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Roteiro da Exposição 

 

I. Perícia prévia 

 

Art. 51. A petição inicial de recuperação judicial será instruída com: [...]. 

 

Art. 51-A. Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, quando reputar 

necessário, poderá o juiz nomear um profissional de sua confiança, com capacidade 

técnica e idoneidade para promover a constatação exclusivamente das reais 

condições de funcionamento da requerente e da regularidade e da completude da 

documentação apresentada juntamente com a petição inicial.  

§1º A remuneração do profissional deverá ser arbitrada posteriormente à 

apresentação do laudo e deverá considerar a complexidade do trabalho 

desenvolvido.  

§2º O juiz deverá conceder o prazo máximo de cinco dias para que o profissional 

nomeado apresente laudo de constatação das reais condições de funcionamento da 

devedora e de verificação da regularidade documental.  

§3º A constatação prévia será determinada “inaudita altera pars” e sem apresentação 

de quesitos por qualquer das partes, podendo o juiz determinar a realização da 

diligência sem a prévia ciência do devedor, quando entender que esta poderá 

frustrar os seus objetivos.  

§4º A devedora será intimada do resultado da verificação prévia 

concomitantemente à sua intimação da decisão que deferir ou indeferir o 

processamento da recuperação judicial, ou que determinar a emenda da petição 

inicial, podendo impugná-la mediante interposição do recurso cabível.  

§5º A constatação prévia consistirá, objetivamente, na verificação das reais 

condições de funcionamento da empresa e da regularidade documental, sendo 

vedado o indeferimento do processamento da recuperação judicial baseado na 

análise de viabilidade econômica do devedor.  

§6º Caso a constatação prévia detecte indícios contundentes de utilização 

fraudulenta da ação de recuperação judicial, o juiz poderá indeferir a petição inicial, 

sem prejuízo de oficiar ao Ministério Público para tomada das providências 

criminais eventualmente cabíveis.  
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§7º Caso a constatação prévia demonstre que o principal estabelecimento da 

devedora não se situa na área de competência do juízo, o juiz deverá determinar a 

remessa dos autos, com urgência, ao juízo competente. 

 

1. Direito anterior: não previsto.  

 

2. Direito comparado 

 

• Lei mexicana de recuperação de empresas (12.05.2000): visita de verificação, 

regulada nos arts. 29 e seguintes (ver anexo). 

 

3. Suposta origem no direito brasileiro 

 

• Juiz Daniel Carnio Costa: situações ocorridas a partir de 2011 em processos 

ajuizados perante a 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo. 

Em alguns pedidos de recuperação judicial, depois de deferido o processamento 

do pedido (com imposição do stay period aos credores em geral) e por ocasião da 

primeira visita que o administrador judicial fazia ao estabelecimento do devedor, 

se constatava que a empresa não tinha mais qualquer atividade, nem tinha 

condições de gerar qualquer benefício decorrente da atividade empresarial. 

 

• Providência encontra fundamento em outros dispositivos legais que preveem, de 

modo geral, que o juiz pode/deve ser assistido por perito quando a prova do fato 

depender de conhecimento técnico ou científico (arts. 156, 370 e 481 do CPC).  

 

4. Gênese e objetivos  

 

• Figura híbrida que teria natureza de constatação preliminar e informal realizada 

por pessoa com conhecimento técnico a fim de municiar o juiz com os 

conhecimentos necessários para que garanta a correta aplicação do instituto da 

recuperação judicial.  

 

• Averiguar a regularidade da documentação técnica que acompanha a petição 

inicial, bem como as reais condições de funcionamento da empresa requerente, de 

modo a conferir ao magistrado condições mais adequadas para decidir sobre o 

deferimento ou não do pedido (objetivo principal). 

 

5. Ganhos potenciais 

 

• Opcional 

 

• Maior assertividade na decisão de processar ou não o pedido: juiz de direito não 

tem formação técnica em economia, administração ou contabilidade. 

 

• Eficiência de custo e tempo 

 



3 

 

6. Críticas à perícia (constatação) prévia 

 

• Objetivo parece contradizer a própria definição 

 

• Juiz Paulo Furtado de Oliveira Filho (2a Vara de Falências e Recuperações 

Judiciais de São Paulo): não é mero checklist, mas um juízo de cognição sumária 

dos fatos. Retira do credor a prerrogativa de exercer tal juízo de cognição sobre o 

estado de crise da empresa (ver quadro no tópico 2 abaixo).    

 

• Conflito de interesses potencial: experiência tem mostrado que o perito nomeado 

é futuramente indicado como administrador judicial. 

 

• Prazo de 5 dias: factível para averiguação de esquemas fraudulentos? 

  



4 

 

II. Aprovação do plano independentemente da anuência do devedor 

 

Art. 56. Havendo objeção de qualquer credor ao plano de recuperação judicial, o 

juiz convocará a assembleia-geral de credores para deliberar sobre o plano de 

recuperação. 

§ 1º A data designada para a realização da assembleia-geral não excederá 150 (cento 

e cinquenta) dias contados do deferimento do processamento da recuperação 

judicial. 

§ 2º A assembleia-geral que aprovar o plano de recuperação judicial poderá indicar 

os membros do Comitê de Credores, na forma do art. 26 desta Lei, se já não estiver 

constituído. 

§ 3º O plano de recuperação judicial poderá sofrer alterações na assembleia-geral, 

desde que haja expressa concordância do devedor e em termos que não impliquem 

diminuição dos direitos exclusivamente dos credores ausentes. 

§ 4º Rejeitado o plano de recuperação pela assembleia-geral de credores, o juiz 

decretará a falência do devedor. judicial, o administrador judicial submeterá, no ato, 

à votação da assembleia geral de credores, a concessão de prazo de trinta dias para 

que seja apresentado plano de recuperação judicial pelos credores.  

§5º A concessão do prazo a que se refere o § 4º deverá ser aprovada por credores 

que representem mais da metade dos créditos presentes à assembleia geral de 

credores.  

§6º O plano de recuperação judicial proposto pelos credores somente será posto em 

votação caso satisfeitas, cumulativamente, as seguintes condições:  

I – não preenchimento dos requisitos previstos no art. 58, §1º, desta Lei;  

II – preenchimento dos requisitos previstos nos incisos I, II e III do art. 53 desta 

Lei;  

III – apoio por escrito de credores que representem:  

a) mais de vinte e cinco por cento dos créditos totais sujeitos à recuperação judicial 

ou, alternativamente;  

b) mais de trinta e cinco por cento dos créditos dos credores presentes à assembleia 

a que se refere o §4º deste artigo;  

IV – não imputação, aos sócios do devedor, de obrigações novas, não previstas em 

lei ou em contratos anteriormente celebrados;  

V – previsão de isenção das garantias pessoais prestadas por pessoas naturais em 

relação aos créditos a serem novados e que sejam de titularidade dos credores 

mencionados no inciso III deste §6º ou daqueles que votarem favoravelmente ao 

plano de recuperação judicial apresentado pelos credores, não sendo permitido 

ressalvas de voto; e  

VI – não imposição, ao devedor ou aos seus sócios, de sacrifício maior do que 

aquele que decorreria da liquidação na falência.  

§7º O plano de recuperação judicial apresentado pelos credores poderá prever a 

capitalização dos créditos, inclusive com a consequente alteração do controle da 

sociedade devedora, sendo permitido o exercício do direito de retirada pelo sócio 

do devedor. 
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§8º Não aplicado o disposto nos §§4º a 6º deste artigo, ou rejeitado o plano de 

recuperação judicial proposto pelos credores, o juiz convolará a recuperação 

judicial em falência.  

§9º Na hipótese de suspensão da assembleia geral de credores convocada para fins 

de votação do plano de recuperação judicial, esta deverá ser encerrada no prazo de 

até́ noventa dias, contados da data de sua instalação. 

 

1. Direito anterior: não previsto. 

 

• O § 3º prevê que o plano poderá sofrer alterações na assembleia-geral, desde que 

haja expressa concordância do devedor e em termos que não impliquem 

diminuição dos direitos exclusivamente dos credores ausentes: RJ Eucatex. 

Raquel Sztajn entende que seria possível ao credor apresentar plano alternativo 

com base nesse parágrafo, desde que satisfizesse os interesses do devedor e 

credor. Caso Oi. 

 

2. Direito comparado  

 

• O procedimento regulado pelo Chapter 11 norte-americano permite, desde a 

reforma pontual de 2005, que o reorganization plan seja apresentado pelo devedor 

ou por credores. Observa-se inicialmente um período de exclusividade de 120 dias 

no qual apenas o devedor é legitimado. Caso o devedor não obtenha consenso no 

referido prazo (que pode ser prorrogado por até 18 meses) qualquer parte 

interessada – credor, comitê de credores, o trustee, acionistas, debenturistas – 

pode apresentar plano de recuperação alternativo. 

  

3. Objetivo almejado e pretensos incentivos  

 

• Coibir comportamento oportunista: evitar a proposição pelos devedores de planos 

de recuperação judicial deslocados da realidade da empresa (em detrimento dos 

credores), prolongamento da recuperação judicial apenas com fins de postergar 

pagamento de tributos ou dilapidar patrimônio da empresa, entre outros.  

 

• Incentivos: gerar mais assertividade no devedor e conferir maior segurança e 

tranquilidade (empatia) ao credor na apreciação do plano.    

 

4. Breves comentários sobre o texto  

 

• Best Interest of Creditors: no direito norte-americano, o credor dissidente da 

deliberação que aprova o plano no contexto do cramdown não pode receber 

menos do que receberia em caso de liquidação na falência. 

 

• Debtor Best Interest: plano alternativo não pode impor, ao devedor ou aos seus 

sócios, sacrifício maior do que aquele que decorreria da liquidação na falência. 
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• Maior protagonismo do credor no jogo processual: 

 

5. Críticas 

 

• Juiz Marcelo Barbosa Sacramone (2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais 

de São Paulo): 

 

• Solução não consensual 

 

• Incentivo inverso  

 

• Destituição de administradores: crise empresarial pode ser causada por fenômenos 

externos, alheios à administração, como contração do mercado, supressão dos 

pagamentos de adquirentes relevantes, interrupção de fornecimento de 

mercadorias imprescindíveis. Além disso, nos EUA pesquisas já demonstraram 

que a relação custo-benefício na substituição é alta: demorada curva de 

aprendizado, remuneração elevada etc.  
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III. Sucessão na venda de UPI 

 

Art. 60. Se o plano de recuperação judicial aprovado envolver alienação judicial de 

filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor, o juiz ordenará a sua 

realização, observado o disposto no art. 142 desta Lei.  

Parágrafo único. O objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá 

sucessão do arrematante nas obrigações do devedor de qualquer natureza, inclusive, 

mas não se limitando, as às de natureza ambiental, regulatória, administrativa, 

penal, anticorrupção, tributária e trabalhista, observado o disposto no § 1º do art. 

141 desta Lei. 

 

1. Direito anterior: não previsto. 

 

2. Direito comparado 

 

• A legislação concursal italiana (Decreto 267/1942, com redação do Decreto 

Legislativo 5/2006) contém dispositivo no sentido de que, “salvo disposição em 

contrário, não há responsabilidade do adquirente [no âmbito da falência] pelo 

débito relativo ao exercício do estabelecimento empresarial adquirido. 

 

3. Retrospecto: uma novidade trazida pela LRE 

 

• Não há correspondência no Decreto-Lei 7661/45. A tônica do decreto-lei era 

diferente, dando ênfase à falência da empresa em detrimento da recuperação 

(concordata).  

 

• “Na sistemática da lei anterior, a sucessão do adquirente nas obrigações 

trabalhistas e, sobretudo, tributárias inviabilizava a manutenção da unidade 

produtiva viável nas mãos de terceiro e, consequentemente, sua venda, em 

detrimento do interesse dos trabalhadores, dos próprios credores e da função 

social da organização. Todos perdiam nesse jogo: diante da sucessão tributária e 

trabalhista, a unidade produtiva não era alienada, comprometendo-se a 

manutenção dos empregos, o pagamento de novos tributos e muitas vezes a 

liquidação dos demais créditos habilitados na execução concursal, por faltarem ao 

devedor os recursos necessários.” (STJ: REsp 330.683-SC, rel. Min. Paulo 

Medina, DJU 08.04.2002.)  

 

4. Ausência de sucessão: racional jurídico-econômico da norma 

 

• Baird e Rasmussen: Direito Concursal moderno foi concebido para, entre outros 

fins, preservar o goodwill. O goodwill, como atributo subjetivo da empresa, 

existirá sempre que o bloco organizado de bens do empresário atinja uma 

funcionalidade econômica e, consequentemente, um valor maior do que a soma 

de tais bens individualmente considerados. 

 

 



8 

 

5. Objetivo das novas alterações propostas 

 

• Jurisprudência supostamente pacífica quanto à imunidade do adquirente: STJ-CC 

118.183-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Data do julgamento. 09.11.2011. 

 

• Aparente contradição entre as espécies de alienação previstas pelo legislador no 

âmbito da recuperação judicial e da falência do devedor? 

 

• Objetivo homologatório (ratificador)? “Pacificar, em definitivo, o entendimento 

quanto à não sucessão (por parte do adquirente) de passivos e obrigações em 

alienações de filiais e de unidades produtivas isoladas (UPI) na recuperação 

judicial. As alienações relacionadas no plano de recuperação não estão sujeitas à 

sucessão de passivos, porém as UPIs alienadas não devem comprometer a 

recuperação da empresa e não configurar liquidação da empresa dentro do 

processo de recuperação judicial. Essa alteração é essencial para garantir 

segurança jurídica aos investidores adquirentes dos ativos, o que virá facilitar a 

venda de ativos das empresas recuperandas, devendo permitir, ao final, a 

manutenção da atividade econômica e dos empregos.” (Relatório do Projeto de 

Lei 6.229/2005, do Deputado Federal Hugo Leal). 

 

• Presunção legal de que haja outros estabelecimentos na atividade do devedor, sob 

pena de, aí sim, operar-se a sucessão universal. A venda de UPI seria, no caso de 

estabelecimento único ou principal, uma liquidação disfarçada, resultando no 

esvaziamento da atividade do devedor. 

 

• Dívidas de natureza anticorrupção. Lei 12.846/2013: alteração proposta premia o 

comportamento lesivo do devedor?  

 

6. Definição de UPI – uma oportunidade perdida 

 

• LRE se refere aos ativos organizados do devedor ora como unidade produtiva 

isolada ora como estabelecimento empresarial. 

 

• Comunidade Europeia: centro de interesses autônomos. 

 

• Distorções na prática: 

 

• Recuperação judicial MMX. UPI = direitos minerários 

 

• Recuperação judicial AVIANCA. UPI = direito ao uso de slots no aeroporto 

de Congonhas (acórdão anexo) 

 

• Mais sensato seria a aproximação entre “unidade produtiva isolada” e 

estabelecimento empresarial, tal como positivado no Código Civil Brasileiro, 

segundo a definição clássica de Oscar Barreto Filho (uma universalidade de 

direito). Reforçam esse entendimento o texto do §3º do art. 140 da LRE, segundo 
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o qual a alienação pelo devedor “terá por objeto o conjunto de determinados bens 

necessários à operação rentável da unidade de produção (...)”, e o art. 50, que 

elenca no inciso VII, como um dos meios de recuperação judicial do devedor, o 

trespasse ou arrendamento de estabelecimento, inclusive à sociedade constituída 

pelos próprios empregados. 

 

*** 
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