gerais 
e sistemas de aprovação do plano de recuperação judicial. In: DE LUCCA, Newton, 
DOMINGUES, Alessandra de Azevedo (orgs.). Direito recuperacional: aspectos teóricos 
e práticos. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 32-64, p. 40. 
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O secretário da assembleia-geral será escolhido pelo administrador 

judicial entre os credores presentes (art. 37, caput, da LRF).836 Entre as 
atribuições do secretário encontram-se o controle da lista de presença e a 
elaboração da ata da assembleia.837 

A Lei 11.101/2005 não detalhou a forma de condução dos trabalhos 
em assembleia. É certo, entretanto, que o devedor possui o direito de expor 
o plano de recuperação a seus credores, e que os credores legitimados a 
votar e alguns não legitimados a votar possuem direito de voz, devendo, 
portanto, ser-lhes oportunizada essa manifestação.838 

Da mesma forma, a Lei 11.101/2005 silenciou acerca da ordem de 
votação, de modo que competirá ao administrador judicial, na presidência 
da assembleia, organizar a votação,839 sendo assegurado aos credores, antes 
da votação, o direito a se manifestar sobre a coleta dos votos. 

Outro aspecto omitido na disciplina da assembleia é como serão computados 
os votos, notadamente no que respeita àqueles credores que, presentes, se abstêm 

836 SADDI, Jairo. Considerações sobre o comitê e a assembleia de credores na nova lei fa
limentar. In: PAIVA, Luiz Fernando Valente de (org.). Direito falimentar e a nova lei de 
falências e recuperação de empresas. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 199-219, p. 206. 

837 VIGIL NETO, Luiz Inácio. Teoria falimentar e regimes recuperatórios. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2008, p. 128. 

838 Acerca, ver TJSP, AI 579.720-4/9-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 
24.09.2008, v.u., rel. Des. Boris Kauffmann (no voto do relator, lê-se que durante a 
assembleia-geral de credores "o administrador judicial fixou os exíguos prazos de 15 e 
5 minutos para a exposição do plano e os debates, formulou pedido de suspensão [ ... ] 
por 5 ou lO minutos a fim de possibilitar uma reunião dos bancos credores presentes, 
sendo o pedido indeferido. Posteriormente, indagou a respeito de garantia que havia sido 
prestada a uma das credoras, não tendo sido sua dúvida sanada. [A Lei 11.101/2005] 
não estabelece qualquer praro para a exposição do plano de recuperação judicial ou para 
os questionamentos formulados por credores. Deixa tais questões para serem resolvidas 
na assembleia-geral, pelo administrador judicial ou pela própria assembleia. A ata [ ... ] 
consigna que o administrador judicial, que presidia o ato, concedeu a palavra à devedora 
para exposição do plano, concedendo-lhe o prazo de 15 minutos, não havendo menção a 
qualquer limitação para as manifestações dos credores. Consta, apenas, o indeferimento do 
pedido de suspensão do ato a fim de que os bancos credores pudessem realizar reunião em 
separado. Não se vislumbra, nessas decisões do presidente da assembleia-geral, qualquer 
violação ou cerceamento. O pedido de suspensão da assembleia-geral era inoportuno, tanto 
que aparentemente não houve qualquer insurgimento por parte dos demais credores"). 

839 Assim, ver TJMT, AI 69832/2009, 5.• Câmara Cível, j. 02.12.2009, v.u., rel. Des. Sebastião 
Moraes Filho ("Não prevendo expressamente a Lei 11.101/2005 a respeito da ordem de 
votação na assembleia, não há que se falár em nulidade. Compete aci administrador, ao 
seu talante, com a concordância dos demais credores presentes na assembleia, deliberar 
como será a votação que, de resto, poderá ser pela natureza do crédito, pelo seu valor 
ou até pela ordem alfabéticà'). 
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de votar.840 A solução correta, parece-nos, é aquela apresentada por Alexandre 
Lazzarini, para quem "a abstenção deve ser interpretada em sentido positivo pela 
aprovação do pland:841 Isto é, conforme entende oDes. Pereira Calças, "[p]ara 
aferição do quorum necessário à aprovação do plano de recuperação (art. 45, 
§ 1.0

), o valor do crédito do credor que comparece à assembleia e se abstém 
de votar não deve ser considerado no montante da totalidade dos créditos 
correspondentes. Da mesma forma, o abstinente não deve ser considerado na 
votação tomada com base na maioria dos credores presentes':842 

Demais disso, a jurisprudência tem autorizado que, uma vez apresentada a 
proposição, sejam computados apenas os votos contrários à proposição e as abs
tenções, alcançando-se indiretamente o número de votos pela aprovação.843 

No final da assembleia-geral de credores, será lavrada uma ata relatando 
o ocorrido, contendo o nome dos presentes e as assinaturas do presidente, 
do devedor e de 2 (dois) membros de cada uma das classes votantes, a 
ser entregue ao juiz, juntamente com a lista de presença, no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas, conforme dispõe o art. 37, § 7.0

, da LRF. 

103. LEGITIMADOS A VOTAR 

Nos termos do art. 39, legitimam-se a votar os credores sujeitos à 
recuperação judicial844 cujos créditos estejam verificados e que, cumulati-

840 SIMÃO FILHO, Adalberto. Interesses transindividuais dos credores nas assembleias-gerais 
e sistemas de aprovação do plano de recuperação judicial. In: DE LUCCA, Newton, 
DOMINGUES, Alessandra de Azevedo (orgs.). Direito recuperacional: aspectos teóricos 
e práticos. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 32-64, p. 51. 

841 LAZZARINI, Alexandre Alves. Reflexões sobre a recuperação judicial de empresas. In: 
DE LUCCA, Newton, DOMINGUES, Alessandra de Azevedo (orgs.). Direito recupera
cional: aspectos teóricos e práticos. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 124-136, p. 132. 

842 TJSP, AI 0372448-49.2010.8.26.0000, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 
01.02.2011, v.u., rei. Des. Pereira Calças. Em sentido, análogo, ver TJSP, EDcl 429.622-
4/5-02, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 30.08.2006, v.u., rei. Des. Pe
reira Calças, (decidindo que "[o] valor do crédito credor que comparece à assembleia 
de credores e se abstém de votar não deve ser considerado na aferição do quorum 
de deliberação sobre o plano çle recuperação. Inteligência do § 1.0 do art. 45 da Lei 
11.101/2005"); TJSP, AI 450.859-4/1-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, 
j. 17.01.2007, v.u., rei. Des. Pereira Calças (entendendo que "[c]redor que comparece e, 
tendo o direito de votar, abstém-se de efetivamente votar favorável ou contrariamente. 
Crédito do abstinente que ~ão deve ser levado em consideração para a apuração do 
resultado. Créditos presentes à assembleia devem ser considerados aqueles dos credores 
presentes e que efetivamente votaram, positiva ou negativamente"). 

843 Assim, ver TJSP, AI 0137526-29.2011.8.26.0000, Câmara Reservada à Falência .e Recu
peração, j. 13.12.2011, v.u., rei. Des. Elliot Akel. 

844 TOMAZETTE, Marlon. Curso de direito empresarial: falência e recuperação de empresas. 
São Paulo: Atlas, 2011, p. 131. 
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vamente, tenham assinado a lista de presença (art. 37, § 3.0

, da LRF). Para 
tanto, é necessário que os créditos constem da última relação de credores 
elaborada e juntada aos autos. As relações de credores do devedor (art. 
51, III e IV, da LRF), do administrador judicial (art. 7.0

, § 2.0
, da LRF) e 

o quadro geral de credores (art. 18 da LRF) "são sequenciais e guardam 
entre si uma relação de prejudicialidade, no sentido de que uma substitui 
a outrà:845 Por isso, para legitimar-se a participar de assembleia, o credor 
deve ter seu crédito constante da última relação confeccionada. Com efeito, 
a relação de credores elaborada pelo devedor (art. 51, III e IV, da LRF), será 
substituída pela relação de credores elaborada pelo administrador (art. 7.0

, § 

2.0
, daLRF), que, por sua vez, será substituída pelo quadro geral de credores, 

judicialmente consolidado (art. 18 da LRF). Assim, se a assembleia-geral 
de credores for realizada logo após o deferimento do processamento da 
recuperação judicial (portanto, antes da elaboração da relação de credores 
pelo administrador judicial), somente os credores que constarem da relação 
que instrui a petição inicial se legitimarão a votar no conclave, que poderá 
versar, por exemplo, sobre a constituição do comitê de credores. 

Entretanto, a assembleia -geral de credores que for deliberar acerca do plano 
de recuperação judicial apresentado terá como credores legitimados a votar 
aqueles que constarem ou da relação de credores elaborada pelo administra
dor ou do quadro geral de credores, mas jamais da relação de credores que 
instruiu a petição inicial. É que somente haverá assembleia-geral de credores 
para deliberar sobre o plano se houver objeção ao plano (art. 56 da LRF) e, 
para que se inicie o prazo para objeção, é necessário que se tenha publicado 
a relação de credores elaborada pelo administrador (art. 55 da LRF). 

Também se legitimam a votar em assembleia-geral de credores as 
pessoas que tenham créditos admitidos ou alterados por decisão judicial, 
inclusive as que tenham obtido reserva de importâncias, conforme se lê na 
parte final do art. 39, caput, da LRF. 

Os credores que não foram relacionados na lista que instrui a peti
ção inicial poderão postular habilitação administrativa ou, após, poderão 
postular habilitação retardatária de seu crédito. Se o crédito for admitido 
pelo administrador ou, posteriomente, pelo juízo, o credor terá seu crédito 
verificado e, portanto, adquirirá direito de voto nos conclaves que vierem a 
se realizar.846 Em sede de verificação judicial de créditos, é possível que se 

845 VIGIL NETO, Luiz Inácio. Teoria falimentar e regimes recuperatórios. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2008, p. 131. 

846 Acerca do tema, ver TJSP, AI 429.621-4/7-00, Câmara Reservada à Falência e Recupera
ção, j. 17.01.2007, v.u., rei. Des. Pereira Calças (afirmando que "[c]redora em virtude de 
novação de obrigação [terá] direito de participar da assembleia-geral de credores com 
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conceda antecipação dos efeitos da tutela para fins de exercício do direito 
de voto em assembleia, contanto que estejam presentes os pressupostos 
concessivos da tutela.847 

Os credores cujos créditos não foram verificados em definitivo, por 
ainda estarem na pendência de ação que demanda quantia ilíquida, se le
gitimarão a votar em assembleia pelo valor do pedido de reserva realizado 
pelo juízo onde tramita a ação. 

Da mesma maneira que se legitimam a votar os credores sujeitos à 
recuperação judicial cujos créditos tenham sido verificados, também se 
legitimam a votar os adquirentes desses créditos.848

-
849 Por fim, a existência 

voz e voto, este na proporção do valor do crédito que foi objeto da novação, bastando, 
para tanto, que tenha pedido sua habilitação, formulado divergência ou deduzido im
pugnação judicial, até que esta seja definitivamente julgada"); STJ, AgRg na MC 17.840, 
3.• Turma, j. 14.04.2011, v.u., reL Min. Massami Uyeda (entendendo que, "dos artigos 
que regem a matéria (arts. 8.0

, 13, 15, 16, 17 e 39 da Lei 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"). 

847 Assim, ver TJMG, AI 1.0702.07.381099-7/001, 3.a Câmara Cível, j. 27.01.2011, v.u., 
reL Des. Kildare Carvalho (entendendo "[c]orreta a decisão que, em tutela antecipada, 
autoriza o credor a participar da assembleia de credores, com direito a voto pelo valor 
apurado no laudo pericial contábil, subtraída a quantia questionada pela recuperanda 
e pelo administrador judicial. Rejeitadas as preliminares suscitadas em contraminuta, 
nega-se provimento ao recurso"); TJSP, AI 431.595-4/7-00, Câmara Reservada à Falência e 
Recuperação, j. 15.03.2006, v.u., reL Des. Pereira Calças (julgando caso de "[p]articipação 
de credor cujo nome não constou da relação elaborada pelo administrador judicial, mas 
que postulou sua habilitação na recuperação. Agravo provido para reconhecer o direito 
do credor de participar e votar na assembleia, cuja habilitação de crédito ainda não foi 
decidida pelo Juiz"). 

848 Nesse sentido, ver TJSP, AI 429.557-4/4-00, Câmara Especial de Falências e Recuperações 
Judiciais, j. 15.03.2006, v.u., reL Des. Pereira Calças (julgando que o "[c]essionário de 
crédito [tem] direito de participar da assembleia-geral de credores com voz e voto, este 
na proporção do valor do crédito que lhe foi cedido, bastando, para tanto, que tenha 
pedido sua habilitação, formulado divergência ou deduzido impugnação judicial, até que 
esta seja definitivamente julgadà'). Em sentido análogo, em caso de endosso de títulos, 
ver TJSP, AI 429.568-4/4-00, Câmara Especial de Falências e Recuperações Judiciais, j. 
15.03.2006, v.u., reL Des. Pereira Calças. Em caso de sub-rogação, ver TJSP, AI 429.540-
4/7-00, Câmara Especial de Falências e Recuperações Judiciais, j. 19.04.2006, v.u., reL 
Des. Pereira Calças. 

849 Em sentido contrário, entendendo que o "direito de voto é um atributo do credor ori
ginário e torna-se uma condição personalíssima do credor originário, ou seja, daquele 
que forneceu produtos, serviços ou capital à empresa em crise e, assim, não negociável", 
LAZZARINI, Alexandre Alves. Reflexões sobre a recuperação judicial de empresas. In: 
DE LUCCA, Newton, DOMINGUES, Alessandra de Azevedo (orgs.). Direito recupera
dona/: aspectos teóricos e práticos. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 124-136, p. 130. 
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de conflito entre empresa devedora e credor não constitui óbice a que este 
exerça seu direito de voto.850 

104. NÃO LEGITIMADOS A VOTAR 

A Lei 11.1 O 1/2005 identifica diversos credores que não se legitimam 
a votar em assembleia; por isso, esses credores não serão levados em con
sideração para o cômputo dos quoruns de instalação da assembleia e de 
deliberação. Conquanto privados do direito de voto, cumpre indagar se 
esses credores possuem direito de comparecer à assembleia, e direito de 
voz. Para Adalberto Simão Filho, esses credores não estão "impedidades 
de participar da assembleià'.851 

De regra, legitimam-se a votar os credores concursais cujos créditos 
estejam verificados no tempo da assembleia e que tenha assinado a lista de 
presença. Daí já se pode inferir que credores não concursais não se legiti
mam a votar em assembleia-geral de credores, conforme, aliás, pode-se ler 
no art. art. 39, § 1.0

, da LRF, que expressamente subtrai do direito de voto 
os credores a que se refere o art. 49, §§ 3.0 e 4.0

, da LRF. Do mesmo modo, 
o credor tributário não se legitima a votar na assembleia-geral de credores, 
por não se sujeitar à recuperação, não poder habilitar seu crédito852 e, por 
conseguinte, por não integrar nenhuma das classes do art. 41 da LRF.853 

Para se legitimar a votar, no entanto, não basta ser credor concursal, 
é necessário que o respectivo crédito tenha sido verificado. Por isso, o art. 

850 Assim, ver TJSP, AI 545.582-4/4-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 
26.03.2008, v.u., rei. Des. Pereira Calças (decidindo que "[a] existência de conflito de 
interesses e ação judicial entre um credor e a devedora em recuperação não é motivo 
de impedimento/suspeição para o credor exercer o direito de voto na assembleia-geral"); 
TJSP, AI 555.891-4/2-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 09.06.2009, v.u., 
rei. Des. Pereira Calças (afirmando que "[a] existência de conflito de interesses e ação 
judicial entre um credor e a devedora em recuperação não é motivo de impedimento/ 
suspeição para o credor exercer o direito de voto na assembleia-geral. Inexistência de 
fundamentos para nulidade ou anulação da assembleia de credores. Natureza contratual 
da recuperação judicial. Soberania da assembleia que, por unanimidade de credores das 
duas classes presentes, ao rejeitar o plano de recuperação, acarreta o inevitável decreto 
de falência da devedorâ'). 

851 SIMAO FILHO, Adalberto. Interesses transindividuais dos credores nas assembleias-gerais 
e sistemas de aprovação do plano de recuperação judicial. In: DE LUCCA, Newton, 
DOMINGUES, Alessandra de Azevedo (orgs.). Direito recuperacional: aspectos teóricos 
e práticos. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 32-64, p. 41. 

852 TOMAZETTE, Marlon. Curso de direito empresarial: falência e recuperação de empresas. 
São Paulo: Atlas, 2011, p. 132. 

853 VIGIL NETO, Luiz Inácio. Teoria falimentar e regimes recuperatórios. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2008, p. 129. 
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10, § 1.0
, da LRF estabelece que titulares de créditos retardatários, isto é, 

habilitantes retardatários, excetuados os titulares de créditos derivados da 
relação de trabalho, não se legitimam a votar. 854 A doutrina entrevê nessa 
regra uma forma de punição ao habilitante retardatário,855 que serviria para 
incentivar "o credor a que evite a habilitação retardatária, tudo em busca 
da celeridade pretendidà:856 Em verdade, o fundamento dessa norma que 
subtrai direito de voto de habilitante retardatário decorre da regra geral, 
encontrada no art. 39 da LRF, segundo a qual somente se legitima a votar o 
credor concursal cujo crédito esteja verificado no tempo da assembleia. Por 
esse motivo, nem sempre os titulares de crédito retardatário estarão privados 
do direito de voto. Conforme observa Adalberto Simão Filho, os titulares de 
crédito retardatário terão direito de voto se no tempo da assembleia-geral 
de credores já tiver sido homologado o quadro geral de credores,857 con
forme, aliás, pode-se ler no art. 39, caput, da LRF. Com base nesse mesmo 
dispositivo legal, também poderão os habilitantes de crédito retardatário 
votar se, no tempo da realização do conclave, já estiverem habilitados ou 
que tenham créditos admitidos ou alterados por decisão judicial. Da mesma 
maneira, não se legitimarão a votar os créditos que, conquanto inicialmente 
habilitados, tenham sido excluídos da relação de credores.858 

854 Assim, ver TJSP, AI 0328576-81.2010.8.26.0000, Câmara Reservada à Falência e Recu
peração, j. 29.03.2011, v.u., rei. Des. Boris Kauffmann (afirmando: "[c]redor que não 
apresentou sua habilitação perante o administrador judicial no prazo do art. 7.0

, § 1.0
, 

da Lei 11.101/2005, limitando-se a apresentá-la em relação à relação elaborada pelo 
administrador judicial. Condição de habilitação retardatária reconhecida, com perda 
do direito de voto na assembleia-geral (Lei 11.101/2005, art. 10, § 1.0

). Ostentando a 
condição de credor com habilitação retardatária, perde ele o direito de voto nas assem
bleias de credores"). 

855 TOMAZETTE, Marlon. Curso de direito empresarial: falência e recuperação de empresas. 
São Paulo: Atlas, 2011, p. 132. 

856 BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Lei de recuperação de empresas e falências. 5. ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 83. 

857 SIMÃO FILHO, Adalberto. Interesses transindividuais dos credores nas assembleias-gerais 
e sistemas de aprovação do plano de recuperação judicial. In: DE LUCCA, Newton, 
DOMINGUES, Alessandra de Azevedo (orgs.). Direito recuperacional: aspectos teóricos 
e práticos. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 32-64, p. 43. 

858 Nesse sentido, ver TJSP, AI 584.989.4/7-00, Câmara Reservada à Falência e Recupe
ração, j. 17.12.2008, v.u., rei. Des. Pereira Calças (julgando caso em que "[c)redores 
trabalhistas que realizam acordo em reclamação laboral, perante a Justiça Obreira em 
valores excessivos e com multa abusiva. Ação rescisória julgada procedente pelo Tribu
nal Regional do Trabalho da 2.• Região que reconhece a colusão processual e a fraude 
entre os trabalhadores e a empresa. Relação de credores apresentada pela recuperanda, 
indicando os reclamantes com os créditos nos valores decorrentes do acordo rescindido 
pelo Tribunal Regional do Trabalho. Agravo provido, para excluir o direito de voto de 
tais credores com base nos créditos rescindidos. Ressalva de pedido de reserva à Jus-
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Também não se legitimam a votar os sujeitos arrolados no art. 43 da LRF, 

consistentes nos sócios do devedor, bem como as sociedades coligadas, con
troladoras, 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. Eles apenas poderão participar da assembleia
-geral de credores, sem ter direito a voto, e não serão considerados para fins 
de verificação do quorum de instalação e de deliberação. Com efeito, sócios 
da empresa devedora, a exemplo de sócio oculto, não se legitimam a votar 
em assembleia.859 Do mesmo modo, em caso de cessão de crédito de sócio da 
devedora, o cessionário também não se legitimará a votar em assembleia,860 

conquanto preserve direito de voz em assembleia. 861 

tiça Trabalhista para posterior exercício do direito de voto"). Em sentido análogo, ver 
TJSP, AI 520.406.4/0-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 26.03.2008, 
v.u., rel. Des. Pereira Calças (decidindo caso de "[p]retensão de afastamento do crédito 
constante da relação de credores feita pelo administrador judicial, sob o argumento de 
que referido crédito foi objeto de ação ordinária julgada parcialmente procedente que 
anulou cláusulas de contratos bancários, mercê do que, ao invés de devedora, a recupe
randa é credora. Sentença sujeita à apelação recebida no duplo efeito. Manutenção do 
crédito constante da relação de credores elaborada pelo administrador judicial, porque 
feita com base nos documentos comerciais e fiscais e na contabilidade da recuperanda. 
Possibilidade de alteração da relação ou do quadro de credores, nos termos do que 
vier a ser decidido na ação ordinária. Direito de voto na assembleia-geral que deve ser 
exercido proporcionalmente ao valor constante da relação do administrador judicial. 
Agravo desprovido, mantida a rejeição à impugnação e o reconhecimento do direito 
de voto no conclave assemblear de acordo com o valor do crédito reconhecido na lista 
de credores do administrador judicial"). 

859 Assim, ver TJSP, AI 553.932-4/6-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 
24.09.2008, m.v., rel. Des. Boris Kauffmann ("Recuperação judicial. Deferimento. Alega
ção de nulidade da assembleia-geral dos credores e do plano aprovado. Decisão judicial 
afastando as alegações. Recurso. Elementos dos autos que indicam que a agravante é 
sócia oculta e não credora. Vedação de voto na assembleia-geral dos credores. Validade 
do plano aprovado. Recurso desprovido:' No voto do relator, consignou-se que "O ponto 
básico a ser enfrentado, portanto, é a qualidade da agravante: se credora ou sócia"). 

860 Nesse sentido, ver TJSP, AI 994.09.287683-7, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, 
j. 01.06.2010, v.u., rei. Des. Lino Machado (Agravo de Instrumento Recuperação judicial 
- Direito de votó em assembleia-geral de credores afastado. Razoável interpretarem-se 
os arts. 43, caput, e 83, caput, VIII, b, ambos da NLF, de tal modo que a restrição e a 
qualidade de subordinados de tais créditos os acompanhem, se transferidos a terceiros, 
ainda que estes não tenham nenhum vínculo com a recuperanda, ao menos nos casos 
em que a cessão tenha ocorrido depois de protocolado o pedido de recuperação judicial 
(art. 49, caput, da NLF)"). 

861 BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Lei de recuperação de empresas e falências. 5. ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 137; TOMAZETTE, Marlon. Curso de direito 
empresarial: falência e recuperação de empresas. São Paulo: Atlas, 2011, p. 133. 
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A limitação ao direito de voto também é imposta aos sujeitos arrolados 
no parágrafo único do art. 43 da LRF, que se refere ao cônjuge ou parente, 
consanguíneo ou afim, colateral até o 2.0 (segundo) grau,862 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. Com 
efeito, em caso de cessão de crédito a empresa controlada por filho de sócios 
da empresa devedora, a cessionária não terá direito a voto. 863 

Também não se legitimarão ao votar e não serão considerados, para 
fins de verificação de quorum de deliberação, os titulares de créditos cujos 
valores ou condições de pagamento não tenham sido alterados pelo plano, 
nos termos do art. 45, § 3.0

, da LRF.864 Parte da doutrina entrevê nesse dis
postivo a regra geral de que somente se legitimarão a votar aqueles credores 
que tiverem interesse na deliberação. 865 Entretanto, fosse esse o fundamento, 
não se justificaria a supressão do direito de voto prevista no art. 45, § 3.0

, 

da LRF, já que o plano de recuperação judicial pode, a um só tempo, deixar 
intocado crédito sujeito à recuperação - com o que esse crédito conservará 
as condições originalmente contratadas (art. 49, § 2.0

, da LRF) - e prever 
a transferência de todos os seus ativos, que constituem, afinal, a garantia 
patrimonial de satisfação dos credores. Com efeito, a norma do art. 45, § 
3.0

, "pode gerar uma distorção sistêmica no que tange à interpretação da 
regra, onde se poderia chegar ao absurdo no sentido de que toda e qual
quer vez que um plano de recuperação judicial não modificar o valor de 

862 Assim, ver TJSP, AI 554.611-4/9-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 
25.06.2008, v.u., rei. Des. José Araldo da Costa Telles (julgando caso de "[i)mpedimento 
ao voto [de] [c]redor que é irmão de procuradores da sociedade. Aplicação do art. 43, 
parágrafo único, da Lei 11. 101/2005"). 

863 Assim, ver TJSP, AI 0271933-06.2010.8.26.0000, Câmara Reservada à Falência e Recu
peração, j. 01.02.2011, v.u., rei. Des. Romeu Ricupero (decidindo caso de "[e]mpresas 
cessionárias de inúmeros créditos e que pertencem a filhos dos sócios da devedora:' As 
cessionárias possuem o "[d]ireito de participação na AGC, porém sem ter direito a voto 
e sem consideração para fins de verificação do quorum de instalação e de deliberação. 
Exegese do parágrafo único do art. 43 da Lei 11.101/2005:'). 

864 Acerca do tema, ver TJSP, EDcl 481.624-4/5-05, Câmara Reservada à Falência e Recu
peração, j. 25.04.2007, v.u., rei. Des. Boris Kauffmann (afirmando que "o art. 45, § 3.0

, 

da Lei 11.101/2005 não dispensa a realização da assembleia-geral de credores. Apenas 
afasta o interesse daqueles credores cujo plano apresentado não altera o valor e as con
dições originais do pagamento do seu crédito, o que não é o caso. O acórdão deixou 
claro que a decisão concessiva da recuperação alterou inclusive o plano apresentado 
pelo devedor"). 

865 VIGIL NETO, Luiz Inácio. Teoria falimentar e regimes recuperatórios. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2008, p. 131. 
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crédito, os credores não teriam o direito de voto por faltar-lhes interesse".866 

Por essa razão, compartimos da opinião sustentada por Adalberto Simão 
Filho, segundo a qual "a melhor interpretação que se faz ao dispositivo em 
comento se dá em caráter restritivo, de modo a possibilitar a votação a to
dos os credores que·demonstrem de alguma forma o seu interesse, mesmo 
não tendo havido modificação no valor de seu crédito ou nas condições 
de pagamento:867 

Por fim, o art. 37, § 3.0
, da LRF prevê a necessidade de o credor as

sinar a lista de presença para que possa participar da assembleia-geral de 
credores. Os credores concursais que não apuserem sua assinatura na lista 
não se legitimarão a votar no conclave.868

-
869 

105. PARTICIPAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO 

O credor legitimado a votar pode participar da assembleia pessoalmente 
ou representado por mandatário ou presentante legal. Mais do que isso, é 
absolutamente válida assembleia da qual credor compareça representado 
por mandatário ou presentante legal_870 

866 SIMÃO FILHO, Adalberto. Interesses transindividuais dos credores nas assembleias-gerais 
e sistemas de aprovação do plano de recuperação judicial. In: DE LUCCA, Newton, 
DOMINGUES, Alessandra de Azevedo (orgs.). Direito recuperacional: aspectos teóricos 
e práticos. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 32-64, p. 42. 

867 SIMÃO FILHO, Adalberto. Interesses transindividuais dos credores nas assembleias-gerais 
e sistemas de aprovação do plano de recuperação judicial. In: DE LUCCA, Newton, 
DOMINGUES, Alessandra de Azevedo (orgs.). Direito recuperacional: aspectos teóricos 
e práticos. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 32-64, p. 43. 

868 Acerca do tema, ver TJSP, AI 554.674-4/5-00, Câmara Reservada à Falência e Recupera
ção, j. 25.06.2008, v.u., rel. Des. José Araldo da Costa Telles (entendendo: "(c]redor que, 
dispondo de dois créditos, lança sua assinatura à frente de apenas um deles na lista de 
presença. Admissibilidade do cômputo do seu voto pela totalidade do crédito, inclusive 
lançando a assinatura faltante após a abertura dos trabalhos. Inteligência do art. 37, § 
3.•, da Lei 11.101/05/2005"). 

869 SADDI, Jairo. Considerações sobre o comitê e a assembleia de credores na nova lei 
falimentar. In: PAIVA, Luiz Fernando Valente de (org.). Direito falimentar e a nova lei 
de falências e recuperação de empresas. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 199-219, p. 
207; BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Lei de recuperação de empresas e falências. 5. 
ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 128. 

870 Assim, ver TJMT, AI 71313/2011, 6.• Câmara Cível, j. 14.03.2012, v.u., rel. Des. Guiomar 
Teodoro Borges (entendendo que "[o] art. 37, § 4.0

, da Lei 11.101/2005 não faz qualquer 
objeção quanto à possibilidade de participação do credor representado por mandatário 
ou representante legal, somente condiciona a apresentação da procuração ao adminis
trador judicial com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas. Não há que se falar em 
nulidade da assembleia ou do ato de outorga se não verificado ou expressado qualquer 
ato de coação ou interferência da empresa recuperanda na votação"). 
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Para credor comparecer à assembleia representado, é necessário que 
o mandatário 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, conforme dispõe o art. 37, § 4.0

, da LRF. 
Basta instrumento de procuração que outorgue poderes para participar de 
assembleia-geral de credores em recuperação judicial,871 embora Manoel 
Justino Bezerra Filho entenda que "[o] § 1.0 do art. 661 do Código Civil 
estabelece a necessidade de poderes especiais para alienar, hipotecar, tran
sigir ou praticar atos que exorbitem da administração ordinária. Como, 
em tese, alguns desses atos podem ser decididos em assembleia, é de todo 
recomendável a outorga da procuração com poderes específicos para repre
sentação em assembleia, discriminando também os poderes especiais':872 Em 
caso de irregularidade no instrumento de representação, o voto do credor 
representado não será considerado. 873 De outra banda, a não apresentação 
do instrumento de procuração ao administrador judicial dentro do prazo 
de 24 horas antes da assembleia-geral conduz à impossibilidade de o credor 
participar da assembleia por representação. 874 Entretanto, se o instrumento 
de mandato já se encontrar apensado aos autos da recuperação judicial, 
bastará ao representante que indique quais as folhas onde se encontra, para 
que se legitime a representar credor em assembleia.875 

A regra do art. 37, § 4.0
, da LRF trata da participação em assembleia 

por representação. Portanto, não se aplica aos órgãos de administração das 

871 MAMEDE, Gladston. Falência e recuperação de empresas. 2. ed. São Paulo: Atlas. 2008, 
p. 223-224. 

872 BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Lei de recuperação de empresas e falências. 5. ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 128. 

873 Assim, ver TJSC, AI 2010.031090-2, 3.• Câmara de Direito Comercial, j. 13.12.2010, v.u., 
rei. Des. Jânio Machado (afirmando que há "irregularidade insanável na representação 
de um dos credores que implica na nulidade da sua participação na assembleia-geral 
referida e consequente inexistência do seu voto"). 

874 Nessa linha, ver TJMT, AI 112849/2009, 2.• Câmara Cível, j. 24.02.2010, v.u., rei. Des. 
Maria Helena Gargaglione Póvoas (no voto da relatora, restou consignado que "(t]endo 
em vista a não apresentação do instrumento procuratório 24 (vinte quatro) horas antes 
da data estipulada para realização da assembleia de credores conferindo poderes de 
representação para realização do ato designado, restam justificadas as razões pelas 
quais não pode o representante da agravante de fazer constar seu nome junto a lista 
de presença de credores quando da realização dos debates para aprovação do plano de 
recuperação"). 

875 SIMAO FILHO, Adalberto. Interesses transindividuais dos credores nas assembleias-gerais 
e sistemas de aprovação do plano de recuperação judicial. In: DE LUCCA, Newton, 
DOMINGUES, Alessandra de Azevedo (orgs.). Direito recuperacional: aspectos teóricos 
e práticos. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 32-64, p. 44. 



Cap. 8 - ASSEMBLEIA·GERAL DE CREDORES 

pessoas jurídicas.876 Assim, as sociedades empresárias, por exemplo, compa
recem à assembleia mediante seus administradores, que tornam a sociedade 
presente ao conclave. Do mesmo modo, se o estado for credor da empresa 
devedora, poderá comparecer ao conclave presentado por Procuradores do 
Estado, dispensada a formalidade do art. 37, § 4.0

, da LRF.877 

Em razão do princípio da unicidade da assembleia-geral de credores, 
em caso de interrupção dos trabalhos, não haverá a necessidade de o pro
curador reiterar o procedimento previsto no art. 37, § 4.0

, da LRF, a cada 
nova sessão assemblear.878 

Para além da regra insculpida no § 4.0 do art. 37 da LRF, os §§ 5.0 e 6.0 

do mesmo dispostivo estabelecem que os sindicatos de trabalhadores poderão 
representar seus associados que não comparecerem à assembleia-geral de 

876 Nesse sentido, ver TJSP, AI 429.581.4/3-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, 
j. 15.03.2006, v.u., rei. Des. Pereira Calças (afirmando que o "[a]dministrador é órgão 
social e, por isso, não representa a sociedade. Inaplicabilidade da exigência do art. 37, 
§ 4.0

, da LRF, ao representante legal da sociedade credora. [ ... ] O administrador de so
ciedade empresária não é considerado seu representante legal, mas sim, seu presentante, 
razão pela qual não precisa cumprir a formalidade prevista no art. 37, § 4.0

, da LRF para 
poder ser admitido e participar, com direito de voz e voto, da assembleia de credores na 
recuperação judicial"); TJSP, AI 429.666-4/1-00, Câmara Reservada à Falência e Recu
peração, j. 15.03.2006, v.u., rei. Des. Pereira Calças (entendendo que "[o] administrador 
é órgão social e, por isso, não representa a sociedade. Inaplicabilidade da exigência do 
art. 37, § 4.0

, da LRF ao presentante legal. Sociedade credora que é controlada pela 
sociedade devedora. Incidência do art. 43 da LRF, reconhecido o direito daquela de 
participar, com voz, da assembleia, suprimido, no entanto, o direito de voto"). 

8n Assim, ver TJSP, AI 452.892-4/6-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 25.04.2007, 
v.u., rei. Des. Pereira Calças (decidindo caso de "[p]articipação do [estado] na assembleia
·geral de credores, representado por Procurador do Estado, que não precisa apresentar 
procuração. Representação prevista na Constituição Federal e Estadual. Inteligência do art. 
37, § 4.0

, da Lei 11.101/2005. Sendo o estado de São Paulo acionista da Vasp (devedora 
em recuperação), incide o art. 43, pelo que, no condave, tem direito de voz, porém não 
tem o direito de voto, isto é, participa das discussões, mas não das deliberações. Agravo 
parcialmente provido"). Essa decisão foi mantida no TJSP, AgRg 452.892-4/8-01, Câmara 
Reservada à Falência e Recuperação, j. 30.08.2006, v.u., rei. Des. Pereira Calças (permitindo 
"a participação da Fazenda Estadual no conclave, independentemente de apresentação 
de procuração, pois os Procuradores do Estado estão dispensados de exibir instrumento 
de mandato, afastada a incidência do veto do art 43 da LRF. Reconsideração parcial, a 
pedido da agravada, para que a Fazenda Pública, credora e acionista da recuperanda, só 
participe do ato assemblear com voz, mas sem voto. Agravo regimental manejado pelo 
estado de São Paulo, pretendendo o direito de votar, já que não é acionista com mais de 
10% de participação acionária, não incidindo na espécie o art. 43"). 

878 Assim, ver TJSP, MS 533.556-4/3-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 
28.05.2008, v.u., rei. Des. Pereira Calças (afirmando que os "advogados que já participa
ram da 1.• assembleia-geral de credores representando o impetrante não precisam, nas 
assembleias em continuação, cumprir a formalidade do§ 4. 0 do art. 37 da nova Lei"). 
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credores, contanto que apresentem ao administrador judicial, no prazo de 
até dez dias anteriores à assembleia, a relação dos associados que pretendem 
representar. Esse dispostivo cuida da representação sindical de credor trabalhista 
ou por acidente do trabalho, tema que é constitucionalmente disciplinado 
no art. 8.0

, III, da CF. Com efeito, a doutrina passou a questionar a cons
titucionalidade do art. 37, §§ 5.0 e 6.0

, da LRF, por colidirem frontalmente 
com norma constitucionaL Conforme observou Alexandre Lazzarini, "os 
sindicatos representam todos os integrantes da categoria e não só dos asso
ciados, por força do disposto no art. 8.0

, III, da Constituição Federal':879 Por 
conseguinte, a jurisprudência passou a assegurar aos sindicatos legitimidade 
para representar todos os empregados da categoria, independentemente da 
norma insculpida no art. 37, § 5.0

, da LRF.880 

106. VOTO PROPORCIONAL AO VALOR DO CRÉDITO 

De regra, o voto do credor é proporcional ao valor de seu crédito, con
forme dispõe o art. 38 da LRF. Com efeito, o poder de voto nas deliberações 
assembleares é orientado pela regra um real, um voto.881 

879 LAZZARINI, Alexandre Alves. Reflexões sobre a recuperação judicial de empresas. In: 
DE LUCCA, Newton, DOMINGUES, Alessandra de Azevedo (orgs.). Direito recupera
cional: aspectos teóricos e práticos. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 124-136, p. 134. 

880 Nesse sentido, ver TJRJ, AI 0020352-28.2010.8.19.0000, 20.• Câmara Cível, j. 04.08.2010, 
v.u., rei. Des. Teresa de Andrade Castro Neves (decidindo que "[o] art. 8.0 , III, da CRFB/88 
garante aos sindicatos legitimidade para defender direitos e interesses coletivos ou in
dividuais da categoria. Recuperação judicial de sociedade empresária que gera aos seus 
funcionários direito individual homogêneo, decorrente da mesma origem, a recuperação 
judiciaL Possibilidade de ingresso do sindicato da classe no feito, na qualidade de substi
tuto processual, em razão da sua legitimidade extraordinária. Não é o caso de aplicação 
do art. 37, § 5.0

, da Lei Falimentar, posto que a questão se insere na homogeneidade do 
direito e não na defesa individual dos créditos dos empregados, o que torna prescindível 
a prévia autorização dos associados para serem representados pela entidade de classe': 
No voto do relator, lê-se que "a questão se insere na homogeneidade do direito e não 
na defesa individual dos créditos dos empregados, o que torna prescindível a prévia 
autorização dos associados para serem representados pela entidade de classe. [ ... ] [A] 
hipótese é de direitos individuais homogêneos [ ... ] acarretando, assim, a aplicação do 
art. 8.0

, III, da Lei Maior e afastando qualquer interpretação acerca de direito individual 
a ensejar a ilegitimidade do agravante"); TJRJ, AI 2005.002.22516, 4.• Câmara Cível, j. 
17.01.2006, v.u., rei. Juiz Paulo Mauricio Pereira (afirmando que "[o] art. 37, § 5.0

, da Lei 
de Recuperação de Empresas e Falências (Lei 11.101/2005), que reza poder o sindicato 
representar apenas seus associados, deve ser interpretado em harmonia com o art. 8.0

, 

III, da Constituição FederaL [ ... ] Prevalência da norma constitucional. [ ... ] Assembleia 
de credores. Defesa de direitos coletivos ou individuais. O sindicato representa toda a 
categoria e não apenas os trabalhadores associados. Jurisprudência consolidadà'). 

881 MOREIRA, Alberto Camifla. Poderes da assembleia de credores, do juiz e atividade 
do ministério público. In: PAIVA, Luiz Fernando Valente de (org.). Direito falimentar 
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Tendo em vista que se legitimam a votar somente os credores cujos 
créditos tenham sido verificados no tempo da assembleia-geral de cre
dores, o valor do crédito que delimitará o poder de voto do credor será 
aquele arrolado na última relação de credores. Desse modo, se a relação 
de credores elaborada pelo administrador judicial é a última relação de 
credores consolidada, o voto do credor será proporcional ao valor do 
crédito ali inscrito. Da mesma maneira, o voto será proporcional ao valor 
de crédito listado na relação de credores mesmo que esteja pendente de 
julgamento discussão acerca de impugnação para majorar,882 minorar ou 
excluir883 o crédito. 884 

O voto é do credor, conquanto proporcional ao valor de seu crédito. 
Portanto, se credor titular de mais de um crédito assinar a lista de presença, 
estará legitimado a votar proporcionalmente à integralidade de seus créditos 
relacionados. 885 

e a nova lei de falências e recuperação de empresas. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 
245-274, p. 257. 

882 Assim, ver TJSP, AI 468.640-4/9-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 
31.01.2007, v.u., Des. Pereira Calças (entendendo que o "[d]ireito de voto de credor 
que deve ser exercido proporcionalmente ao valor indicado na relação de credores 
apresentada pelo administrador judicial. Havendo divergência e pretendendo o credor o 
reconhecimento de valor maior, apenas quando for julgada em primeiro grau a impug
nação apresentada, é que o eventual valor reconhecido servirá de base para o exercício 
do direito de voto"). 

883 Nesse sentido, ver TJSP, AI 520.406.4/0-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, 
j. 26.03.2008, v.u., rei. Des. Pereira Calças (decidindo, em caso de pendência de impug
nação para excluir crédito relacionado, que o "[d]ireito de voto na assembleia-geral que 
deve ser exercido proporcionalmente ao valor constante da relação do administrador 
judicial"). Em idêntico sentido, ver TJSP, AI 519.136-4/4-00, Câmara Reservada à Falência 
e Recuperação, j. 26.03.2008, v.u., rei. Des. Pereira Calças. 

884 Em sentido diverso, ver TJMT, AI 108327/2009, 2.• Câmara Cível, j. 03.11.2010, v.u., 
rei. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas (afirmando que, "[p]endendo discussão em 
incidente de impugnação do valor do crédito ou mesmo sobre sua classificação a serem 
deliberados perante a assembleia de credores, deve o credor participar das discussões 
com direito a voz e voto na proporção e classe a que pretende alcançar': No voto da 
relatora lê-se que, "pendendo discussão em incidente de impugnação do valor do crédito 
ou mesmo sobre sua classificação a serem deliberados perante a assembleia de credores, 
deveria o credor participar das discussões com direito a voz e voto na proporção e classe 
a que pretende alcançar"). 

885 Assim, ver TJSP, AI 554.674-4/5-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 
25.06.2008, v.u., rei. Des. José Araldo da Costa Telles (decidindo:"[c]redor que, dispondo 
de dois créditos, lança sua assinatura à frente de apenas um deles na lista de presença. 
Admissibilidade do cômputo do seu voto pela totalidade do crédito, inclusive lançando 
a assinatura faltante após a abertura dos trabalhos. Inteligência do art. 37, § 3.•, da Lei 
11.101/2005;'). 
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O credor em moeda estrangeira terá seu crédito convertido para moeda 
nacional pelo câmbio da véspera da data de realização da assembleia-geral 
de credores (art. 38, parágrafo único, da LRF). Se houver interrupções nos 
trabalhos do conclave, em razão do princípio da unicidade da assembleia, 
não será lavrada nova lista de presença para verificar novos quoruns de 
instalação. Portanto, o credor em moeda estrangeira votará com base no 
valor de seu crédito convertido para moeda nacional ao câmbio do dia 
anterior ao da instalação da assembleia. 

107. DELIBERAÇÃO ASSEMBLEAR E POR CLASSES 

A regra geral acerca das deliberações assembleares em recuperação judicial 
de empresas é encontrada no art. 42 da LRF, segundo o qual 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.886 

Dessa regra geral, excetuam-se as deliberações sobre (a) o plano de recu
peração judicial (art. 41, c/c art. 45 da LRF) e (b) a composição do comitê 
de credores (art. 44 da LRF), por conta de a Lei 11.101/2005 estabelecer 
quoruns específicos de deliberação para essas matérias. 

A deliberação acerca do plano de recuperação judicial será tomada 
em conformidade com as regras insculpidas nos arts. 41 e 45 da LRF. De 
acordo com a regra do art. 41, a assembleia-geral de credores será composta 
por três classes de credores, conforme aponta o art. 41 da LRF: I - a classe 
de credores titulares de créditos derivados da legislação do trabalho ou 
decorrentes de acidentes de trabalho; li - a classe de credores titulares de 
créditos com garantia real; e III - a classe de credores titulares de créditos 
quirografários, com privilégio especial, com privilégio geral ou subordina
dos. Nessa assembleia-geral, o quorum será computado individualmente 
por classes. 887 

886 Assim, por exemplo, ver TJSP, AI 0298562-17.2010.8.26.0000, Câmara Reservada à 
Falência e Recuperação, j. 01.03.2011, v.u., rei. Des. Boris Kauffmann (decidindo sobre 
a "[a]utorização para oneração de bens móveis como garantia de empréstimo. Quorum 
necessário para aprovação, em assembleia-geral de credores. Inteligência do art. 42 da 
Lei 11.101/2005. Na recuperação judicial, como regra basta a aprovação dos credores 
representativos de mais da metade dos créditos presentes à assembleia-geral para apro
vação de qualquer proposta, independentemente da classe a que pertençam, exceto 
para as deliberações sobre o plano de recuperação judicial e composição do comitê de 
credores"). 

887 SIMÃO FILHO, Adalberto. Interesses transindividuais dos credores nas assembleias-gerais 
e sistemas de aprovação do plano de recuperação judicial. In: DE LUCCA, Newton, 
DOMINGUES, Alessandra de Azevedo (orgs.). Direito recuperacional: aspectos teóricos 
e práticos. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 32-64, p. 47. 
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A integrar a classe I, além daqueles expressamente nominados na Lei 
11.1 O 1/2005, encontram -se os créditos equiparados a crédito trabalhista, 
entre os quais estão os créditos de representante comercial, nos termos 
do art. 44 da Lei 4.886/1965,888 contanto que o representante seja pessoa 
física;889 bem como os honorários advocatícios.890 

A integrar a classe 111 estão os credores expressamente relacionados na 
Lei 11.101/2005. E, também, conforme sintetizou o Enunciado 51 elabora
do por ocasião da Primeira Jornada de Direito Comercial do Conselho da 
Justiça Federal, "[o] saldo do crédito não coberto pelo valor do bem e/ou 
da garantia dos contratos previstos no§ 3.0 do art. 49 da Lei 11.101/2005 
é crédito quirografário, sujeito à recuperação judicial': Ademais, os credo
res não sujeitos à recuperação judicial podem voluntariamente aderir ao 
plano,891 seja na classe 11 ou na classe 111. 

Os quoruns deliberativos para a aprovação do plano são aqueles indi
cados no art. 45 da LRF, que estabelece que o plano deverá ser aprovado 
em cada uma das classes referidas no art. 41 da LRF. Na classe dos credo
res trabalhistas, a proposta deverá ser aprovada pela maioria simples dos 
credores presentes, independentemente do valor de seu crédito (art. 45, § 
2.0

, da LRF). Já nas classes referidas nos incisos 11 e III do art. 41 da LRF, 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 (art. 45, § 1.0

, da LRF). 

108. CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA POR REJEIÇÃO AO PLANO 

A hipótese de convolação da recuperação judicial em falência é prevista 
nos arts. 56, § 4.0

, e 73, III, ambos da LRF. Com efeito, se for rejeitado o 
plano de recuperação pela assembleia-geral de credores, o juiz decretará a 

888 Assim, ver TJRS, AC 70030603278, 6.• Câmara Cível, j. 08.09.2011, v.u., rei. Des. Artur 
Arnildo Ludwig (julgando, em caso de falência, que "[o] crédito habilitando, decorrente 
de representação comercial, acompanhado de certidão judicial, desfruta de preferência 
legal, nos termos do art. 44 da Lei 4.886/1965, equiparando-o ao trabalhistà'). 

889 Nesse sentido, ver TJSP, AI 0037889-08.2011.8.26.0000, Câmara Reservada à Falência e 
Recuperação, j. 24.02.2012, v.u., rei. Des. Ricardo Negrão. 

890 Assim, ver TJSP, AI 0253365-39.2010.8.26.0000, Câmara Reservada à Falência e Recupe
ração, j. 31.05.2011, v.u., rei. Des. Lino Machado ("[o] crédito consistente em honorários 
advocatícios, sejam decorrentes de contrato ou de sucumbência, deve ser classificado, 
na recuperação judicial, de acordo com o art. 41, I, da NLF"). 

891 Assim, ver TJMG, AI 1.0042.09.029121-4/001, 17.• Câmara Cível, j. 13.08.2009, v.u., rei. 
Des. Márcia de Paoli (afirmando que "[o] credor fiduciante não está obrigado a aderir 
ao plano de recuperação judicial formulado por seu devedor"). 
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falência do devedor. A rigor, em caso de rejeição ao plano de recuperação por 
deliberação da assembleia -geral de credores, descortinam -se duas alternativas: 
convola-se a recuperação judicial em falência ou concede-se à recuperação 
se caracterizada a hipótese de eram down. 892 Para que se caracterize o eram 
down, é necessário que se alcancem os quoruns alternativos previstos no art. 
58, § 1.0

, da LRF. Caso contrário, via de regra impõe-se a convolação da 
recuperação judicial em falência,893 já que o juízo recuperacional não dispõe 
de discricionariedade para impor recuperação judicial que não obteve um 
quorum mínimo de aceitação dos credores.894 

892 Quanto ao eram down, ver o item 110, Cram down. 
893 Nesse sentido, ver TJDF, AI 2011.00.2.023844-4, 2.• Turma Cível, j. 28.03.2012, v.u., rei. 

Des. Sérgio Rocha (afirmando que, "[r]ejeitado o plano de recuperação judicial por uma 
das classes de credores (com garantia real), a decretação da falência é medida que se 
impõe, tendo em vista, inclusive, a ausência de requisito cumulativo (inciso III) previsto 
no§ I,o do art. 58 da Lei 11.101/2005, que permite a concessão da recuperação ainda 
que o plano não tenha sido aprovadd'). 

894 Assim, ver TJSP, AI 649.578-4/4-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 
15.12.2009, v.u., rei. Des. Elliot Akel (afirmando que em caso de rejeição ao plano, o 
juízo recuperacional "não possui discricionariedade para conceder a recuperação judicial 
sem a aprovação da assembleia-geral de credores"); TJSP, AI 558.460-4/8-00, Câmara 
Reservada à Falência e Recuperação, j. 24.09.2008, v.u., rei. Des. Elliot Akel (decidin
do que, em caso de rejeição ao plano de recuperação, não sendo atingido o quorum 
alternativo do art. 58, § 1.0

, da LRF, ao juiz não resta alternativa senão a de convolar a 
falência). 



109. CONCESSÃO 

CONCESSÃO E CUMPRIMENTO 
DA RECUPERACÃO JUDICIAL , 

Conforme se lê no art. 58, caput, da LRF, aprovado o plano em assembleia
-geral de credores pelos quoruns do art. 45 da LRF, o juiz deverá conceder 
a recuperação judicial. 895 Assim, ao dispor o juiz concederá a recuperação 
judicial, o art. 58 da LRF alude ao elemento sentencia[ que integra o processo 
de recuperação judicial de empresas. Mais precisamente, a concessão da 
recuperação judicial é realizada mediante sentença896 homologatória, que 
possui carga constitutiva e condenatória.897 

895 Nessa linha, ver TJMG, AI 1.0079.10.017400-6/005, 8.• Câmara Cível, j. 10.11.2011, v.u., 
rei. Des. Teresa Cristina da Cunha Peixoto (entendendo que "[d]eve ser mantida a decisão 
de primeiro grau que homologou o plano de recuperação aprovado na assembleia-geral 
de credores, concedendo a recuperação judicial à empresa agravada, verificando dos autos 
que obedecidos não só os trâmites legais previstos na Lei 11.101/2005, bem como os 
princípios insculpidos no art. 45 da referida lei"); TJMT, AI 91 095/2009/TJMT, 6. • Câmara 
Cível, j. 12.01.2009, v.u., rei. Des. Guiomar Teodoro Borges (decidindo que, "[s]e o 
resultado da votação da assembleia-geral de credores foi pela aprovação do plano de 
recuperação, que observou o quorum mínimo, ao juiz cabia apenas a homologação"); 

896 TJPR, AI 607.378-3, 17.• Câmara Cível, j. 03.03.2010, v.u., rei. Des. Lauri Caetano da 
Silva. 

897 BENETI, Sidnei Agostinho. O processo de recuperação judicial. In: PAIVA, Luiz Fernando 
Valente de (org.). Direito falimentar e a nova lei de falências e recuperação de empresas. 
São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 223-243, p. 238. 
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Na esteira do quanto se afirmou acerca da soberania da assembleia
-geral de credores, uma vez aprovado o plano em assembleia, o juiz deve
rá conceder a recuperação, 898 sem que se lhe reserve grande margem de 
discricionariedade.899-900 Vale dizer, "não cabendo ao Ministério Público e ao 
juízo a análise da viabilidade econômica e financeira do plano de recuperação, 
mas tão somente aos credores':901 Conforme a dicção de Alberto Camiiia 
Moreira, "[à] aprovação do plano pela assembleia de credores segue-se o 
pronunciamento judicial vinculado a essa vontade':902 

Conforme dispõe o art. 59, § 2.0
, da LRF, "[c]ontra a decisão que 

conceder a recuperação judicial caberá agravo, que poderá ser interposto 
por qualquer credor e pelo Ministério Público': O Ministério Público pode 
recorrer da decisão que homologa recuperação judicial,903

-
904 mas não sob o 

898 Neste sentido, ver TJGO, AI 446354-46.2010.8.09.0000, 4.• Turma da 2.• Câmara Cível, 
j. 23.08.2011, v.u., rel. Des. Amaral Wilson de Oliveira. 

899 Assim, ver TJMT, AI 91095/2009, 6.• Câmara Cível, j. 02.12.2009, v.u., rel. Des. Guiomar 
Teodoro Borges (decidindo que, "[s]e o resultado da votação da assembleia-geral de 
credores foi pela aprovação do plano de recuperação, que observou o quorum mínimo, 
ao juiz cabia apenas a homologação"); TJSP, AI 455.883-4/7-00, Câmara Reservada à 
Falência e Recuperação, j. 09.08.2006, v.u., rel. Des. Boris Kauffmann (julgando que, 
"[s]alvo no tocante ao prazo de pagamento de créditos trabalhistas e acidentários (Lei 
11.101/05/2005, art. 54), ou de modificação do plano original, em assembleia-geral, que 
implique em diminuição dos direitos de credores ausentes ao ato (Lei 11.101/05/2005, art. 
56, § 3.0

), ou, ainda, de previsão de ato jurídico vedado por lei, ao juiz caberá somente 
verificar se a aprovação da assembleia-geral de credores foi regularmente obtida"). 

900 SIMÃO FILHO, Adalberto. Interesses transindividuais dos credores nas assembleias-gerais 
e sistemas de aprovação do plano de recuperação judicial. In: DE LUCCA, Newton, 
DOMINGUES, Alessandra de Azevedo (orgs.). Direito recuperacional: aspectos teóricos 
e práticos. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 32-64, p. 52. 

901 GUIMARÃES, Márcio Souza. Comentários aos arts. 53 a 59. In: CORRÊA-LIMA, Os
mar Brina, LIMA, Sérgio Mourão Corrêa (orgs.). Comentários à nova lei de falência e 
recuperação de empresas. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 382-399, p. 396. 

902 MOREIRA, Alberto Camifta. Poderes da assembleia de credores, do juiz e atividade 
do ministério público. In: PAIVA, Luiz Fernando Valente de (org.). Direito falimentar 
e a nova lei de falências e recuperação de empresas. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 
245-274, p. 253. 

903 Assim, ver STJ, REsp 1.157.846, 3.• Turma, j. 02.12.2010, v.u., rel. Min. Nancy Andrighi 
(afirmando que "(h]á previsão legal específica quanto à legitimidade do Ministério Pú
blico para impugnar valor de crédito apresentado, decorrendo daí sua legitimidade para 
interpor recurso contra decisão que homologa o plano de recuperação judicial, sem a 
apreciação das impugnações ao valor de créditos, não se proclamando, contudo, no caso, 
nulidade, pois é matéria superada, inclusive não tendo havido recurso do Ministério 
Público para este Tribunal a respeito"). 

904 MOREIRA, Alberto Camifta. Poderes da assembleia de credores, do juiz e atividade 
do ministério público. In: PAIVA, Luiz Fernando Valente de (org.). Direito falimentar 



Cap. 9 - CONCESSÃO E CUMPRIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

fundamento de que o plano é economicamente inviável, pois isso afrontaria 
a soberania da assembleia-geral de credores. 

110. CRAM DOWN 

Caso a deliberação acerca do plano de recuperação judicial não tenha 
alcançado os quoruns previstos no art. 45 da LRF, de regra o magistrado 
deverá convolar a recuperação em falência (art. 73, III, c/c art. 56, § 4.0

, 

ambos da LRF). Entretanto, se alcançado o quorum alternativo do art. 58, 
§ 1.0

, da LRF, o juiz poderá conceder a recuperação. Essa concessão da 
recuperação de plano que não foi aprovado pela maioria de cada uma das 
classes caracteriza hipótese em que o plano é imposto pelo juiz aos credores. 
No jargão anglo-saxônico, essa imposição chama-se eram down. 

Conforme estabelece o art. 58, § 1.0
, da LRF, "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 valor de todos os créditos presentes à assembleia, indepen
dentemente de classes; 11 - a aprovação de 2 (duas) das classes de credores 
nos termos do art. 45 desta Lei ou, caso haja somente 2 (duas) 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 §§ 1. o e 2. o do art. 45 desta Lei': 

Se presentes os requisitos cumulativos contidos no art. 58, §§ 1.0 e 
2.0

, da LRF, pode-se conceder a recuperação judicial.9°5 O fundamento do 
eram down assenta sobre o princípio da preservação da empresa.906 Por essa 

e a nova lei de falências e recuperação de empresas. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 
245-274, p. 270. 

905 Assim, ver TJES, AI 24100925189, 3.• Câmara Cível, j. 27.09.2011, v.u., rei. Des. Dair 
José Bregunce de Oliveira (decidindo que, "[a]provado o plano de recuperação judicial 
na forma estabelecida nos incisos I, 11 e III do § 1.0 do art. 58 da Lei 11.101/2005 e, 
ainda, não havendo tratamento desigual entre os credores pertencentes à mesma classe, o 
juiz poderá conceder a recuperação judicial da empresa devedorà'). Ver, também, TJSP, 
AI 580.607.4/6-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 24.09.2008, v.u., rei. 
Des. Boris Kauffmann. 

906 Assim, ver TJRJ, AI 0037321-84.2011.8.19.0000, 5.• Câmara Cível, j. 13.12.2011, v.u., rei. 
Des. Milton Fernandes de Souza (decidindo que "[o] art. 58,§ 1.0

, da Lei de Falências 
autoriza o juiz a homologar o plano de recuperação judicial, ainda que sem a aprova
ção dos credores na forma do art. 45 da Lei, desde que presentes, cumulativamente, os 
requisitos nele estabelecidos. [ ... ] Nesse contexto, em homenagem ao princípio da pre
servação da empresa e ao cumprimento da sua função social, é lícito ao Juiz promover 
a exclusão do voto de credor que exerce seu direito de maneira abusiva e contrária aos 
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razão, parte da doutrina entende que, atingidos os quoruns alternativos, o 
juiz deverá conceder a recuperação, em que pese o § 1. o do art. 58 da LRF 
empregar a expressão poderá.907 

Demais disso, conquanto a doutrina entenda que o eram down brasi
leiro é fundado em um quorum fechado,908 o princípio da preservação da 
empresa autoriza o julgador a interpretar os dispositivos normativos da Lei 
11.101/2005 para além de seus limites literais.909 No entanto, aqui não se 
deve olvidar que o princípio da preservação da empresa deve ser ponderado 
com o princípio da segurança jurídica.910 

O eram down também assenta sobre o princípio da maioria e, portanto, 
busca reduzir o poder de um ou poucos credores, de modo a promover-se 
a preservação da empresa.911 Daí por que diversas têm sido as oportuni
dades em que se desqualifica voto de credor com base no princípio da 
preservação da empresa, para alcançar o quorum alternativo de aprovação 
de plano. Em todas as hipóteses de desqualificação de voto do credor, para 
além da promoção do princípio da preservação da empresa, parece haver 
o fundamento comum de que não é desejável concentrar todo o poder 

interesses dos demais credores, possibilitando, assim, a recuperação judicial da sociedade 
devedora"). 

907 MOREIRA, Alberto Camiíia. Poderes da assembleia de credores, do juiz e atividade 
do ministério público. In: PAIVA (org.). Direito falimentar e a nova lei de falências e 
recuperação de empresas. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 245-274, p. 259; SIMÃO 
FILHO, Adalberto. Interesses transindividuais dos credores nas assembleias-gerais e 
sistemas de aprovação do plano de recuperação judicial. In: DE LUCCA, DOMINGUES 
(org.). Direito recuperacional: aspectos teóricos e práticos. São Paulo: Quartier Latin, 2009, 
p. 32-64, p. 56. 

908 MOREIRA, Alberto Camifta. Poderes da assembleia de credores, do juiz e atividade 
do ministério público. In: PAIVA, Luiz Fernando Valente de (org.). Direito falimentar 
e a nova lei de falências e recuperação de empresas. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 
245-274, p. 258. 

909 Nesse sentido, ver TJSP, AI 657.733-4/6-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, 
j. 27.10.2009, v.u., rei. Des. José Roberto Lino Machado (decidindo que "[ajo julgador 
há de ser dado certo campo de atuação além dos limites literais da lei para que preva
leça o princípio da manutenção da empresa que revele possibilidade de superar a crise 
econômico-financeira pela qual esteja passando"). 

910 Nessa linha, ver TJMG, AI 1.0148.09.063836-9/001, 2.• Câmara Cível, j. 03.08.2010, v.u., 
rei. Des. Carreira Machado (entendendo que, "[e)m que pese tratar o art. 47 da Lei de 
Recuperações Judiciais e Falências da finalidade da recuperação judicial, que encontra 
apoio na teoria da preservação da empresa, de forma a vincular a interpretação de 
toda a Lei, deve-se ater também a um valor abraçado pela Carta Magna de substancial 
importância, o da segurança jurídicà'). 

911 Nessa linha, ver TJSP, AI 586.589-4/6-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, 
j. 05.05.2009, v.u., rei. Des. José Araldo da Costa Telles (aplicando o eram down com 
base na necessidade de sujeição do credor descontente ao quorum da maioria). 
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deliberativo da assembleia, que é órgão colegiado, nas mãos de um único 
ou poucos credores, que são em número reduzido e pouco representativo 
da comunhão de credores. Nesses casos, que tendem a ocorrer diante do 
aumento do absenteísmo dos credores à assembleia, o judiciário está em
prestando um maior peso ao princípio da preservação da empresa, ante a 
sua maior legitimidade para orientar uma decisão, do que uma deliberação 
assemblear com baixo quorum. 

Com efeito, em caso de credor único na classe que houver rejeitado o 
plano, jamais se alcançará o quorum do art. 58, § 1.0

, 111, da LRF, o que, a 
princípio, deve conduzir a convolação da recuperação judicial em falência, 
por força do art. 73, III, da LRF. Para evitar a falência, tem-se amiúde 
assentado que o voto de credor único da classe pela rejeição do plano 
de recuperação judicial configura exercício abusivo do poder de. voto de 
minoria, o que deve conduzir à desqualificação de seu voto para fins de 
verificação do quorum deliberativo.912 

Ademais, já entendeu-se que a abusividade do voto, capaz de desqua
lificá-lo, pode resultar de comportamento do credor após a realização do 
conclave. Assim, para alcançar o quorum indicado no art. 58, § 1.0

, III, 
da LRF, também já se desqualificou voto em razão de fato posterior à 
assembleia-geral de credores, por causa da "conduta adotada por um dos 
credores depois de proferido seu voto pela rejeição do plano", que "logo em 
seguida à assembleia, [o mesmo credor ou credores] fizerem acordo com a 
recuperanda em processos de reintegração de posse':913 

912 Assim, ver TJSP, AI 627.497-4/3-00, Câmara Especial de Falências e Recuperações Judiciais, 
j. 30.06.2009, v.u., rei. Des. Romeu Ricupero (afirmando que o "[r]equisito do inciso 
III do § 1.0 do art. 58 [ ... ] jamais será preenchido, no caso de credor único que rejeite 
o plano, consagrando o abuso da minoria [ ... ] Hipótese não cogitada pelo legislador e 
pelo eram down restritivo da lei brasileira [ ... ] Juiz que, não obstante, não se exime de 
decidir, alegando lacuna na lei- Inteligência do disposto no art. 126 do CPC, aplicável 
supletivamente ao caso (art. 189 da nova LFR) [ ... ] Decisão de concessão mantidà: No 
voto do relator lê-se que "[n]inguém, absolutamente ninguém, enfrentou essa questão 
de existir, em uma determinada classe, um só credor. Então, como interpretar o inciso 
Ill do § 1.0 do art. 58 da LFR? Se existe em determinada classe um só credor e esse 
rejeita o plano, quando então haveria hipótese de verificação daquele inciso? Com a lei 
recente, começando a ser aplicada e interpretada, tanto pelos juízes de primeira instância 
quanto pelos tribunais, sempre com alguma hesitação em matérias mais complexas, 
seria exigência demasiada a de 'cerrada fundamentação"'). Em igual sentido, ver TJSP, 
AI 627.287-4/5-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 30.06.2009, v.u., rei. 
Des. Romeu Ricupero; TJSP, AI 638.631-4/1-00, Câmara Reservada à Falência e Recu
peração, j. 18.08.2009, v.u., rei. Des. Romeu Ricupero; TJSP, AI 649.192-4/2-00, Câmara 
Reservada à Falência e Recuperação, j. 18.08.2009, v.u., rei. Des. Romeu Ricupero. 

913 TJSP, AI 0168398-27.2011.8.26.0000, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 
28.02.2012, v.u., rei. Des. Ricardo Negrão (tratando de "[d]ecisão que concede a recu-
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Outrossim, jamais será alcançado o quorum alternativo se houver ape
nas dois credores na classe que tiver rejeitado o plano. Desse modo, para 
alcançar o quorum alternativo, tem-se desqualificado o voto do credor que 
rejeitou o plano.914 Da mesma maneira, tem-se desqualificado o voto deci
sivo para a rejeição do plano de recuperação, de modo a atingir o quorum 
alternativo de aprovação, sob o fundamento de que o credor que rejeitou 
o plano está a impugnar a relação de credores do administrador, para não 
se sujeitar à recuperação judicial.915 

peração com fundamento lógico na conduta adotada por um dos credores depois de 
proferido seu voto pela rejeição do plano': "Plano aprovado em duas classes, e, na classe 
que o rejeitou obteve, inicialmente, 20% dos votos dos presentes, titulares de 18,67% dos 
créditos da classe de credores com direito real de garantia [ ... ] Constatação de existência 
de cinco credores, dos quais somente um votou favoravelmente ao plano[ ... ] Dois outros, 
pertencentes a um mesmo grupo financeiro, detentores de mais de 50% dos créditos da 
classe, logo em seguida à assembleia, fizerem acordo com a recuperanda em processos 
de reintegração de posse, não sujeitos ao plano [ ... ] Constatação de incompatibilidade 
lógica em manter a posição anteriormente adotada em assembleia"). 

914 Nesse sentido, ver TJRS, AI 70045411832, 5.• Câmara Cível, j. 29.02.2012, v.u., rei. Des. 
Romeu Marques Ribeiro Filho (conforme consignou o relator, "[é] certo que a previsão 
do mencionado art. 58 foi abrandada pelo digno Juízo singular, sob pena de restar 
inviabilizada a aprovação do plano, haja vista, como já referido, apenas dois credores 
estarem contemplados na classe em que o Banco do Brasil S/ A detém crédito sobejamente 
superior. Entretanto, bem destacou o Juízo singular que o ora agravante, por ocasião 
da assembleia de credores, a despeito da supremacia de seu crédito, sequer explicitou 
as razões da não aceitação das propostas apresentadas. Evidentemente que, mantida tal 
rejeição, restaria inviabilizada a recuperação das empresas, obstando-se a manutenção 
de suas atividades e, consequentemente, o pagamento de seus débitos': Demais disso, 
em transcrição de excerto de parecer de lavra do Procurador de Justiça, dr. Antônio 
Augusto Vergara Cerqueira, ponderou que é "importante ressaltar que o processo de 
recuperação judicial de empresa busca, entre seus princípios objetivos, preservar empresas 
economicamente viáveis, mas prejudicadas pela insolvência momentânea. Contudo, como 
no caso em tela, essa pretensão pode restar frustrada por um credor relevante que se 
oponha injustificadamente ao plano de recuperação': Por fim, "[n]o ordenamento jurí
dico pátrio, mais especificamente, no art. 58,§ 1.0

, da Lei 11.101/2005, estabeleceu-se o 
mecanismo acima mencionado, o qual existe para possibilitar-se de corrigir os excessos 
da legislação. É o interesse coletivo que deve prevalecer com a preservação da empresa 
e, consequentemente, da dignidade da pessoa humana envolvida no ciclo dessa atividade 
econômica. Em não ocorrendo a aprovação da proposta de recuperação o eram down é 
a única hipótese de o juiz não decretar a falêncià'). 

915 Nesse sentido, ver TJSP, AI 994.09.282083-3, Câmara Reservada à Falência e Recupe
ração, j. 01.06.2010, m.v., rei. Des. Romeu Ricupero (decidindo caso em que o "[p]lano 
[foi] aprovado por unanimidade pelos credores trabalhistas (classe I). Não existência 
de credores com garantia real (classe II). Plano reprovado por maioria pelos credores 
quirografários (classe III). Cram down (art. 58, § 1.0

, da Lei 11.101/2005). Concessão 
da recuperação judicial. Agravo de instrumento interposto por credoras. Preenchimento 
do requisito do inciso II (aprovação por uma das duas classes existentes), bem como 
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Na mesma linha, em caso no qual havia 470 credores quirografários habi

litados, mas à assembleia compareceram apenas sete, dos quais quatro votaram 
pela rejeição, admitiu-se voto ex post, isto é, posterior à assembleia, manifestado 
por mais cinco credores da classe, que não compareceram ao conclave.916 

Já o art. 58,§ 2.0
, da LRF estabelece que "a recuperação judicial somente 

poderá ser concedida com base no§ 1.0 deste artigo se o plano não implicar 
tratamento diferenciado entre os credores da classe que o houver rejeitadô: 

Poderá ser concedida a recuperação com base no quorum alternativo se 
o plano contiver tratamento diferenciado para credores da mesma classe,917 

contanto que se estabeleça um claro critério de distinção entre os credores, 
como, por exemplo, tratar-se de instituição financeira pública de fomento 
e instituição financeira privada,918 ou outorgar a credores da mesma classe 

do inciso III (na classe que rejeitou o plano, aprovação por mais de 1/3). Existência 
de credores que rejeitaram o plano, mas apresentaram impugnação, ainda pendente de 
julgamento, em que perseguem a sua não sujeição aos seus efeitos. Tais credores, tão 
somente para cômputo dos quoruns de instalação, deliberação e resultado das votações, 
não podem ser considerados. Com a exclusão de tais credores, preenchimento também 
do inciso I do§ 1.0 do art. 58. Crarn down mantido, assim como a concessão da recupe
ração judicial, porém por outro fundamento. Inexistência de usurpação da competência 
que seria exclusiva da assembleia-geral de credores"). 

916 TJSP, AI 994.09.282057-0, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 06.04.2010, 
v.u., rei. Des. Romeu Ricupero (decidindo em que o "[p]lano de recuperação judicial [foi] 
aprovado pela classe dos credores trabalhistas e pela classe dos credores com garantia 
real. Desaprovação pela classe dos credores quirografários. Não obstante, apenas 8 de 

. 470 credores quirografários se habilitaram, 7 compareceram à assembleia e 4 o desa
provaram. Empresa com sedes em quatro estados da Federação, o que, provavelmente, 
concorreu para a não presença de mais credores desta categoria. Embora a aprovação 
ou desaprovação do plano; havendo objeção, ocorra na assembleia, o julgador não pode 
ignorar as circunstâncias que cercam o caso concreto, em que credores quirografários, 
posteriormente, revelaram aprovação ao plano. Com a adesão posterior de mais 5 cre
dores, é certo que, nessa classe dos credores quirografários, houve o voto favorável de 
mais de 1/3 (um terço) dos credores que até agora se manifestaram. Na verdade, o que 
parece resultar dos autos é o inconformismo .do recorrente, não com a aprovação do 
plano em si, e sim com dita aprovação dos itens 'M' e 'N"'). 

917 Em sentido contrário, ver TJMT, AI 8119/2011, 1.• Câmara Cível, j. 10.05.2011, v.u., 
rei. Des. Orlando de Almeida Perri (decidindo que "[é] possível a adoção de prazos e 
critérios distintos para cada classe de credores, desde que não haja diferenciação, dentro 
da mesma classe, para aqueles que votaram contrariamente à aprovação do plano de 
recuperação. Preenchidos os requisitos do art. 58; §§ 1.0 e 2.0

, da Lei 11.101/2005, o 
magistrado tem o poder-dever de aprovar o plano de recuperação judicial, atendendo 
assim ao princípio da preservação da empresa e sua função social, que norteiam o di
ploma legal que rege a matérià'). Em igual sentido, ver TJMT, AI 8002/2011, 1. • Câmara 
Cível, j. 10.05.2011, v.u., rei. Des. Orlando de Almeida Perri. 

918 Assim, ver TJSC, AI 2010.031090-2, 3.• Câmara de Direito Comercial, j. 13.12.2010, v.u., 
rei. Des. Jânio Machado (entendendo pela inexistência "de tratamento diferenciado entre 
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vantagens em caso de continuidade de concessão de crédito à empresa 
recuperanda.919 

111. NOVAÇÃO 

Nos precisos termos do art. 59 da LRF, "[o] plano de recuperação judicial 
implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos 
os credores a ele sujeitos': A novação alcança somente os créditos concursais, 
que são aqueles existentes ao tempo do pedido,920 incluídos aí os créditos tra
balhistas.921 Portanto, créditos que não se sujeitam aos efeitos da recuperação 
judicial, a exemplo daqueles mencionados no art. 49, §§ 3.0 e 4.0

, da LRF, e 
daqueles constituídos após o deferimento do processamento da recuperação, 
não serão novados em razão da concessão de recuperação judicial.922 

os credores, ou ofensa ao disposto no§ 2.0 do art. 58 da Lei 11.101, de 09.02.2005, diante 
da desigualdade dos créditos concedidos, a saber, público e privado, nada justificando 
a rejeição ou alteração do plano de recuperação judicial"). 

919 Nesse sentido, ver TJRJ, Aint no AI 0030788-12.2011.8.19.0000, 5• Câmara Cível, j. 
19.10.2011, v.u., rel. Des. Nagib Slaibi Filho (julgando: "[a]legação de que o plano de 
recuperação foi rejeitado pela assembleia de credores e viola o princípio pars conditio 
creditorium. O art. 58,§ 1.0

, da Lei 11.101/2005 faculta ao magistrado homologar plano 
de recuperação judicial, ainda que sem a aprovação dos credores na forma do art. 45 
da referida Lei, desde que preenchidos alguns requisitos. No caso, ponderando-se os 
interesses em conflito, quais sejam, a viabilidade de recuperação da sociedade empresarial 
e o tratamento diferenciado que seria dispensado aos credores que oferecessem novas 
linhas de crédito à sociedade recuperanda, há de prevalecer o plano de recuperação, 
de modo a assegurar o princípio da preservação da empresa e o cumprimento da sua 
função social, sendo este o objetivo primordial da nova lei de falências. Desprovimento 
do recurso primeiro recurso e perda do objeto do segundo"). 

920 Nesse sentido, ver TJDF, AC 2009.07.1.037459-6, 1.• Turma Cível, j. 10.11.2011, v.u., rel. 
Des. Lucimeire Maria da Silva (decidindo que " [o] art. 59 da Lei de Falência estabelece que 
o plano de recuperação judicial implica a novação dos créditos anteriores ao pedido"). 

921 Nessa linha, ver STJ, REsp 1.321.288, 3.a Turma, j. 27.12.2012, v.u., rei. Min. Sidnei Beneti 
(decidindo que " [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': E conforme consignou o relator em seu voto, "o 
crédito trabalhista só estará sujeito à novação imposta pelo plano de recuperação judi
cial quando já estiver consolidado ao tempo da propositura do pedido de recuperação 
judicial. Se ele ainda estiver sendo apurado em ação trabalhista ao tempo da propositura 
do pedido de recuperação judicial, não apenas essa ação trabalhista seguirá o seu curso 
normal como ainda o valor que nela se apurar será incluído nominalmente no quadro 
geral de credores"). 

922 Assim, ver TJRJ, AI 0037349-52.2011.8.19.0000, 15.• Câmara Cível, j. 30.09.2011, decisão 
monocrática, rei. Des. Helda Lima Meireles (afirmando: o " [c] rédito exequendo que foi 
constituído após o deferimento do pedido de recuperação judicial da executada -agravante, 
de sorte que não foi abrangido pela novação dele resultante, restando consolidado o 
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A redação do art. 59 da LRF deixa dúvidas acerca do momento em 
que ocorre a novação: se da aprovação do plano em assembleia-geral de 
credores, ou da concessão da recuperação por sentença homologatória.923 

Otto Lobo e Paulo Penalva Santos entendem que a novação decorre da 
aprovação do plano em assembleia.924 Nessa mesma linha encontram-se 
diversas decisões,925 inclusive de lavra do STJ.926 

A novação de que trata o art. 59 da LRF apresenta características pe
culiares se comparada com a novação disciplinada no Código Civil. Por 
distinguir-se da novação disciplinada pelo art. 360 do CC/2002, a novação 

passivo da empresa e impossibilitando o acréscimo àquele feito do presente crédito. 
Tendo em vista a natureza extraconcursal do crédito, segundo os arts. 49 e 59 da Lei 
11.101/2005, incabível o pleito da agravante, devendo ser executado nos próprios au
tos"). Em sentido análogo, ver TJRJ, AC 0076365-15.2008.8.19.0001, 7.• Câmara Cível, 
j. 21.07.2011, v.u., rel. Des. José Geraldo Antonio. 

923 Nessa linha, ver TJAL, AI 2009.002783-8, 3.• Câmara Cível, j. 16.12.2010, v.u., rel. Des. 
Nelma Torres Padilha (afirmando que "[c)om a aprovação e homologação do plano de 
recuperação judicial, ocorreu a novação da obrigação anterior, que foi extinta, sendo 
substituída por uma nova, na qual credores e devedores deverão seguir, aniquilando o 
anterior compromissd'); TJCE, AI 4572184201080600000, 1. • Câmara Cível, j. 14.04.2011, 
v.u., rel. Des. Fernando Luiz Ximenes Rocha (entendendo que "[a] novação das dívidas 
das empresas em recuperação, ex vi art. 59 da Nova Lei de Falências, surte efeitos desde 
a concessão desse benefício, seja pela aprovação do plano pelos credores seja pelo deferi
mento do juiz, na forma do art. 58,§ 1.0

, daquele diploma legal, estando condicionadas 
as atuais obrigações, ou dívidas novadas, à cláusula resolutiva da verificação do evento 

. futuro e incerto, qual seja, o descumprimento do plano, resolvendo-se, nesse caso, os 
seus efeitos de pleno direito, retornando o crédito ao status quo ante"). Em igual sentido, 
ver TJCE, AI 7250-76.2010.8.06.0136/0, 1.• Câmara Cível, j. 11.04.2011, v.u., rel. Juíza 
Convocada Maria Vilauba Fausto Lopes. 

924 LOBO, Otto Eduardo Fonseca; SANTOS, Paulo Penalva. The Brazilian Bankruptcy Code. 
In: LOBO, Otto Eduardo Fonseca (org.). World Insolvency Systems: a Comparative Study. 
Toronto: Carswell, 2009, p. 79-112, p. 92. 

925 Assim, ver TJSP, AI 498.450-4/6-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 
30.01.2008, v.u., rel. Des. Pereira Calças (entendendo que a "[a]provação do plano de 
recuperação judicial da empresa avalizada implica novação dos créditos anteriores ao 
pedido"); TJAL, AI 2009.002783-8, 3.• Câmara Cível, j. 16.12.2010, v.u., rel. Des. Nelma 
Torres Padilha (afirmando que, "[c]om a aprovação e homologação do plano de recupe
ração judicial, ocorreu a novação da obrigação anterior, que foi extinta, sendo substituída 
por uma nova, na qual credores e devedores deverão seguir, aniquilando o anterior com
promisso"); TJMG, AI 1.0024.07.795609-2/002, 18.• Câmara Cível, j. 04.08.2009, v.u., rel. 
Des. Fabio Maia Viani (entendendo que "[a] novação não se dá apenas com a inclusão 
do crédito em plano de recuperação judicial, mas sim após a aprovação desse plano"). 

926 Nesse sentido, ver STJ, AgRg no CC 112.637, 2.a Seção, j. 09.02.2011, m.v., rei. Min. 
Nancy Andrighi ("A partir da aprovação tempestiva do plano de recuperação judicial, 
não se pode desconsiderar sua existência, validade e eficácia. Ela implica 'novação dos 
créditos anteriores ao pedido: obrigando 'o devedor e todos os credores a ele sujeitos' 
(art. 59 da Lei de Falências - LF)"). 
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disciplinada na Lei 11.101/2005 é denominada novação recuperacional.927 É 
que esta novação está subordinada a uma condição resolutiva,928 consisten
te no cumprimento de todas as obrigações dentro do prazo do art. 61 da 
LRF29 e o consequente encerramento da recuperação judicial. Conforme 
prevê o art. 61, § 2.0

, da LRF, em caso da convolação da recuperação judicial 

927 Assim, ver o seminal PEREIRA CALÇAS, Manoel de Queiroz. Novação recuperacional. 
Revista do Advogado- Aasp, v. 29, n. 105, 115-128, 2009. 

928 Nesse sentido, ver TJSP, AC 0027851-46.2008.8.26.0224, 14.• Câmara de Direito Privado, 
j. 14.12.2011, m.v., rei. Des. Melo Colombi (entendendo que "[a]s novações, alterações 
e renegociações realizadas no âmbito da recuperação judicial são sempre condicionais. 
Assim, ainda que aprovado o plano de recuperação, em não havendo seu cumprimento, a 
execução contra a empresa recuperanda tem continuidade, retornando o crédito ao status 
quo ante. Possível a suspensão da execução até implemento do plano de recuperação já 
homologadd'); TJPR, AC 560896-4 e 562400-6, 15.• Câmara Cível, j. 01.04.2009, v.u., 
rei. Des. Jucimar Novachadlo (entendendo que "[p]ara se compreender o alcance do 
instituto da novação é necessário inicialmente distinguir a dívida nova do efeito novativo 
(extintivo). Isso se dá quando os efeitos da constituição e extinção não ocorrerem ao 
mesmo tempo, em decorrência da inclusão de elemento acidental, no caso, condição. 
A condição pode ser implementada tanto na dívida nova quanto no efeito novativo 
(extintivo), bem como a condição pode ser suspensiva ou resolutiva, operando efeitos 
desde a realização do negócio ou aguardando o implemento da condição.[ ... ] Dos art. 59, 
caput, e 61 e seus parágrafos, da Lei 11.101/2005 retira-se que o 'plano de recuperação 
judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, obrigando o devedor e todos 
os credores sujeitos' a ele; entretanto, havendo o descumprimento do plano, 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: Logo, a dívida nova (plano de recuperação judicial) 
surte efeitos imediatamente, mas o efeito novativo (extintivo) necessita do implemento 
da condição de cumprimento do plano. Assim, não implementado este, não se tem, pelo 
menos por enquanto, o efeito extintivo"); TJMT, AI 100524/2011, 6.• Câmara Cível, j. 
29.02.2012, v.u., rei. Des. José Ferreira Leite (entendendo que, "[n]ão tendo a empresa 
recuperanda cumprido com o plano de recuperação judicial, o credor do título executivo 
extrajudicial, que embasa a demanda executiva proposta contra a empresa recuperanda 
e demais devedores solidários, terá seu direito reconstituído com todos os direitos e 
garantias originalmente contratados, razão pela qual se diz que a novação da obrigação, 
mencionada no art. 59 da Lei 11.101/2005, está submetido a uma condição resolutiva, 
somente havendo extinção da obrigação caso a devedora cumpra com os termos do 
ajuste contido no plano de recuperação judicial"). 

929 Assim, ver STJ, REsp 1.260.301, 3.• Turma, j. 14.08.2012, m.v., rei. Min. Nancy Andrighi 
(afirmando que "[a] novação induz a extinção da relação jurídica anterior, substituída 
por uma nova, não sendo mais possível falar em inadimplência do devedor com base na 
dívida extinta. [ ... ] Todavia, a novação operada pelo plano de recuperação fica sujeita a 
uma condição resolutiva, na medida em que o art. 61 da Lei 11.1 O 1/2005 dispõe que o 
descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano acarretará a convolação da recu
peração em falência, com o que os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias 
nas condições originalmente contratadas, deduzidos os valores eventualmente pagos e 
ressalvados os atos validamente praticados no âmbito da recuperação judicial"). 
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em 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 recupera
ção judicial". Portanto, a cristalização da novação recuperacional somente 
ocorrerá com o encerramento da recuperação judicial.930 

112. EXTINÇÃO OU SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES DURANTE A FASE DE 
CUMPRIMENTO 

A novação das dívidas em razão da concessão da recuperação judicial 
extingue o passivo sujeito à recuperação, ao mesmo tempo que o substitui 
por aquele indicado no plano de recuperação aprovado e homologado. Caso 
as dívidas extintas embasassem processos de execução, ante a novação, de 
rigor deveriam ser extintos os processos executivos931 e todas as demais 

930 Nesse sentido, ver TJMT, AC 66604/2011, 5.• Câmara Cível, j. 07.12.2011, v.u., rei. Des. 
Carlos Alberto Alves da Rocha (afirmando que "[o] instituto da novação, previsto no 
art. 59 da Lei 11.101/2005, está condicionado ao sucesso da recuperação"); TJSP, AI 
480.487-4/8-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 30.05.2007, v.u., rei. 
Des. Boris Kauffmann (afirmando que a "[n]ovação [ ... ] somente se tornará definitiva 
após o prazo de 2 (dois) anos, desde que cumpridas as obrigações do plano"); TJSP, AI 
0369435-42.2010.8.26.0000, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 01.02.2011, 
v.u., rei. Des. Romeu Ricupero (afirmando que "[a) aprovação da recuperação não implica 
em novação definitiva, senão após o prazo de dois anos, como decorre do disposto no 
art. 61 da LRF"). 

931 Nesse sentido, ver TJRS, AC 70019742246, 12.• Câmara Cível, j. 24.04.2008, v.u., rei. 
Des. Jorge Luiz Lopes do Canto (julgando que "[a) decisão que concede a recuperação 
judicial resulta na constituição de título executivo judicial, nos termos do art. 584, 
inciso III, do Código de Processo Civil, cabendo aos exequentes habilitar o crédito 
reclamado, uma vez que sujeitos ao favor creditício, consoante preceitua o art. 49 da 
Lei 11.101/2005. [ ... ] Descabe a suspensão da execução até o encerramento do processo 
de recuperação judicial, ou da quebra da empresa executada, se houver a decretação 
desta, diante da novação ocorrida, o que importa na extinção da obrigação represen
tada no título executado e, por via de consequência, do feito executivo': No voto do 
relator, lê-se que "a novação da dívida importa em pagamento indireto da obrigação 
anteriormente constituída. Portanto, encontra-se extinta a obrigação representada pelo 
título executado, o que acarreta, por via de consequência, na extinção da execução"); 
TJRS, AI 70030169528, 6.• Câmara Cível, j. 24.09.2009, v.u., rei. Des. Antônio Corrêa 
Palmeiro da Fonseca (julgando sobre "[a]ção de execução de título judicial iniciada 
antes do processamento e deferimento da recuperação judicial da sociedade empresária 
executada. Extinção da execução. Inteligência do disposto no art. 59 da Lei 11.101/2005': 
No voto do Desembargador Relator, registrou-se que "[n]o caso concreto, considerando 
que o crédito executado é anterior inclusive ao pedido de processamento da recuperação 
judicial, não há utilidade em manter-se o processo executivo, pois os créditos serão pagos 
conforme o plano de recuperação judicial. Não logrando êxito na satisfação dos créditos, 
a recuperação se converte em falência, razão pela qual também não se pode reativar o 
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demandas que versassem sobre créditos novados.932 Nesses casos, as custas 
processuais devem ser calculadas pro rata e os honorários, compensados.933 

No entanto, significativa parcela da jurisprudência entende que em razão 
da concessão da recuperação apenas será mantida a suspensão das ações, 
até que se encerre a recuperação judicial.934 Em alguns casos nos quais 

processo executivo"). Em sentido análogo, ver TJRS, AC 70022289755, 6.• Câmara Cível, 
j. 24.07.2008, v.u., rel. Des. Liege Puricelli Pires; e TJRS, AI 70021215769, 16.• Câmara 
Cível, j. 31.08.2007, decisão monocrática, rel. Des. Helena Ruppenthal Cunha. TJRN, AC 
2008.003903-6, 2.• Câmara Cível, j. 10.11.2009, v.u., rel. Des. Osvaldo Cruz (decidindo 
que a concessão do processamento da recuperação judicial de empresas é fato ensejador 
da extinção do processo de execução, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 
267, VI, do CPC. É que o deferimento do processamento da recuperação subtrairia ao 
exequente interesse processual no prosseguimento da execução, "na medida em que os 
créditos serão pagos de acordo com o plano de recuperação judicial". Ademais, con
forme registrou o relator em seu voto, "na eventualidade de não se lograr êxito em sua 
satisfação, a recuperação judicial se converte em falência, razão pela qual também não 
se pode reativar o processo executivo, devendo este ser julgado extinto sem resolução de 
mérito"); TJMG, AC 1.0126.08.011522-6/001, 14.• Câmara Cível, j. 04.08.2011, v.u., rel. 
Des. Antônio de Pádua (afirmando que, em razão da "novação, nos termos do art. 59 
da Lei de regência, imperiosa se faz a extinção da ação executivà'). Em sentido análogo, 
ver TJMG, AI 1.0024.05.581928-8/004, 12." Câmara Cível, j. 16.01.2008, v.u., rel. Des. 
Nilo Lacerda. Ver, também, TJMS, AgRg em EDcl em AC 2011.024563-9/0001-01, 1.• 
Câmara Cível, j. 08.02.2012, v.u., rel. Des. Sérgio Fernandes Martins (entendendo que, 
" [e ]videnciado que o crédito em execução precede o deferimento do plano de recuperação 
judicial e, uma vez nele incluído, restou submetido à novação, nos termos do art. 59 da 
lei de regência, impõe-se a extinção da ação executivà'); TJMG, AC 1.0024.07.805135-
6/001, 11." Câmara Cível, j. 13.07.2011, v.u., rel. Des. Selma Marques (julgando que, 
"(a]provado o plano de recuperação judicial do devedor principal, no qual se inclui o 
crédito exequendo, dá-se a novação, devendo a ser extinta a execução"). 

932 Assim, ver TJMG, AC 1.0334.09.016312-5/001, 12." Câmara Cível, j. 06.07.2011, v.u., 
rel. Des. José Flávio de Almeida ("[o]s credores alcançados por plano de recuperação 
judicial têm suas dívidas novadas; assim sendo, passam a ser credores perante o juízo 
da recuperação judicial e carecedores da ação de cobrança em curso, pela perda super
veniente de interesse processual"). 

933 Nesse sentido, ver TJRJ, AC 0213024-94.2009.8.19.0001, 8." Câmara Cível, j. 08.08.2011, 
decisão monocrática, rel. Des. Norma Suely Fonseca Quintes (na extinção de ação por 
novação recuperacional, as custas devem ser pro rata e honorários advocatícios, com
pensados). 

934 Nessa linha, ver STJ, AgRg no Ag 1.297.876, 4." Turma, j. 18.11.2010, v.u., rel. Min. Aldir 
Passarinho Junior (julgando que "[h]á entendimento nesta Corte de que não se mostra 
consentâneo com a recuperação judicial o prosseguimento de execuções individuais, 
devendo estas ser suspensas e pagos os créditos de acordo com o plano de recuperação 
homologado em juízo"); TJSP, AI 0265631-24.2011.8.26.0000, 11.• Câmara de Direito 
Privado, j. 16.02.2012, v.u., rel. Des. Walter Fonseca ("em relação à devedora em recu
peração judicial, o processo deve permanecer suspenso até o integral cumprimento do 
plano, uma vez que os arts. 61, § 2.0

, e 62 da Lei 11.101/2005 condicionam a novação ao 
cumprimento integral do plano dentro do prazo legal, estabelecendo sua reversibilidade 
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mantêm-se suspensas as execuções, tem-se autorizado o desfazimento da 
penhora.935 

Preferimos a corrente jurisprudencial que entende pela extinção das 
ações de execução cujos créditos foram extintos, por conta do fato de que 
os créditos novados (a) serão pagos na recuperação judicial, em conformi
dade com o plano; ou, (b) em caso de descumprimento do plano durante 
o período de cumprimento, haverá convolação da recuperação em falência, 
quando haverão de ser pagos os crédito; ou, (c) após o encerramento da 
recuperação judicial, os créditos novados e impagos poderão ser executados 
perante o juízo recuperacional, já que a decisão homologatória do plano 
constitui título executivo judicial (art. 59, § 1.0

, da LRF), apto a aparelhar 
pedido de execução singular ou falimentar (art. 94, III, g, da LRF). Em 
nenhuma circunstância, portanto, vislumbra-se a possibilidade de o credor 
retomar a execução embasada no crédito extinto por novação. 

Para que a empresa devedora postule a extinção ou manutenção da 
suspensão do feito executivo embasado em crédito novado, ela deverá 
provar que o crédito exequendo foi objeto de plano de recuperação judicial 
aprovado e homologado, e, se for o caso, cumprido.936 

aos termos originais em caso de descumprimento"); TJSP, AI 0111123-23.2011.8.26.0000, 
24.• Câmara de Direito Privado, j. 08.03.2012, v.u., rei. Des. Sérgio Rui (decidindo sobre 
"[p]leito de extinção da ação executória em face da aprovação do plano de recuperação 
judicial - Art. 59 da Lei 11.101/95 - Novação - A extinção da ação executiva é inviá
vel, em face da dicção expressa do caput do art. 6.0 da Lei de Falência e Recuperação 
Judicial, sendo possível apenas sua suspensão"); TJSP, AI 0080945-91.2011.8.26.0000, 
17.• Câmara de Direito Privado, j. 03.08.2011, v.u., rei. Des. Erson T. Oliveira. 

935 Assim, ver TJMT, AI 48134/2010, 6.• Câmara Cível, j. 21.07.2010, v.u., rei. Des. Guiomar 
Teodoro Borges (entendendo que "[a] novação prevista no art. 59 Lei 11.101/2005 não 
implica em extinção das ações. Deferimento da recuperação judicial que implica somente 
a suspensão das ações, conforme o disposto no art. 6.0

, c/c o art. 49, caput, e art. 52, 
inciso III, todos da Lei 11.101/2005. Se o crédito está sujeito ao plano de recuperação 
judicial homologado, não há situação que justifique a manutenção da constrição sobre 
o caminhão, cujo bem mostra-se útil ao cumprimento do fim que se busca com o 
procedimento: o soerguimento da empresa recuperanda e a quitação dos débitos junto 
aos credores em igualdade de condições para a classe"). 

936 Nesse sentido, ver TJSP, AC 9226246-52.2007.8.26.0000, 20.• Câmara de Direito Privado, 
j. 19.03.2012, v.u., rei. Des. Alvaro Torres Júnior (julgando que a "[n]ovação prevista 
como efeito da aprovação do plano de recuperação judicial, no que diz respeito ao de
vedor em recuperação, tem natureza jurídica parecida, mas não idêntica à da novação 
regulada pelo Código Civil, que lhe atribui o efeito extintivo das obrigações anteriores 
da empresa recuperanda, ficando subordinada à condição resolutiva consistente no 
cumprimento do plano pelo devedor no prazo de dois anos contados da concessão da 
recuperação (cumprimento de que não se tem notícia aqui, ao menos quanto ao crédito 
objeto desta execução), daí a improcedência dos embargos à execução"). 
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113. CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA POR DESCUMPRIMENTO DO PLANO 

Durante a fase de cumprimento da recuperação judicial, que se es
tende desde a sentença de concessão até a sentença de encerramento da 
recuperação judicial, o descumprimento de qualquer obrigação prevista 
no plano acarretará a convolação da recuperação em falência (art. 61, 
§ 1.0 , c/c art. 73, IV, ambos da LRF).937 Essa hipótese de convolação da 
recuperação judicial em falência assenta sobre um fato que denota a in
viabilidade da continuação da empresa, razão pela qual é preferível, de 
regra, a sua liquidação.938 

TJDF, AC 2009.07.1.037459-6, 1.• Turma Cível, j. 10.11.2011, v.u., rei. Des. Lucimeire 
Maria da Silva (decidindo que " [o] art. 59 da Lei de Falência estabelece que o plano de 
recuperação judicial implica a novação dos créditos anteriores ao pedido. Contudo, é 
ônus da apelante a comprovação da efetiva ocorrência da novação alegada, não bastando, 
para tanto, a mera demonstração do processamento da recuperação judicial, fazendo-se 
necessária, também, a demonstração da efetiva apresentação do plano de recuperação 
judicial que englobe o crédito perseguido pela credora, bem como sua aprovação"). Em 
sentido análogo, ver TJMG, AC L0126.08.010980-7/001, 16.• Câmara Cível,j. 09.02.2011, 
v.u., rei. Des. Batista de Abreu. 

937 Assim, ver STJ, AgRg no CC 112.637, 2.• Seção, j. 09.02.2011, m.v., rei. Min. Nancy 
Andrighi (entendendo que "[o] descumprimento de qualquer obrigação contida no plano 
implica a convolação da recuperação em falência (art. 61, § L0

, LF). [ ... ] Se o devedor 
assume, de modo expresso, no plano de recuperação, o dever de adimplir em um ano 
dos débitos trabalhistas (art. 54 da LF), o alegado descumprimento desse dever deve ser 
levado a conhecimento do juízo da recuperação, a quem compete, com exclusividade: 
(i) apurar se o descumprimento efetivamente ocorreu; (ii) fixar as consequências desse 
descumprimento, podendo chegar à falência do devedor"). Em igual sentido, ver STJ, 
CC 112.716, 2.• Seção, j. 09.02.2011, m.v., rei. Min. Paulo de Tarso Sanseverino. Ver, 
também, TJMG, AC 1.0540.08.016697-3/001, 6.• Câmara Cível, j. 28.07.2009, v.u., rei. 
Des. Edilson Fernandes (decidindo que "[a] recuperação judicial obriga o devedor a 
cumprir todas as obrigações previstas no plano e aquelas que tiverem vencimentos dentro 
do prazo de dois anos contados da concessão. Durante esse período, o descumprimento 
de qualquer obrigação poderá acarretar a convolação da recuperação em falêncià'); 
TJMG, AI 1.0223.10.012019-3/002, 3.• Câmara Cível, j. 18.08.2011, v.u., rei. Des. Silas 
Vieira (afirmando que "[n]os termos dos arts. 61, § L0

, e 73, IV, da Lei 11.101/2005, o 
descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano acarretará a convolação da 
recuperação judicial em falêncià'); TJMG, AI L0324.05.036347-6/002, 5.• Câmara Cível, 
j. 02.07.2009, v.u., rei. Des. Nepomuceno Silva (julgando que "[o] descumprimento de 
qualquer obrigação assumida no plano de recuperação judicial impõe a sua convolação 
em falêncià'). 

938 Nesse sentido, ver TJGO, AI 52741-l/186, L• Turma da 4.• Câmara Cível, j. 13.09.2008, 
v.u., rei. Des. Beatriz Figueiredo Franco (afirmando que "[o] descumprimento da obri
gação assumida no plano de recuperação judicial revela inviabilidade de continuidade 
da atividade empresarial, impondo-se sua retirada do mercado, a fim de evitar a po
tencialização dos problemas e o agravamento da situação dos que com ela negociaram, 
exigindo a convolação da recuperação judicial em falêncià'). 
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O descumprimento do plano de recuperação consiste em inadimplemen
to do quanto foi negociado. Com efeito, para aferir se há descumprimento 
(rectius, inadimplemento) é necessário interpretar o plano de recuperação 
judicial, à semelhança dos contratos, que devem ser interpretados para aferir 
se ocorreu ou não inadimplemento.939 A orientar essa interpretação do plano 
de recuperação judicial está o princípio da preservação da empresa,940 que, 
advirta-se, não poderá ser invocado sempre e ilimitadamente como deus 
ex machina a evitar a falência.941 

Caso algum credor pretenda provocar o juízo a que convole a recupera
ção em falência, em razão de descumprimento do plano, poderá fazê-lo nos 
mesmos autos da recuperação judicial,942 sem que tenha de instrumentalizar 
pedido autônomo de falência. 

O descumprimento de outras obrigações não previstas no plano não 
autoriza a convolação da recuperação judicial em falência sob o fundamento 
do art. 73, IV, da LRF.943 Nesse caso, eventualmente se poderá postular a 
falência da recuperanda com base no parágrafo único do art. 73 da LRF, 

939 Acerca do tema, ver CAVALLI, Cássio. Mora e utilidade: os standards da utilidade no 
modelo jurídico da mora do devedor. Rio de Janeiro: FGV 2011, passim. 

940 Nesse sentido, ver TJMT, AI 48205/2009, 6.• Câmara Cível, v.u., j. 09.09.2009, v.u., rei. 
Des. Guiomar Teodoro Borges (afirmando que em caso de discordância acerca da data 
do início do pagamento, deve-se interpretar a situação concreta à luz do princípio 
da preservação da empresa); TJMG, AI 1.0024.08.166343-7/001, 1.• Câmara Cível, j. 
13.07.201 O, v. u., rei. Des. Geraldo Augusto (entendendo que " [a] doutrina e jurisprudência 
atuais, tendo em vista a legislação atual que rege a espécie (Lei 11.101/2005), são no 
sentido de privilegiar e dar preferência à recuperação judicial da empresa em relação 
à falência, que só deve ser decretada em último caso e depois de esgotados todos os 
esforços para o objetivo principal da recuperação"). 

941 Nessa linha, ver TJSP, AI 601.295-4/1-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, 
j. 05.05.2009, v.u., rei. Des. Pereira Calças (julgando que "[o] princípio da preservação 
da empresa, pedra angular da Lei 11.101/2005, que decorre do princípio constitucional 
da função social da propriedade e dos meios de produção, denominado pela doutrina 
de 'função social da empresà, não pode ser invocado para justificar de forma ampla, 
abstrata e ilimitada, a manutenção da empresa que, em recuperação judicial, ostensiva
mente não cumpre as obrigações assumidas no plano de recuperação judicial. Verificado 
o inadimplemento das obrigações pactuadas no plano de recuperação que se vencerem 
no biênio da supervisão judicial, o juiz, de ofício, deverá convolar a recuperação judicial 
em falência, independentemente de provocação dos credores, do administrador judicial 
ou do comitê de credores"). 

942 Assim, ver TJSP, AI 575.420-4/0-00, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, j. 
29.10.2008, v.u., rei. Des. Elliot Akel. 

943 Nessa linha, ver TJSP, AI 041478031.2010.8.26.0000, Câmara Reservada à Falência e Recu
peração, j. 29.03.2011, v.u., rei. Des. Romeu Ricupero (julgando caso de "[i]nadimplência 
da agravada em relação às contas de energia elétrica posteriores à recuperação. Hipótese 
que não se enquadra em nenhum dos quatro incisos do art. 73 da Lei 11.101/2005, e 
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onde se lê que "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 11 do caput do art. 94 desta Lei, ou por prática de 
ato previsto no inciso III do caput do art. 94 desta Lei". 

114. ENCERRAMENTO 

Após o cumprimento das obrigações que se vencerem nos dois anos 
subsequentes à concessão da recuperação judicial, o juiz lavrará sentença 
de encerramento da recuperação judicial (art. 63 da LRF). Conforme se lê 
nesse dispostivo, " [c] umpridas as obrigações vencidas no prazo previsto 
no caput do art. 61 desta Lei, o juiz decretará por sentença o encerramen
to 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; 
11 - 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". 

Para encerrar a recuperação judicial, a empresa devedora deve ter 
cumprido todas as obrigações que se venceram no prazo de dois anos a 
contar da concessão da recuperação judicial. Em caso de descumprimento 
de alguma obrigação, resta inviabilizado o encerramento da recuperação 
judicial.944 Entretanto, nada obsta a que se encerre a recuperação judicial 
antes de julgadas todas as ações incidentais de verificação de créditos e, por 
conseguinte, homologado o quadro geral de credores.945 

sim na previsão de seu parágrafo único. Necessidade de ajuizar ação falimentar com 
base no art. 94 e em qualquer de seus três incisos"). 

944 Nessa linha, ver TJRS, AI 70045891090, 6.• Câmara Cível, j. 15.12.2011, v.u., rei. Des. 
Ney Wiedemann Neto (entendendo que é "[i]nviável o encerramento da recuperação 
judicial quando ainda pendentes obrigações assumidas"). 

945 Assim, ver TJES, AI 030119001714, 1.• Câmara Cível, j. 20.03.2012, v.u., rei. Des. Fábio 
Clem de Oliveira (decidindo que "[n]ão há obstáculo legal ou processual para o encer
ramento da recuperação ainda que as impugnações, eventuais habilitações retardatárias 
e ações rescisórias não estejam definitivamente julgadas, eis que o encerramento do 
processo não está vinculado à consolidação do rol de credores. [ ... ] O encerramento da 
recuperação decorre de previsão legal e, pendentes decisões sobre impugnações, habili
tações retardatárias e ações rescisórias, homologa-se o quadro de credores no estado em 
que se encontra no momento em que verificado o cumprimento das obrigações previstas 
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Por fim, ao determinar a apuração do saldo de custas devidas, já 

autorizou-se que o magistrado revisse o valor da causa de ofício.946 

115. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL 

A decisão que concede a recuperação judicial constitui título executivo 
judicial,947 conforme se lê no art. 59, § 1.0

, da LRF. 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. 

Entre as hipóteses de caracterização da falência, encontra-se a norma 
contida no art. 94, III, g, da LRF, que autoriza a decretação de falência caso 
o devedor deixe de cumprir, no prazo estabelecido, obrigação assumida no 
plano de recuperação judicial. Essa hipótese pressupõe distribuição de pedido 
falimentar, citação e sentença de decretação da falência. Entretanto, ela é 
muito distinta da hipótese de caracterização da falência por inadimplemento, 
contida no art. 94, I, da LRF. Por isso, não há necessidade de protesto de 
título e o valor do crédito pode ser inferior a 40 salários mínimos. 

no plano com vencimento dois anos após a recuperação, e encerra-se a recuperação, 
como forma de eliminarem-se as limitações à atividade empresarial. [ ... ] A partir de 
então, o quadro sofrerá as retificações necessárias de acordo com que as impugnações, 
eventuais habilitações retardatárias e ações rescisórias forem sendo julgadas, até que se 
apure o passivo da empresa e garanta-se a proteção do direito dos credores. [ ... ] Não 
pode, por consequência, submeter a empresa recuperanda a aguardar por prazo inde
finido o julgamento das impugnações, para só então encerrar a recuperação, eis que a 
Lei 11.101/2005 não conferiu ao juiz a faculdade de postergar o prazo previsto em lei 
para a decretação do encerramento"). 

946 Nesse sentido, ver TJSP, AgRg 0075673-82.2012.8.26.0000/50000, 1.• Câmara Reservada 
de Direito Empresarial, j. 05.06.2012, v.u., rei. Des. Maia da Cunha (decidindo sobre 
o "[s]aldo das custas judiciais que é apurado a partir do encerramento da recuperação 
judicial. Art. 63, 11, Lei 11.101/2005. Juiz que pode, a partir desta sentença e em vir
tude dela, promover de ofício a alteração do valor da causa para a correta aferição das 
custas judiciais. Providência que não se insere propriamente na atividade jurisdicional 
do Magistrado"). 

947 Assim, ver TJPR, AC 850231-6, 15.• Câmara Cível, j. 15.02.2012, v.u., rei. Juíza Elizabeth 
M. F. Rocha. 
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