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RESUMO 

 

 

Estuda os limites e fundamentos da aplicação do instituto Cram Down para fins de 

concretização do princípio da preservação da empresa no Estado Democrático de Direito. 

Descreve os três modelos de Estado e suas origens no direito costumeiro da Antiguidade. 

Expõe as dimensões cumulativas de direito fundamentais caracterizadoras de cada um dos 

modelos de Estado. Ressalta a importância da Hermenêutica Jurídica para a interpretação e 

concretização do princípio da preservação da empresa via Cram Down, especialmente em 

atenção aos princípios da segurança jurídica, da propriedade privada e da função social da 

propriedade. Enfatiza que os métodos clássicos de interpretação das normas jurídicas, assim 

como os novos métodos hermenêuticos e escolas hermernêuticas são insuficientes para a 

compreensão do fenômeno jurídico se não observadas a coerência e a integridade do sistema 

jurídico. Ressalta a evolução do direito concursal, especialmente para demonstrar a mitigação 

do caráter repressivo e adoção de institutos que permitem a recuperação do devedor. Compara 

o direito concursal atual de vários países para averiguar se adotam o instituto do Cram Down. 

Conclui que a concessão da Recuperação Judicial pela via do Cram Down, atendidos os 

requisitos legais, é um dever do juiz e não uma mera conveniência. 

 

 

Palavras-chave: Recuperação de Empresas. Cram Down. Falência. Princípio da preservação 

da empresa. Interpretação.  

  



 

 

ABSTRACT 

 

 

This study has as its scope the limits and grounds of the Cram Down, legal institute whose 

purpose is to bring efficacy to the principle of preservation of economic activities in the Rule of 

Law. Firstly, it describes the three different types of State and their origin in Ancient costumary 

law. Furthermore, it elicits cumulative dimensions of fundamental rights that characterize each 

one of them. Moreover, it stresses the importance of Legal Hermeneutics to best interpret and 

bind that institute, especially in order to enforce legal certainty, private property and the social 

function of property. It emphasizes that neither classic methods of legal norm interpretation nor 

the latest hermeneutics models and schools will be enough to best comprehend legal 

phenomena if the legal system‘s coherence and integrity are not complied with. It also draws 

attention to the evolution of bankruptcy law, especially in order to demonstrate the mitigation 

of its repressive character and the adoption of institutes that allow the debtor‘s recovery. In 

addition, it makes a study of comparative law on the bankruptcy law of a number of countries 

by means of ascertain if they adopt the Cram Down. Its conclusion denotes the Cram Down as 

a duty of the judge, and not mere convenience, as long as its legal requirements are met. 

 

 

Keywords: Restructuring. Cram Down. Bankruptcy. Principle of Preservation of Economic 

Activities. Hermeneutics. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Lei N.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, regula a recuperação judicial, 

extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária (Lei de Recuperação e 

falência de Empresas - LRE). Ela trouxe significativa inovação ao retirar da assembleia geral o 

papel de mero coadjuvante, colocando-a como figura central do processo de recuperação e 

falência de empresas, especialmente para aprovar, rejeitar ou propor mudanças no plano de 

recuperação. Assim, a princípio, cabe à assembleia geral – e não ao juiz - decidir se o devedor é 

ou não recuperável ao aprovar ou não o plano de recuperação, cabendo ao juiz tão somente sua 

homologação, exceto quando há ilegalidade. 

No entanto, esse poder que fora retirado do juiz é devolvido no art. 58, §1º, da LRE, 

que dispõe sobre a possibilidade de, mediante juízo de valor, o magistrado aplicar o Cram 

Down (instrumento do direito americano presente na LRE) e aprovar o plano de recuperação 

judicial que não fora aprovado pela assembleia geral de credores, desde que haja aprovação em 

uma ou duas classes e uma quase aprovação na classe seguinte (um terço de votos favoráveis).  

Para complicar ainda mais a situação, na redação original da Lei 11.101/2005 existiam 

três classes de credores mas, recentemente, o legislador inseriu uma quarta classe e não fez 

nenhuma alteração quanto ao quórum de votos para conceder a recuperação judicial via Cram 

Down.  É possível que em uma recuperação haja uma, duas, três ou quatro classes de credores. 

A permissão da lei para fins de aplicação do cramdown segue a lógica da quase aprovação do 

plano de recuperação pela assembleia geral de credores, ao impor à minoria dissidente a 

vontade da maioria que concordou com a concessão do plano de recuperação. A Lei fala que o 

juiz poderá aprovar o plano de recuperação via cramdown.  Nesse contexto, a concessão da 

recuperação judicial via Cram Down é uma conveniência ou uma obrigação do juiz? Diante do 

silêncio do legislador, na recuperação judicial, precisa-se de aprovação de três classes mais um 

terço da quarta classe para a aplicação do Cram Down ou permanece o quórum de antes da 

reforma, qual seja, aprovação por duas classes mais um terço da terceira?  

Trata-se de temática de grande relevância na atualidade, dada a função social exercida 

pela atividade empresarial. Assim, busca-se compreender, de forma geral, quais os 

fundamentos e limites da aplicação do Cram Down para concretizar o princípio da preservação 

da empresa no Estado Democrático de Direito na tentativa de reestruturação da empresa em 

crise. 
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Embora haja em sede doutrinária argumento segundo a qual o juiz exerce poder 

discricionário para fins de concessão da recuperação judicial via Cram Down e que deveria ser 

inclusive convencido sobre a viabilidade da empresa
1
, neste trabalho, sustenta-se como 

hipótese que, preenchidos os requisitos legais, não cabe ao juiz fazer juízo de valor sobre a 

conveniência ou não da aplicação do Cram Down para fins de aprovação do plano de 

recuperação judicial.   

A legislação atual tenta superar velhas ideias ao propor um processo de recuperação de 

empresas capaz de contribuir para o desenvolvimento da nação ao tentar recuperar a empresa 

em crise ou, não sendo o caso, satisfazer o interesse dos credores. A princípio, é comum 

acreditar que a falência visa à satisfação dos credores e, a recuperação, à preservação da 

empresa. No entanto, questões ligadas ao princípio da preservação da empresa permanecem 

abertas, especialmente quanto à suposta (in) compatibilidade entre a preservação da empresa e 

a satisfação dos credores na recuperação. Da mesma forma, há uma suposta incompatibilidade 

quanto à preservação da empresa quando decretada a falência. 

O primeiro capítulo deste trabalho visa estudar os três grandes momentos do 

constitucionalismo moderno, a saber, Estado Liberal de Direito, Estado Social de Direito e 

Estado Democrático de Direito, dado que cada um desses modelos é marcado por um rol de 

direitos conceituados como dimensões, funções ou gerações de direitos fundamentais, além de 

avaliar as peculiaridades da recuperação de empresas no direito comparado. É imperioso saber 

como a colisão entre um direito oriundo do Estado Liberal com outro do Estado Social deve ser 

solucionada para compreender se há – ou não – hierarquia entre direitos fundamentais no nível 

abstrato. Ou seja, haveria hierarquia entre o princípio da função social da empresa, fundamento 

do princípio da preservação da empresa, e o princípio da propriedade privada enquanto 

satisfação do interesse dos credores? 

O segundo capítulo, através dos aportes da Hermenêutica Jurídica, trata da 

interpretação das normas jurídicas, em especial, da concretização do princípio da preservação 

da empresa no Estado Democrático de Direito. Ainda que os modelos de estado sirvam para 

compreender a relação entre estado, indivíduo e direitos fundamentais, a solução da colisão de 

um direito fundamental com outro não é fornecida pelos três momentos do Estado 

                                                 
1 ARAGÃO, Paulo C.; BUMACHAR, Laura; A assembleia geral de credores na lei de recuperação e 

falências. IN SANTOS, Paulo Penalva. A nova lei de falências e de recuperação de empresas: Lei 

11.101/05. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 123 
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Constitucional e, nesse sentido, faz-se necessário compreendê-la através dos aportes da 

hermenêutica jurídica ao longo da história.  

O terceiro capítulo deste trabalho cuida justamente da evolução do direito falimentar e 

da noção de recuperação de empresas, da origem, dos fundamentos e dos limites para fins de 

aplicação do Cram Down, no Brasil, com ênfase inclusive na jurisprudência dos tribunais em 

casos de repercussão nacional de recuperação e falência de empresas. A análise do número de 

recuperações e falências nos últimos vinte anos fornece um quadro geral sobre a eficiência da 

lei. Por outro lado, a análise jurisprudencial dos oito maiores casos de recuperação e falência do 

país soma-se ao quadro geral anterior para fornecer uma visão mais acurada das questões que 

circundam a recuperação da empresa em crise no Estado Democrático de Direito. 

Para tanto, a metodologia utilizada será pesquisa bibliográfica e jurisprudencial sobre 

o tema.  
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2 EVOLUÇÃO DO ESTADO DE DIREITO E DO DIREITO FALIMENTAR NO 

BRASIL E NO DIREITO COMPARADO 

 

Com o advento do Estado Constitucional de Direito, a estrutura organizacional estatal 

passou a ser exposta nas Constituições em atenção ao princípio da legalidade. O Estado 

Democrático de Direito, inaugurado no Brasil com a Constituição da República de 1988, é 

assentado em modelos de Estado anteriores desenvolvidos e aperfeiçoados ao longo dos 

séculos, de modo que, para além de uma mera substituição dos modelos clássicos, o Estado 

Democrático de Direito é um projeto em construção e, nesse sentido, a interpretação das 

normas constitucionais possuem estreita ligação com a noção de desenvolvimento.  

Ao longo dos séculos, o desenvolvimento do comércio trouxe mudanças significativas 

para a humanidade. Com a intensificação da globalização a partir da década de 1980, os 

mercados internos adquiriram maior abertura e as trocas comerciais intensificaram-se. 

Sobretudo após a Segunda Guerra, percebeu-se que a empresa é fundamental para o 

desenvolvimento do Estado em seus vários aspectos, servindo tanto para o crescimento e 

desenvolvimento econômico da nação quanto para a mitigação das desigualdades sociais 

através da produção de riqueza.  O direito empresarial passa a ser um dos fenômenos que 

regula e promove o desenvolvimento econômico sob um prisma e, sob outro, dado seu 

cosmopolitismo, prevê normas para a estabilidade dos investimentos e organização da iniciativa 

econômica, seja no plano internacional ou interno
2
.  

Além disso, no atual momento de globalização, um processo de insolvência 

desordenado e ineficiente pode agravar as crises econômicas e financeiras, além de contribuir 

para o aumento do custo do crédito
3
 diante de inadimplementos e da pouca efetividade da 

legislação de execução concursal
4
.  A questão não se resume unicamente ao direito privado, 

                                                 
2
 MIRAGEM, Bruno N. B. Do direito comercial ao direito empresarial: formação histórica e tendências 

do direito brasileiro. IN WALD, Arnoldo (Org). Direito Empresarial: teoria geral, v. 1. São Paulo: RT, 

2011. Coleção Doutrinas Essenciais, p. 87.   
3
 MARTINO, Paolo di; VASTA, Michelangelo. Companies‘ insolvency and ‗the nature of the firm‘ in 

Italy, 1920s–70s. The economic history review, 63, 1, p. 137-164, 2010, p. 139: ―In market economies, 

insolvency and bankruptcy laws are pivotal institutions as, ex ante, they provide incentives (or 

constraints) to risk-taking and contribute to disciplining debtors‘ behaviour while, ex post, they 

influence the rate and speed of debt repayment, make a distinction between companies to be liquidated 

and those deserving a further chance, and provide the means for such a restart‖. 
4
 FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL. Pour des Procédures D'Insolvabilité Ordonnées et 

Efficaces. Département juridique Fonds monétaire  international 2000. Disponível em:  

http://www.imf.org/external/pubs/ft/orderly/fre/index.htm. Acesso em: 04.04.2016. 
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pois há ainda interesses transindividuais envolvidos no processo de insolvência que demandam 

a participação do Ministério Público. Cite-se, por exemplo, o caso da Parmalat italiana que no 

início de 2004 entrou em crise financeira mundial e, para encobrir prejuízos, realizou a 

reprovável prática denominada maquiagem de balanço para continuar a angariar recursos dos 

investidores privados (poupança popular)
5
. 

A gestão empresarial ganhou tamanha importância nos dias atuais que há quem 

proponha um novo modelo de governo denominado governo empresarial ou governo com 

espírito empresarial (entrepreneurial government), verdadeiro catalisador da produtividade, que 

introduza e apoie inovação para ensejar maior número de oportunidades às pessoas
6
.  Há estudo 

que demonstra a importância da lei de falência para o crescimento da economia de um Estado, 

citando como exemplo as diferentes taxas de crescimento do Chile e do México no final do 

século passado que teriam decorrido do acesso ao crédito como fator substancial porque, no 

Chile, a proporção era de 60% do PIB enquanto que, no México, era de apenas 15%.  

O aumento da oferta de crédito no Chile decorreu da reforma da Lei de falência e do 

sistema bancário que passaram a priorizar o credor em detrimento do devedor
7
. Nesse contexto, 

a reformulação do direito concursal passou a ser uma necessidade urgente dos Estados, 

especialmente para possibilitar a recuperação de empresas em crise ou, não sendo o caso, 

conferir efetividade a execução concursal para fins de satisfação do interesse dos credores. As 

crises são perturbações que atacam a integridade sistêmica e que podem acarretar desde um 

processo de aprendizagem à ruptura do próprio sistema
8
. Crise é o desequilíbrio ou a ruptura de 

um esquema de vida; é largar uma escala de valores; apresenta-se diante da anormalidade das 

operações cotidianas e é vista nos mais diversos sistemas sociais: fala-se em crise econômica, 

moral, do ensino, das estruturas etc
9
. 

                                                 
5
 GUIMARÃES, Márcio Souza. O ministério público no novo sistema de insolvência empresarial: a 

habilitação e a impugnação de créditos. IN SANTOS, Paulo Penalva. A nova lei de falências e de 

recuperação de empresas: Lei 11.101/05. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 40 
6
 WALD, Arnoldo. O espírito empresarial, a empresa e a reforma constitucional. IN WALD, Arnoldo 

(Org). Direito Empresarial: teoria geral, v. 1. São Paulo: RT, 2011. Coleção Doutrinas Essenciais, p. 29. 
7
 ARAÚJO, Aloísio; LUNDBERG, Eduardo. A nova legislação de falências: uma avaliação econômica. 

In: PAIVA, Luiz Fernando Valente de. (Coord). Direito Falimentar e a Nova Lei de Falências e 

Recuperação de Empresas. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 327. 
8
 HABERMAS, Jürgen. Problemas de legitimación en el capitalismo tardío. Madrid: Cátedra, 1999, p. 

21-23. 
9
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Durante aproximadamente seis décadas, o direito falimentar brasileiro foi regido pelo 

Decreto-Lei 7.661/1945 (Lei de falências) que rompeu com a tradição segundo a qual pertencia 

à assembleia geral o poder de decisão quanto à concessão ou não das concordatas ao devedor. 

No decorrer dos anos, diversas alterações foram inseridas no diploma, destacando-se, por 

exemplo, a preferência do credor trabalhista à frente do credor com garantia real, o qual teve a 

força da sua garantia praticamente destroçada pelo crédito decorrente de relação de trabalho
10

.  

Em meados da década de 2000, a Lei 11.101/2005 (Lei de Recuperação e Falência de 

Empresas-LRE) revogou o Decreto-Lei 7.661/1945 para fornecer novos horizontes ao direito 

concursal empresarial. Percebeu-se que a empresa enquanto atividade econômica ultrapassa os 

interesses meramente individuais de outrora e adquire características metaindividuais, alçadas 

ao nível constitucional.  A empresa não mais se identifica unicamente como seu proprietário ou 

controlador, mas com diretores, executivos, técnicos, trabalhadores e demais colaboradores. Da 

mesma forma, os fatores de produção não mais se resumem ao capital e ao trabalho, mas 

ensejam toda uma plêiade de saberes que vão da tecnologia às técnicas comerciais e de gestão 

para o sucesso da atividade empresarial
11

. 

Nesse contexto, a possibilidade de recuperação da empresa em crise recebe estímulo 

legal através do princípio da preservação da empresa (artigo 47 da Lei 11.101/2005), cujo 

fundamento repousa na própria função social da empresa, uma das faces do princípio da função 

social da propriedade privada. A Constituição da República Federativa do Brasil trouxe um rol 

de direitos fundamentais que são frutos dos três grandes momentos do constitucionalismo 

moderno inaugurado pela Revolução Francesa. Dentre estes direitos estão o direito à 

propriedade privada e à função social da propriedade, ambos previsto no artigo 170 da Carta. 

Deste último decorre o princípio da função social da empresa que funciona como fundamento 

do princípio legal da preservação da empresa, previsto no artigo 47 da Lei de Recuperação de 

Empresas (Lei 11.101/2005). 

Dada a importância da empresa para o desenvolvimento do Estado, a LRE trouxe 

previsão interessante para permitir ao juiz conceder a recuperação ou reestruturação da empresa 

em crise contra a vontade dos credores através do instrumento oriundo do direito americano 

                                                 
10

 CRUZ, Sérgio Lúcio Oliveira e. Classificação dos créditos na falência. IN SANTOS, Paulo Penalva. 

A nova lei de falências e de recuperação de empresas: Lei 11.101/05. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 

205 
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 WALD, Arnoldo. O espírito empresarial, a empresa e a reforma constitucional. IN WALD, Arnoldo 

(Org). Direito Empresarial: teoria geral, v. 1. São Paulo: RT, 2011. Coleção Doutrinas Essenciais, p. 31. 

 



17 

 

conhecido como Cram Down. Para a compreensão correta do instrumento, fazem-se 

necessárias algumas explicações iniciais.  

Ao tratar das regras do procedimento de recuperação judicial, a lei brasileira permite 

que qualquer credor manifeste objeção ao plano de recuperação, nos termos do artigo 55 da 

LRE e, consequentemente, o parágrafo 4º determina que o juiz deverá decretar a falência do 

devedor caso o plano seja rejeitado pela assembleia geral de credores composta por até quatro 

classes, como será visto em momento oportuno.  Dessa forma, resta claro que o poder de 

conceder ou não a recuperação da empresa em crise pertence aos credores que formam a 

assembleia geral.  Em sentido inverso, o art. 58 da referida lei, por sua vez, obriga o juiz a 

conceder a recuperação judicial do devedor caso o plano não tenha sofrido nenhum objeção por 

parte dos credores.  

Ocorre que, no parágrafo primeiro do art. 58, o poder retirado do juiz para fins de 

aprovação ou não do plano de recuperação é devolvido e, pela dicção do dispositivo, o juiz 

poderá conceder a recuperação judicial mesmo contra a vontade de uma minoria de credores, 

desde que atingido um quórum especial de votos no qual a classe que desaprovou tenha pelo 

menos um terço de votos favoráveis: o juiz impõe o plano de recuperação judicial via Cram 

Down.  

Quanto à origem histórica, o termo Cram Down ou cramdown foi cunhado em 1668 

pelo Lord Chaworth na elaboração de um relatório para o Duque de Rutland, ao fazer a 

seguinte afirmação no documento: ―eu poderia aconselhar você engolir essas palavras, ou então 

enfiar garganta abaixo com minha espada
12

. A figura de linguagem havia sido usada 

anteriormente pelo dramaturgo inglês William Shakespeare na peça A tempestade, escrita entre 

1610 e 1611, na passagem na qual Alonso, personagem fictício da peça, afirma: ―You cram 

these words into mine ears against the stomach of my sense‖.  Na versão em português, a 

tradução ―Enches-me os ouvidos com palavras que só ferem o âmago do meu ser‖
13

.  

                                                 
12

 THE NEW YORK TIME MAGAZINE: ―‘I would advise you to eate your words, else Ile . . . crame 

them downe your throate with my sworde. [...]To cram down is ―to stuff into an unwilling recipient,‖ 

much as Shakespeare earlier used the figure of speech in ―The Tempest‖: ―You cram these words into 

mine eares, against the stomache of my sense.‘‖ Disponível em: 

http://www.nytimes.com/2009/01/25/magazine/25wwln-safire-t.html. Acesso em 05 de fevereiro de 

2016. 
13

 SHAKESPEARE, William. A tempestade. Tradução de Fátima Vieira, p. 29. Disponível em < 

http://www.tnsj.pt/cinfo/REP_1/A6/C26/D15F5.pdf >. Acesso em 05 de fevereiro de 2016. 
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Em um viés pragmático, objetivo e simples, Cram Down é a imposição de algo por 

alguém contra a vontade do outro, algo como enfiar garganta abaixo algo que o outro não 

aceitou. Sob a perspectiva do direito de insolvência, o instituto Cram Down é oriundo do 

direito americano e significa uma permissão legal dada ao tribunal ou juiz para aprovar um 

plano de reestruturação mesmo diante da oposição dos credores
14

, desde que pelo menos uma 

classe de credores aceite o plano
15

. O Cram Down, na legislação do Brasil, está previsto na 

LRE, art. 58, §1º, com a seguinte redação:  

Art. 58. Cumpridas as exigências desta Lei, o juiz concederá a recuperação 

judicial do devedor cujo plano não tenha sofrido objeção de credor nos termos 

do art. 55 desta Lei ou tenha sido aprovado pela assembleia geral de credores 

na forma do art. 45 desta Lei. 

        § 1o O juiz poderá conceder a recuperação judicial com base em plano 

que não obteve aprovação na forma do art. 45 desta Lei, desde que, na mesma 

assembleia, tenha obtido, de forma cumulativa: 

        I – o voto favorável de credores que representem mais da metade do valor 

de todos os créditos presentes à assembleia, independentemente de classes; 

        II – a aprovação de 2 (duas) das classes de credores nos termos do art. 45 

desta Lei ou, caso haja somente 2 (duas) classes com credores votantes, a 

aprovação de pelo menos 1 (uma) delas; 

        III – na classe que o houver rejeitado, o voto favorável de mais de 1/3 

(um terço) dos credores, computados na forma dos §§ 1o e 2o do art. 45 desta 

Lei. (grifo nosso) 

A compreensão do instituto requer um breve escorço histórico acerca da evolução do 

direito falimentar e, sobre essa questão, tratará o próximo tópico. 

 

                                                 
14

 PACHULSKI, Isaac M. The cram down and valuation under chapter 11 of the bankruptcy code. North 

Carolina Law Review, v. 48,n. 5, 1980, p. 927: ―Indeed, the Code is susceptible to the construction that 

a plan might be confumed even if it is not accepted by any impaired class. The statutory provisions that 

permit a plan to be confirmed over the opposition of a dissenting class or classes are often referred to as 

the "Cram down" provisions‖. 
15

 HOUSER, Barbara J. Classification and Treatment of foreign claims in U.S. bankruptcy 

proceedings.Texas international law journal. Vol. 36:475, 2001, p. 486.  
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2.1 ORIGEM E EVOLUÇÃO DO DIREITO CONCURSAL: DO CARÁTER REPRESSIVO 

À POSSIBILIDADE DE RECUPERAÇÃO DO DEVEDOR 

A empresa contemporânea passou por várias transformações, dentre as quais se 

destacam a integração à economia internacional, a substituição da empresa isolada pelos grupos 

empresariais, a reformulação do controle, a presença de corpo técnico cada vez mais 

especializado na busca de um melhor desempenho, a terceirização das atividades secundárias, o 

controle partilhado de capitais e a adoção de delegação e consenso nas decisões empresariais
16

. 

Assim, o Direito Empresarial, especialmente as leis de insolvência e falência
17

, assumem 

posições de destaque nas economias de mercado, seja para incentivar ou desencorajar 

comportamentos dos devedores, além de influenciar o valor do crédito e outros aspectos 

referentes a investimentos
18

. A insolvência adquiriu importância no cenário mundial a ponto de 

se questionar a necessidade de criação de uma lei de quebras global para ser aplicada aos 

estados em crise econômico-financeira na tentativa de reestruturar as dívidas soberanas
19

.   

A ordem jurídica assume posição de destaque por ser, em grande parte, expressão ou 

revestimento da Ordem Econômica. As crises econômicas andam ao lado das questões a serem 

solucionadas de direito monetário e estas requerem certo conhecimento de economia por parte 

do jurista, embora sem a pretensão de transformá-lo em um economista
20

. A empresa do 

sistema capitalista requer uma gestão eficiente e competitiva ou o negócio fracassará diante de 

três espécies de crises econômicas, financeiras e patrimoniais.  A crise econômica ocorre diante 

da retração do negócio, seja por que seu produto não possui qualidade, ou por que perdeu 

espaço pelo desuso ou outra causa. Não se confunde com a crise de liquidez porque, neste caso, 

há quebra de fluxo entre a receita e a despesa. Há a ainda uma terceira espécie, a crise 

patrimonial, caracterizada pela existência do passivo superior ao ativo. Assim, embora a lei do 

mercado norteie todo o sistema capitalista, é possível que a empresa em crise seja viável, de 

modo que, com a correção dos rumos da gerência, ela ganhe fôlego e volte a crescer, 
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 WALD, Arnoldo. O espírito empresarial, a empresa e a reforma constitucional. IN WALD, Arnoldo 

(Org). Direito Empresarial: teoria geral, v. 1. São Paulo: RT, 2011. Coleção Doutrinas Essenciais, p. 37. 
17

 Alguns países adotam um diploma de insolvência para o devedor civil e outro diploma para o devedor 

empresário, diferentemente de países que unificam a matéria em diploma único. 
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 MARTINO, Paolo di; VASTA, Michelangelo. Companies‘ insolvency and ‗the nature of the firm‘ in 

Italy, 1920s–70s. The economic history review, 63, 1, p. 137-164, 2010, p. 139 
19

 PORTILLA, Juan Carlos. ¿Es posible una ley global de quiebras soberanas? Con-texto revista 

derecho y economía, n. 31, 2008, p. 125 
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 WALD, Arnoldo. O novo direito monetário: os planos econômicos, os contratos, o FGTS e a justiça. 

São Paulo: Malheiros, 2002, p. 26-27. 
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cumprindo sua função social no que diz respeito à manutenção da fonte produtiva. Essa é, aliás, 

a linha mestra do direito concursal moderno: equilíbrio entre o interesse social, a satisfação dos 

credores e o respeito aos direitos do devedor
21

.  

 No Brasil, a Lei de Recuperação de Empresas pressupõe princípios importantes para 

serem aplicados de forma coerente com o ordenamento jurídico. Dentre eles, destaca-se o 

princípio da preservação da empresa exposto de forma expressa no art. 47 da LRE. Tanto a 

falência quanto à recuperação judicial ou extrajudicial de empresas, no Brasil, encontra 

fundamento na LRE.  Embora hoje se possa falar em fundamentos constitucionais do princípio 

da preservação da empresa, a execução dos devedores insolventes, a exemplo do Estado 

Democrático de Direito, da Hermenêutica Jurídica e do direito como um todo, atravessou 

diversos momentos históricos, como será demonstrado. 

Saliente-se que o regime de tratamento judicial da crise financeira envolvendo 

empresa apresenta sob a perspectiva histórica quatro fases. A primeira delas é a de insolvência-

sanção, na qual era possível punição física do devedor, que ia desde a escravização à morte. A 

segunda fase é caracterizada como falência-liquidação e enaltece o modelo liquidatório. A 

terceira fase é a da falência-saneamento e surgiu após a Segunda Guerra, diferenciando a 

empresa da pessoa dos seus dirigentes. A quarta fase é a reconsideração da falência-liquidação, 

destacando-se por procurar maximizar o valor econômico da empresa juntamente com a 

supremacia da deliberação dos credores
22

, como será demonstrado na sequência. 

A falência constitui-se como um concurso universal de credores, seja do devedor 

empresário, seja da sociedade empresária
23

. Sob a perspectiva clássica, nada mais é do que um 

concurso universal com a finalidade de liquidar os bens que integram o patrimônio do devedor, 

distribuindo o resultado para satisfação dos credores, de acordo com a ordem e os privilégios 

dispostos em lei
24

. Ao longo da história, percebeu-se que a insolvência trazia um desafio para a 
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 SALOMÃO, Luis Felipe. A nova lei de recuperação de empresas: a declaração judicial da falência e 

da quebra requerida pelo próprio devedor (lei 11.101, de 9 de fevereiro de 2005). IN SANTOS, Paulo 

Penalva. A nova lei de falências e de recuperação de empresas: Lei 11.101/05. Rio de Janeiro: Forense, 

2007, p. 187. 
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 FERNANDES, Jean Carlos. A delimitação do princípio da preservação da empresa em um estado 

democrático de direito. Revista da Faculdade de Direito Milton Campos, Nova Lima V. 27 p.22-30, 

2013, p. 20 
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 SANTOS, J. A. Penalva. A falência no direito internacional e o mercosul. IN SANTOS, Paulo 

Penalva. A nova lei de falências e de recuperação de empresas: Lei 11.101/05. Rio de Janeiro: Forense, 

2007, p. 526.  
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sociedade no sentido de que a execução individual era injusta e insuficiente para satisfação das 

pretensões dos credores. Adotar a execução individual implicaria na satisfação de alguns deles 

em detrimento dos demais e, nesse contexto, percebeu-se que o melhor caminho seria a 

execução coletiva na qual todos os credores pudessem concorrer conjuntamente à satisfação 

dos seus créditos
25

. 

Ao redor do mundo, dois sistemas se destacam no que concerne à recuperação de 

empresas, de modo que, de um lado há sistemas orientados para satisfazer as expectativas dos 

credores (creditor oriented) e, de outro, sistemas voltados à preservação da empresa (debtor 

oriented)
26

. No entanto, isso nem sempre foi assim, como será demonstrado em breve escorço 

histórico.  

Durante a época da legis actiones, a execução de uma dívida era feita sobre o próprio 

corpo do devedor, permitindo-se a divisão de seu corpo em diversos pedaços, tantos quanto 

bastassem ao pagamento das dívidas, embora tal prática não se efetivasse por ser repudiada 

pelos costumes públicos. O comum, no entanto, era vender o devedor como escravo e partilhar 

a pecúnia apurada entre os credores
27

. 

Assim, o traço marcante da cobrança do devedor na Antiguidade era a garantia da 

dívida mediante vida ou liberdade. As Leis de Hamurabi traziam dispositivos claros no item 

VII, 112º a 119º, que tratam das obrigações (contratos de transporte e mútuo), do processo 

executivo e da servidão por dívidas. Assim, o referido diploma trouxe disposições que 

permitiam o oferecimento de pessoas como garantia de dívidas
28

. 
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 MAMEDE, Gladston. Direito empresarial brasileiro, volume 4: falência e recuperação de empresas. 

São Paulo: Atlas, 2006, p. 33-34 
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 PERIN JR., Ecio. Preservação da empresa na Lei de Falências. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 55. 
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 BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Lei de recuperação de empresas e falências : comentada : Lei 
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 BIBLIOTECA VIRTUAL DE DIREITOS HUMANOS – UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. 

Disponível em < http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-
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hamurabi.html >. Acesso em 05 de fevereiro de 2016. ―117º - Se alguém tem um débito vencido e vende 
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Em Roma, o patrimônio era a emanação da própria personalidade e, em caso de 

inadimplemento, o devedor submetia-se ao credor de forma pessoal. Logo, era permitido dispor 

tanto dos bens quanto do corpo do devedor e esse caráter repressivo somente veio a ser 

mitigado ou humanizado com a Lex Poetelia Papiria, de 326 a. C. Saliente-se que nesse 

período inexistia um processo falimentar propriamente dito, porque somente com a suavização 

dos efeitos pessoais da cobrança da dívida frente ao devedor é vão surgindo os primeiros 

procedimentos simples de execução concursal
29

. 

O Direito Comercial desenvolveu-se entre os séculos XII e XV como um direito 

eminentemente prático, consuetudinário e cosmopolita, determinado pelas necessidades das 

trocas comerciais de bens e dinheiro em feiras, corporações e demais instrumentos de seguro e 

crédito, assim como pelas operações bancárias que surgiam ao redor do Mar Mediterrâneo. 

Afirma-se, portanto, que o direito comercial ocidental foi amplamente desenvolvido nas feiras 

internacionais comerciárias em Champagne nos séculos XII e XIII. Nessa época, os 

comerciantes tinham suas próprias jurisdições, mercados e tribunais marítimos e eram julgados 

por seus pares que exerciam o comércio. A legislação era eminentemente não escrita, embora 

não se olvide das compilações de Gênova de 1154 e de Veneza de 1205, além das várias 

compilações espanholas que culminaram na versão barcelonesa do Consultat de Mar
30

. Vários 

princípios de direito comercial surgiram nessa época, além de diversos instrumentos como a 

moeda fiduciária e a letra de câmbio.  

O caráter arbitrário do direito é marca das sociedades antigas nas quais os sistemas 

político e religioso fundamentavam-se na religião e, aos poucos, ele cede espaço, na 

Mesopotâmia, a um direito de viés útil e prático. Assim, o Direito Comercial desenvolveu-se na 

prática comercial ao longo dos séculos para, na Idade Média, adquirir sistematização
31

. O 

direito propriamente concursal teve sua origem nas célebres comunas da baixa Idade Média 

durante o desmembramento do Império de Carlo Magno. O falido era considerado um 

defraudador e isso refletira no surgimento do direito comercial e, especialmente, do direito 

concursal. Como inexistia um Estado forte e a proteção dos senhores feudais se dava 

exclusivamente em seus territórios, com o surgimento dos burgos, houve aglutinação de 
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comerciantes que reclamavam dos senhores as liberdades de comércio, fato este que contribuiu 

para o surgimento dos estatutos das cidades
32

. 

Nesse contexto de Idade Média, o comércio deixara de ser característica de poucos 

povos e difundira-se por todo o mundo civilizado. Durante o Renascimento Comercial da 

Europa, artesãos e comerciantes reuniam-se em corporações de ofício, de características 

fortemente burguesas. Aos poucos, essas corporações foram normatizando as relações 

comerciais para formar a base do hoje conhecido como Direito Comercial, embora cada praça 

tivesse seu próprio direito. As corporações de ofícios marcaram, portanto, a primeira fase do 

direito comercial, de forte viés subjetivista diante do fato que somente quem fosse membro 

delas poderia se valer de suas normas
33

. Portanto, o direito comercial das corporações de ofício 

era um direito da classe dos comerciantes, dado que era oriundo das ligas e corporações. As 

pendências comerciais eram solucionadas pelos juízes eleitos pelos próprios mercadores
34

.  

Essa fase é conhecida como a subjetivo-corporativista do Direito Comercial. Era dado 

àquele que exercia a mercancia – o comerciante - a possibilidade de submissão a uma 

legislação diferenciada, fruto da autonomia das corporações de ofício. Esse caráter subjetivista 

das corporações de ofício somente veio mudar com o advento do Código Comercial de 

Napoleão de 1808 que, de forma bastante objetiva, trouxe legislação especial a ser aplicada 

àqueles que exerciam a mercancia. 

Ainda naquele período, o concurso creditório passou a ser amplamente disciplinado 

para determinar a obrigatoriedade da habilitação dos credores em juízo, lugar onde se 

processava a arrecadação de bens e o pagamento das dívidas. Nessa época, o concurso de 

credores transformou-se em falência, diante da extraordinária expansão do comércio marítimo 

no entorno das cidades italianas. Aqui a falência ainda era vista como um delito e a própria 

origem latina do termo – verbo fallere – denota enganar, falsear. Seja comerciante ou não, na 

Idade Média, a falência era aplicável a qualquer devedor
35

. 
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O período romano é o símbolo da origem do direito falimentar, mas foi na Idade 

Média que ocorreu o aperfeiçoamento, a sistematização e o desenvolvimento que caracterizam 

uma visão aproximada com o direito falimentar moderno. O princípio da preservação da 

empresa destaca nítida intervenção estatal no âmbito das relações privadas, mas desde o direito 

romano era dado ao juiz o estrito papel de salvaguardar os direitos dos credores
36

.  

O direito estatutário, primeiro ordenamento do direito comercial, aperfeiçoou-se nos 

estatutos das cidades como Pisa, Milán, Florencia, Flandes, dentre outras, trazendo como 

marca comum a execução coletiva do devedor que era desapoderado dos bens para que fosse 

permitida a liquidação patrimonial  e a consequente satisfação dos interesses  dos credores
37

. 

Com a expansão do comércio, as demais atividades que não se submetiam aos tribunais de 

comércio passaram, aos poucos, a ter o amparo dos tribunais para serem julgadas como 

matérias de comércio. Destacavam-se dentre elas as atividades de câmbio, bancária, letras de 

câmbio e demais negócios que guardavam estreita relação com o comércio. Embora alguns 

autores não a consideram como uma fase do direito comercial, esse período ficou conhecido 

como a fase eclética, representante do período compreendido entre o fim das corporações e 

início do período napoleônico
38

. 

Com o fim do Renascimento, a França assume posição de destaque no direito 

comercial em detrimento da Itália e, em 1673, a Ordenação de Savary promoveu a unificação 

da legislação comercial de todo o reino de Luiz XIV para, juntamente com o Código de 

Napoleão de 1808, constituírem as bases do direito falimentar moderno
39

. Aos poucos, os 

estatutos italianos difundiram-se pelo velho continente influenciando de forma significativa as 

Ordenações de 1673 na França. O Código Comercial francês de Napoleão impunha severas 

restrições ao falido, embora fosse inegável a evolução do instituto para ser aplicado tão 

somente ao comerciante e, ao poucos, abrandar os rigores legais distinguindo os devedores 

honestos dos desonestos
40

.  

                                                 
36

 PERIN JR., Ecio. Preservação da empresa na Lei de Falências. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 8-9. 
37

 JUNYENT BAS, Francisco; SANDOVAL, Carlos Molina. Ley de Concursos y Quiebras/Francisco 

Junyent Bas y Carlos A. Molina Sandoval. - 3a ed., Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 2011, p. 5 
38

 NEGRÃO, Ricardo. Manual de direito comercial e de empresa: volume 3. 6 ed. São Paulo: Saraiva, 

2011, p. 61 
39

 PERIN JR., Ecio. Preservação da empresa na Lei de Falências. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 11 
40

 ALMEIDA,  Amador Paes de. Curso de falência e recuperação de empresa: de acordo com a lei 

11.101/05 25. Ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 6-7 



25 

 

A teoria dos atos de comércio, segundo a qual comerciante é todo aquele que exerce 

algumas atividades tipificadas na lei, inaugurou a segunda (ou terceira, considerada a fase 

eclética como segunda fase) fase do direito comercial. A fase napoleônica ou fase objetiva 

inicia-se com o liberalismo econômico e tem como principal marca a tipificação objetiva em lei 

dos atos de comércio para permitir que qualquer cidadão que exerça o comércio submeta-se à 

legislação comercial. Nesse contexto, as corporações de ofício passaram a ser vistas como 

resquícios da sociedade feudal e foram extintas pela Lei Le Chapelier, de 14 de junho de 1791 

na França e, em Portugal, pelo Decreto de D. Pedro IV, de 1834. A influência do Código 

Comercial francês pode ser vista nas codificações da Espanha, em 1886, da Itália, em 1842, de 

Portugal, em 1833, assim como no Código Comercial Brasileiro de 25 de junho de 1850 (Lei 

556/50) e no seu regulamento n.º 737/50
41

. 

A atual fase do direito comercial é a subjetivo-empresarial e, diferentemente da fase 

subjetiva da corporação, o que importa agora não é a pessoa, mas a qualidade daquele que 

exerce a atividade empresarial. O marco legal é o Código Civil italiano de 1942. Nesse 

contexto, importa para o conceito de empresário o fato de exercer profissionalmente atividade 

econômica organizada para a produção de bens ou serviços, não se incluindo como atividade 

empresarial a profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística
42

.  

Outra característica vivenciada ao redor do mundo desde o final do século XIX é a 

unificação do Direito Privado que, na Itália, teve como grande defensor Vivante e, no Brasil, o 

jurista Teixeira de Freitas. O brasileiro, ao elaborar o Esboço de Código Civil, propôs a adoção 

de um código de direito privado em detrimento de um código de direito civil
43

.  

O direito falimentar acompanha, de certa forma, a evolução do direito comercial como 

um todo. Abandonou a perspectiva cruel da primeira fase segundo a qual o devedor respondia 

pelas suas dívidas com o próprio corpo. Em um segundo momento, procurou penalizar 

criminalmente o devedor e, em um terceiro momento, adota como objetivo a preservação da 

empresa
44

.  
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No contexto do Brasil, é possível dividir o direito falimentar em cinco fases
45

. A 

primeira é representada pelo período português, no qual as Ordenações Afonsinas tratavam da 

legislação do reino em matéria falimentar desde aproximadamente 1447 e que somente vieram 

a ser revogadas em 1521 pelas Ordenações Manuelinas. Essa fase permaneceu sob a égide das 

Ordenações Manuelinas e das Ordenações Filipinas de 1603, cuja vigência se deu até o advento 

do Código Civil de 1916
46

. 

A segunda fase ou fase imperial do direito falimentar brasileiro é inaugurada com o 

Código Comercial de 1850 que, na Parte III, sob o termo ―Das Quebras‖, traz disposições sobre 

a falência do comerciante.  O diploma não trouxe qualquer previsão quanto a formas 

extrajudiciais de se evitar a falência
47

. Poderia, no entanto, obter moratória judicial (art. 898) 

para o adimplemento das dívidas, desde que comprovasse possuir fundos suficientes para 

satisfazer os credores depois de algum tempo. O processo era regulado a parte no Decreto n.º 

697 de 25 de novembro de 1850. Diversos diplomas legais introduziram alterações na 

legislação da época, a saber, Decreto 1.597, de 1º de maio de 1855, Lei 1.083, de 22 de agosto 

de 1860, Decreto 2691, de 14 de novembro de 1860, Decreto 3.308, de 17 de setembro de 

1864, Decreto 3.309, de 20 de setembro de 1864, Decreto 3.516, de 30 de setembro de 1865. 

As disposições tratavam desde a falência de bancos à concessão de moratória
48

. 

Novas reformas pontuais seguiram-se durante o período republicano, destacando-se o 

Decreto n. 917 de 24 de outubro de 1890, o qual tentou introduzir meios preventivos da 

decretação da falência, dentre eles, a concordata e a moratória. Não houve condenações durante 

o período de vigência do Decreto 917 e, debaixo de críticas, em 1902, a Lei 859 trouxe algumas 

modificações de caráter duvidoso. Exemplo disso é a exclusão do Ministério Público do 

processo de nomeação de síndicos pelas Juntas Comerciais porquanto estes, na prática, 

receberam a alcunha de ―Ali-Babás‖ em alusão ao conto ―Ali-Babá e os quarenta ladrões‖
49

. 

Outras alterações surgiram com a Lei 2.024 de 17 de dezembro de 1908, que ao remodelar os 
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direitos creditórios do direito falimentar, submeteu também as sociedades anônimas à falência, 

introduziu o Ministério Público como curador das massas falidas, proibiu que o órgão 

requeresse falência e consagrou o princípio da impontualidade dos pagamentos como 

pressuposto do requerimento da quebra, dentre outras mudanças
50

. 

Historicamente, a concordata suspensiva foi a primeira a ser introduzida no 

ordenamento jurídico brasileiro para permitir o retorno do devedor honesto à administração dos 

seus bens
51

. O Decreto-Lei n. 7.661 de 21 de junho de 1945 foi o diploma responsável por 

regular durante cerca de sessenta anos o direito falimentar brasileiro. Previa duas modalidades 

de concordatas: a preventiva e a suspensiva. No referido diploma, o critério adotado para 

determinar a falência era a cessação de pagamentos, critério hoje não mais adotado pela 

legislação atual. A concordata preventiva era a figura que mais se aproximava da atual 

recuperação judicial, embora abrangesse somente créditos quirografários, fosse pouco eficiente 

e funcionasse como um favor legal concedido pelo juiz, dado que o diploma normativo rompeu 

com a longa tradição da aprovação prévia da concordata pelos credores
52

.  O Decreto-Lei 

supracitado previa a concordata suspensiva (concedida após a falência), mas esta foi banida 

totalmente do ordenamento jurídico brasileiro, porquanto não se pode falar em recuperação 

judicial ou mesmo suspensão de pagamentos depois de decretada a falência.  

A concordata permitia a remissão de dívidas, dilação de prazos de vencimentos ou 

ambos, embora crítica seja feita ao fato de que ela só alcançasse créditos sem garantia
53

. No 

Decreto-Lei n. 7.661, a concordata era um sistema rígido que exigia requisitos especiais para 

que o devedor apresentasse o pedido de concordata, dentre eles, a ausência de protesto cambial, 

elencando ainda a comprovação de quitação dos tributos federais, estaduais e municipais 

relativos à atividade do devedor.  Como primeiro ponto negativo, o devedor precisaria exibir 

certidão negativa tanto para o ajuizamento da ação quanto para a concessão da concordata. A 

proibição de negociação entre credor e devedor era o segundo ponto negativo e, por fim, a 

exigência do depósito de 40% do passivo quirografário logo no primeiro ano, mais o depósito 
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dos 60% restantes no segundo ano serviam como entraves ao diálogo entre devedor e credores 

e à eficiência da antiga Lei de Falências
54

.  

Em verdade, o sistema de concordatas funcionava como um favor legal que adiava a 

falência, dada sua rigidez e ineficiência. A recuperação judicial da Lei 11.101/2005 possui ares 

contratuais diante da participação dialógica dos credores e devedores na confecção do plano de 

recuperação
55

. Nesse sentido, enquanto na lei anterior a assembleia geral deliberava somente 

sobre as formas de realização do ativo na falência, na lei atual ela deixa o papel de coadjuvante 

de outrora para decidir na recuperação judicial sobre a aprovação, rejeição ou modificação do 

plano de recuperação apresentado pelo devedor, nos termos do art. 35. Além disso, a 

enumeração dos meios de recuperação judicial na legislação atual é meramente exemplificativa, 

permitindo maior flexibilidade para que credores e devedor possam chegar a um acordo 

consensual, inclusive extrajudicial, sobre o futuro da empresa em crise
56

. A título de 

comparação, na legislação anterior brasileira, punia-se o devedor que procurasse o credor para 

fazer acordo extrajudicial, haja vista a legislação considerar isso como ato de falência
57

. A 

concordata suspensiva adveio com o intuito de humanizar o processo de execução de bens do 

devedor e somente era concedida ao devedor cuja falência não fosse decorrente de fraude ou de 

culpa, conferindo-lhe o direito de administrar os bens no decorrer do processo falimentar
58

. Já a 

concordada preventiva era requerida para fins de evitar a falência e subdividia-se em duas 

espécies: a judicial e a extrajudicial.  

Havia, no Decreto-lei n. 7.661/1945, a concentração na figura do comerciante 

individual em prejuízo da atividade econômica organizada, de modo que inexistia a distinção 

entre empresa e empresário. Nas últimas décadas, a clássica dicotomia de sistemas por 

orientação (pró-devedor e pró-credor) vem sofrendo profundas alterações diante da 
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complexidade dos atuais modelos de insolvência mundo afora. Inexiste padrão universal de 

arcabouço falimentar diante do fato de que cada Estado possui uma legislação particular. A 

própria polarização entre credor e devedor não mais parece necessária, porquanto ambos devem 

se comportar de forma cooperada na busca da melhor solução para o futuro da empresa e 

satisfação conjunta de interesses
59

.  

Ocorre que, na década de 1980, o processo de globalização da economia intensificou-

se e a reformulação da legislação falimentar passou a ser demanda urgente. Em 1999, estudo do 

Banco Mundial apontou a insegurança do crédito e a confusão entre empresa e empresário 

como defeitos a serem sanados no direito empresarial brasileiro. Nesse contexto, o projeto de 

lei  PL 4376 de 1993, depois de sofrer 484 emendas e 5 substitutivos, foi aprovado como a Lei 

11.101, de 09 de fevereiro de 2005 (Lei de recuperação de empresas - LRE). 

A legislação atual possui alguns pontos negativos que vão desde a insistência na 

adoção de procedimentos confusos que dissociam a teoria da prática à baixa porcentagem de 

empresas que de fato conseguem superar a crise via recuperação judicial
60

. Como ponto 

positivo, superou o tratamento extremamente rígido para com o devedor em atenção aos valores 

sociais que estão além do binômio credor-devedor
61

. O foco da tutela jurisdicional na nova 

legislação deixa de ser o devedor e passa a ser a empresa enquanto atividade produtiva na qual 

os interesses individuais de credor, devedor, empregados e consumidores são protegidos
62

. 

Uma dos problemas detectados na legislação anterior era a grande morosidade em 

todas as fases do processo falimentar, o que contribuía com o devedor desonesto e para a não 

superação da crise pela empresa. Dito em outras palavras, a empresa não se recuperava e, quase 

sempre, o credor não recebia seus créditos porquanto faltava efetividade na aplicação das 

normas, seja na perspectiva da reestruturação ou na falimentar. A inexistência da duração 

razoável do processo era outro problema na lei anterior, pois o tempo médio de um processo de 

falência no Brasil era dez anos. A título de comparação, na Irlanda o tempo médio de duração 

são quatro meses. No México, o processo perdura por dois anos em média. Já em países 
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membros da OCDE, o tempo médio é inferior a cinco anos e, nos Estados Unidos, um processo 

de insolvência dura em média três anos
63

. 

Nesse contexto, adotar um modelo que resulte na maior eficiência do sistema de 

insolvência para alocação de recursos e para o consequente pagamento dos credores deve ser 

visto como política de Estado tanto na recuperação quanto na liquidação da empresa, dado que 

a ineficiência aumentará custos e acarretará prejuízos mútuos. Um sistema de reestruturação 

ineficiente poderá  acarretar a falência de uma empresa viável quando seria possível recuperá-

la. Por outro lado, um sistema que incentive a recuperação de empresas inviáveis em 

detrimento da não liquidação, quando esta for a solução mais adequada, obrigará aos credores a 

suportarem os prejuízos pelos quais não são responsáveis
64

. 

Afirma-se que sistemas que favorecem credores de forma demasiada poderão 

incentivar o devedor a transferir patrimônio para um estado pré-falimentar ou de favorecimento 

individual, fato este que certamente trará efeitos nefastos para todos os outros empresários, 

como o encarecimento do crédito
65

.  

 

2.2 O DIREITO CONCURSAL COMPARADO: CRAM DOWN E PRESERVAÇÃO DA 

EMPRESA NO CONTEXTO ATUAL 

A assembleia geral  de credores delibera sobre os principais atos no processo de 

recuperação. Aliás, o poder deliberativo da assembleia geral no Brasil, em comparação com a 

legislação anterior, é substancialmente maior. O Decreto-Lei 7.661/1945 quebrara toda uma 

tradição de maior participação dos credores e, embora houvesse previsão da assembleia geral, a 

esta cabia unicamente a deliberação sob formas de realização do ativo, nos termos do art. 122 

do referido diploma. Na legislação atual, a assembleia geral delibera sobre os mais diversos 

temas, podendo inclusive aprovar, rejeitar ou propor modificações no plano de recuperação da 

empresa em crise. 
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A tentativa de reestruturação da empresa se dá mediante apresentação de plano de 

recuperação judicial (art. 47 da LRE) ou extrajudicial (art. 161 da LRE). O plano de 

recuperação é uma rede de relações patrimoniais, comerciais, de execução, organização ou 

gestão que envolve sujeitos múltiplos
66

. Assim, o plano de reestruturação é um instrumento que 

permite a reestruturação das empresas em crise, tornando-as novamente competitivas sobre as 

bases mercadológicas e consumeristas
67

.  

Longe de perfeição, alguns problemas podem ser destacados na legislação atual, como 

o desequilíbrio na participação dos vários envolvidos no processo de recuperação diante de 

votações em separado de cada uma das classes, pois o art. 41 prevê a formação da assembleia 

geral de credores composta por até quatro classes de credores. A primeira delas é a dos 

credores trabalhistas, inclusive de crédito decorrente de acidente de trabalho. A segunda classe 

(art. 41, II) é formada pelos credores com garantia real. A terceira classe engloba os credores 

quirografários, com privilégio especial, real ou subordinados (art. 41, III). A quarta classe é 

composta por credores microempresa e empresa de pequeno porte (art. 41, IV) e foi incluída 

recentemente pela Lei Complementar n. 147/2014.  

No caso do art. 58, §1º (Cram Down), o legislador não fez nenhuma alteração quanto à 

necessidade de aprovação por três classes, se for o caso, mais 1/3 da quarta classe, de modo 

que, com a redação original, a aprovação requer o voto favorável de duas classes
68

, bastando 

que a terceira aprove com 1/3 do capital ou dos presentes
69

. Assim, se houver presença de 

quatro classes, será necessária somente a aprovação por duas classes mais um terço dos votos 

da terceira classe. O silêncio do legislador quanto a não modificação do quórum de votação do 

art. 58,§1º, da LRE, tornou mais fácil obter a aprovação do plano via Cram down 

A preservação da empresa é uma tendência vista no direito falimentar internacional, 

mas nem todos os avanços do direito externo foram aproveitados pela legislação brasileira, 
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conforme será demonstrado nos próximos tópicos nos quais se avalia como a questão é tratada 

no direito comparado. 

Em Portugal, na década de 1970, surgiu o ―contrato de viabilização‖ que pode ser 

considerado o primeiro passo na legislação portuguesa quanto à recuperação de empresas
70

. 

Assim, em 1976, a ―declaração da empresa em situação economicamente difícil‖ surgiu como o 

embrião do ―Código dos Processos Especiais de Recuperação de Empresa e Falências‖ de 

1993
71

, diploma atual responsável por regular o processo do devedor insolvente que, 

diferentemente do Brasil, permite sua aplicação ao devedor que não seja titular de empresa. O 

referido Código foi aprovado pelo Decreto-Lei n. 132 de 1994 para, posteriormente, sofrer 

alterações trazidas pelo Decreto-Lei n. 315 de 1998
72

. 

Além disso, o Código de Insolvência e da recuperação de empresas (DL 53 de 18 de 

março de 2004) foi alterado pelos Decretos-leis 200, de 18 de agosto de 2004, 76-A, de 29 de 

março de 2006; 282, de 07 de agosto de 2007; 116, de 04 de julho de 2008; 185, de 12 de 

agosto de 2009 e 26, de 06 de fevereiro de 2015. Sofreu também alterações pelas Leis 16, de 20 

de abril de 2012 e 66-B, de 31 de dezembro de 2012
73

.  

Até então o direito falimentar português previa para a recuperação de empresas a 

concordata, a reconstituição empresarial, a reestruturação financeira e a gestão controlada que 

são, respectivamente, redução ou modificação da totalidade dos débitos, constituição de uma ou 

mais sociedades para fins de exploração de estabelecimento da devedora, adoção pelos credores 

de uma ou mais providências com o intuito de solucionar o passivo e, por fim, uma nova 

administração para a empresa. Alterações recentes no direito falimentar português 

sobrepuseram a vontade dos credores à recuperação da empresa e mudaram inclusive a 

nomenclatura do processo que passou a chamar-se processo de insolvência
74

.  
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A diferenciação  bankruptcy/insolvency não existe na Europa Continental como um 

todo, nem na Itália, lugar onde o termo fallimento é empregado para um ou outro casos
75

. Aliás, 

no direito anglo-saxão, comumente é usado o termo bankruptcy para casos de pessoa física e 

insolvency para os casos de companhias, embora os termos sejam usados como sinônimos nos 

Estados Unidos. Em regra, três componentes são comuns ao bankruptcy: reestruturação do 

devedor para que possa manter a atividade, se viável; satisfação do interesse dos credores e; 

cláusulas punitivas para inibir falências, especialmente as desonestas.
76

.  

Em Portugal, diferentemente do Brasil, há unicidade da disciplina concursal para 

comerciante e não comerciante
77

, de modo que o princípio da autonomia patrimonial serve de 

norte para a aplicação do processo concursal às associações, sociedades civis, herança jacente, 

cooperativas, fundações ou outros patrimônios autônomos
78

. No Brasil, a execução do devedor 

insolvente que não seja empresário, mesmo com o advento do novo Código de Processo Civil, 

permanece regulada pelos arts. 748 a 786-A. Em Portugal, há um só procedimento, seja para 

falência ou recuperação, diferentemente do Brasil onde há a dicotomia de procedimentos a 

depender de ser o caso de falência ou de recuperação do devedor empresário. De toda sorte, nos 

dois lugares pertence aos credores o poder de decisão sobre a falência ou a recuperação do 

devedor
79

.  

Semelhantemente ao Brasil, as medidas de recuperação do modelo português são um 

rol exemplificativo, cabendo ao juiz quando da homologação do plano aprovado pela 

assembleia de credores exercer apenas o controle de legalidade
80

. Assim, à semelhança do 

Brasil, não cabe ao juiz analisar aspectos de viabilidade econômica da empresa, devendo zelar 
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tão somente pela legalidade do plano de recuperação para evitar que credores aprovem pontos 

em desacordo com o ordenamento jurídico
81

. A supremacia do interesse dos credores, no 

direito falimentar português é acompanhada pela intensa desjudicialização do processo no 

sentido de que não cabe ao juiz avaliar a recuperabilidade ou não da empresa, embora ainda 

haja resquícios do princípio inquisitório no art. 11 do diploma de insolvência português para 

fundamentar inclusive a decisão em fatos que não foram alegados pelas partes
82

.  

Em Portugal, diferentemente do Brasil, o critério para a legitimação passiva do 

processo de insolvência é a autonomia patrimonial e não o exercício de empresa, permitindo-se 

até a aplicação da legislação concursal às associações sem personalidade jurídica. Empresas de 

seguros, instituições de crédito e outras entidades que historicamente foram excluídas do 

âmbito de aplicação do direito concursal português podem ser objetos da lei, desde que não 

haja incompatibilidade. À semelhança do Brasil, em Portugal permite-se a apresentação de um 

plano de recuperação como petição inicial ou como matéria de defesa, assim como a Lei 

homenageou o cramdown para impor o plano de recuperação ao credor que não aprovou.  

O cramdown está previsto no artigo 212 do diploma português para aprovar o plano de 

insolvência, desde que haja um terço do total de créditos com direito de voto presentes em 

assembleia e que nesta recolha-se voto favorável de pelo menos dois terços dos votos emitidos 

e mais da metade de votos correspondentes a créditos não subordinados, sem se considerar as 

abstenções. No entanto, enquanto no Brasil a Lei prevê que o juiz ―poderá conceder a 

recuperação‖, em Portugal o legislador foi mais preciso ao afirmar que ―A proposta de plano de 

insolvência considera-se aprovada‖, não permitindo qualquer discricionariedade por parte do 

juiz quanto à concessão da recuperação satisfeitas as condições legais. O art. 215 do referido 

diploma também prevê que o juiz poderá exercer o controle de legalidade e recusar o plano de 

insolvência aprovado pela assembleia, caso ele viole regras procedimentais e de ordem pública. 
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Há ainda previsão do Cram Down no Capítulo II, artigo 258, que trata da insolvência de não 

empresários e pequenas empresas. Neste caso, a lei prescreve que ―pode o tribunal suprir a 

aprovação do plano‖, desde que tenha sido aceito por mais de dois terços do valor total dos 

créditos e, de forma bastante interessante, permite o requerimento para fins de aplicação do 

Cram Down por qualquer credor ou pelo próprio devedor.  

No direito de insolvência de Portugal, há quatro classes de créditos: garantidos, 

privilegiados, comuns e subordinados. A exemplo do Brasil, o direito concursal português 

inseriu no concurso de credores os créditos subordinados para fins de adimplemento, tal como 

ocorre também na Alemanha, Espanha e Estados Unidos
83

. O direito penal falimentar português 

foi endurecido, sobretudo para punir de forma severa casos de insolvência dolosa ou 

negligente, de frustração de créditos e de favorecimento de credores.   

Na Itália, estudo referente ao período compreendido entre 1920 e 1970 demonstra que 

o direito concursal italiano não facilitava a recuperação da empresa
84

. O diploma normativo 

Decreto n. 267 de março de 1942 prevê a administração controlada como método para impedir 

a falência do devedor. A recuperação da empresa, por sua vez, surgiu sob o nome de 

administração extraordinária no final da década de 1970
85

. A reforma do direito concursal 

italiano tem buscado unificar os procedimentos de insolvência, fundamentada na liquidação do 

patrimônio do devedor, atribuindo aos credores a possibilidade de aprovação de um plano que o 

afaste da liquidação
86

.  

Assim como no Brasil, na Itália o juiz apenas homologa o interesse das partes, embora 

exerça o controle de legalidade do plano. A ideia de preservação da empresa está no direito 

concursal italiano, inclusive no acordo pré-consursal, espécie de recuperação extrajudicial 

informal fundada na liberdade de contratar, que tem finalidade de evitar a falência da empresa 
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viável. Dentre seus requisitos estão o estudo que demonstre a viabilidade da empresa, o 

devedor em crise e a aceitação pelos credores
87

. 

Na França, várias tentativas de aperfeiçoar o processo concursal restaram frustradas, a 

começar pelas reformas ao rigor do Código Comercial de 1807 introduzidas por Leis de 1838, 

1889, 1935 e 1967
88

. No entanto, a origem do direito de insolvência moderno francês remonta a 

1967, época na qual se fixou pela primeira vez uma via dúplice pela qual uma empresa tanto 

poderia ser levada à recuperação quanto à liquidação
89

. A legislação francesa de insolvência 

apresenta tendência pró-devedor, inexistindo comitê de credores na falência, a qual se dá 

mediante supervisão de um representante dos credores. Além disso, credores com garantia real 

não se submetem ao período de suspensão mas fazem parte do concurso de credores, para 

receberem seus créditos logo após os credores trabalhistas e extraconcursais.   

  A Lei 84-148 de 1984 dispõe sobre o direito falimentar e, com as alterações oriundas 

da Lei 94-475 de 94, dispõe sobre normas de direito falimentar para prevenir as dificuldades 

das empresas por intermédio do Tribunal do Comércio ou do Tribunal de Grande Instância 

Francês. A referida lei apresentou três medidas diferentes quanto ao devedor: prevenção, alerta 

e a homologação de acordo extrajudicial. Há duas modalidades de prevenção: informação e 

financiamento. O alerta é uma obrigação do auditor contábil de alertar a empresa sobre fatos 

que podem comprometer a continuidade dela. A homologação de acordo extrajudicial possuía 

eficácia limitada diante da necessidade de acordo entre devedor e credores
90

. 

Outra figura interessante, embora pouco usado no direito concursal francês, é a 

profissão de peritos em diagnóstico de empresa, cujos nomes são inscritos por três anos em 

uma lista do tribunal responsável pelo julgamento. Funcionam como auxiliares da justiça, 

nomeados com o objetivo de elaborar relatório sobre a situação económica e financeira da 

empresa em crise. Na prática, no entanto, são pouco requisitados pelos juízes
91

.   
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Recentemente, as Loi de sauvegarde des Entreprises n.º 2005-845 e l’ordonnance n.º 

2008-1345 introduziram novas modificações no direito concursal francês. Dentre as inovações, 

cinco procedimentos falimentares dos quais três são de prevenção e englobam conciliação, 

proteção e recuperação
92

;  dois são  procedimentos de liquidação e compreendem a liquidação 

normal e a liquidação simplificada
93

. A ênfase passou a ser na prevenção e no tratamento das 

dificuldades de forma amigável, buscando-se por vários meios evitar a falência do devedor
94

. 

Além disso, a legislação ressalta a importância da contabilidade e do planejamento para 

antecipar e fazer previsões para fins de superação das dificuldades do negócio
95

. 

O plan de cession do direito concursal francês tem previsão expressa sobre a 

obrigatoriedade de demonstrar como a atividade empresarial e os postos de trabalho serão 

mantidos mesmo no caso de liquidação judicial, ressaltando-se assim que a falência vai além da 

mera realização de ativos
96

.  

Outras alterações foram introduzidas em 2014 para possibilitar a aplicação da lei às 

incorporações e às atividades profissionais não comerciais
97

. Assim, permite-se a aplicação das 

regras de falência tanto ao devedor empresário, pessoa jurídica ou natural, quanto aos 

profissionais liberais, agrícolas e ao consumidor endividado
98

. Com a reforma, vários 

procedimentos foram incluídos na legislação falimentar francesa, a saber: a conciliação 

amigável e confidencial, pela qual em um processo coletivo os credores são notificados  para 

negociar com o devedor em um processo de conciliação
99

. Há também o procedimento De la 
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sauvegarde (procedimento de recuperação) semelhante à recuperação prevista na legislação 

brasileira. Já o procedimento da sauvegarde financeira acelerada é precedida de uma 

conciliação obrigatória e visa a reestruturação rápida da empresa, limitando-se a empresas com 

mais de 150 funcionários e 20 milhões de faturamento
100

.  

Assim, diferentemente do Brasil onde só o empresário submete-se à Lei de 

Recuperação de Empresas, no Direito Francês, é possível aplicar a recuperação judicial aos 

comerciantes, artesãos e pessoas jurídicas de direito privado com no máximo 50 empregados, 

inclusive mediante procedimento simplificado. Permite-se ainda que o credor, o procurador da 

República de ofício, ou até mesmo o tribunal, em caso de inexecução das obrigações oriundas 

do regulamento amigável (Lei 84-148, de 1984), peçam a recuperação judicial do devedor
101

.  

O direito concursal francês exerceu forte influência sobre o direito falimentar 

brasileiro, mas existem várias diferenças entre eles.  A título de comparação, no Brasil, somente 

o devedor empresário, o cônjuge sobrevivente, os herdeiros do devedor, o inventariante ou o 

sócio remanescente são legitimados ao pedido de recuperação, nos termos do art. 48, §1º. Por 

outro lado, a própria lei destaca atividades que, embora exercidas com empresarialidade, estão 

excluídas do âmbito de aplicação da LRE, quais sejam, empresas públicas, sociedades de 

economia mista, além de ―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‖, conforme art. 2º, incisos I e II, da Lei 11.101/2005. A exclusão da 

sociedade de economia mista do regime de falência é criticável e de duvidosa 

constitucionalidade
102

, sobretudo quando ela explora atividade econômica em sentido estrito, 

fato este diferente de quando presta serviço público. Dessa forma, a referida norma excluiu do 

âmbito do direito falimentar as concessionárias e permissionárias do serviço público do artigo 

175 da CRFB/88, dado seu patrimônio de afetação. No entanto, é difícil sustentar a 

constitucionalidade da não submissão de empresas públicas e sociedades de economia mista do 

art. 173 da Constituição que exploram atividades típicas de direito privado à recuperação e à 

falência.  
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Diferentemente do que ocorre na França, a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça é pacífica quanto à inaplicabilidade da Lei 11.101/2005 às sociedades simples, como as 

cooperativas
103

, porquanto desenvolvem atividades não empresárias. Outra característica do 

direito concursal brasileiro em relação ao francês é a duplicidade procedimental, de modo que 

há um procedimento para a falência e outro para a recuperação, diferentemente de países que 

optaram pela unificação procedimental
104

. Como exposto no Código de Insolvência português, 

a duplicidade é algo totalmente desnecessário e suscetível de acarretar danos ao resultado 

prático do processo diante da demora
105

. 

O Estado, nos casos de recuperação do Direito francês, assume posição de destaque 

para conceder incentivos, empréstimos, remir dívidas e determinar que os credores devem se 

preocupar menos com a satisfação integral e imediata dos seus créditos do que com  a 

continuidade da atividade econômica
106

. 

Tradicionalmente, os sistemas de insolvência americano e inglês possuem forte 

tradição no que respeita à proteção dos direitos de propriedade, mas possuem diferenças 

profundas quanto à reestruturação de empresas
107

.  A legislação americana atual , por sua vez, 

adota o modelo denominado recuperação saneamento-equilibrada, superando-se, ao menos em 

princípio, o modelo pró-credor no qual se busca primordialmente a liquidação dos ativos e a 

partilha dos valores entre os credores
108

. Em verdade, o direito concursal americano afasta-se 
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dos extremos da dicotomia pró-credor/pró-devedor porque beneficia o credor ao permitir a 

recuperação do seu crédito, ao menos em parte, assim como permite o direito de reinício (fresh 

start) ao devedor
109

.  

Nos Estados Unidos, o primeiro diploma normativo a tratar da recuperação judicial de 

empresas remonta a 1934, originado no contexto da crise de 1929 na qual ocorreu a quebra da 

Bolsa de Valores de Nova York.  Após a grande depressão, iniciou-se um movimento no 

sentido de priorizar a continuidade da empresa em crise em detrimento da sua liquidação, fato 

esse que influenciou a origem de concordatas e acordos preventivos em alguns países, como na 

Alemanha em 1935 e na Itália e Espanha em 1942. A ideia de reorganização das sociedades nos 

Estados Unidos remonta a 1938, cujas normas influenciaram a legislação que introduziu a 

administração controlada na Itália e na Espanha da década de 1940
110

.  Outros países 

introduziram mecanismos legais visando à preservação das empresas em situações de crise, 

como a Áustria em 1982, o Reino Unido em 1986, a Colômbia em 1989, a Irlanda em 1990, a 

Austrália em 1992, a Espanha em 1992 e a Argentina em 1994
111

.  

Dentre os diplomas legais do direito concursal americano, destacam-se o American 

Bankruptcy Act de 1800, o Bankruptcy Act 1898, complementado pela Chandler Act de 1938. 

Na sequência, o Bankrupcty Reforma Act de 1978 permitiu a restruturação do devedor em 

insolvência técnica ou financeira
112

. O Código de Leis dos Estados Unidos, de 1978, é 

composto por 54 títulos ou seções.  O título 11 é composto por 15 capítulos, dentre os quais o 

capítulo 11 trata da reorganização das empresas deficitárias em quatro subcapítulos, quais 

sejam, dirigentes e administração, plano de recuperação, providências pós-confirmação e 

reorganização das estradas de ferro
113

. Há quem afirme que a estrutura da legislação de 

insolvência americana é caracterizada como de orientação pró-credor (creditor oriented), 
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especialmente por conferir grande proteção ao credor com garantia real, assim como garantir a 

efetiva participação dos credores no processo de insolvência através do Comitê de Credores
114

. 

Além disso, caracteriza-se por estimular o tratamento igualitário entre credores, a maximização 

dos ativos, um período de carência inicial para o devedor (breathing spell) e penas 

benevolentes aos devedores honestos.  

O Capítulo 9 da lei norte americana é aplicado somente aos municípios em crise, mas 

os exemplos de falência nesses casos são raros, embora a história demonstre que dívidas 

soberanas de difícil reestruturação são frequentes
115

. Apesar disso, nos últimos anos, cidades 

como Detroit e Stockton entraram com pedidos de falência na justiça americana. No caso de 

Detroit, a dívida chega a 18 bilhões de dólares e a cidade vem perdendo fábricas e habitantes, 

sobretudo depois da crise de 2008. A General Motors, na época, chegou a pedir concordata à 

justiça americana para tentar superar a crise
116

. Já os estados norte-americanos enfrentam 

menos problemas de coordenação do que os municípios, além de possuírem meios de garantir a 

regularização das dívidas. Mesmo assim, questiona-se se não é chegada a hora de avaliar a 

necessidade de um projeto de falência para dívidas quase-soberanas (dívidas dos estados 

americanos), no qual discuta-se questões como autonomia, federalismo e política econômica. 

Isso por que os estados poderiam inclusive se beneficiar do instituto do Cram Down frente aos 

credores dissidentes
 117

.   

O Capítulo 11 da lei de insolvência americana traz disposições sobre processos de 

reorganização para fins de recuperação da empresa em crise. O sistema de insolvência 

americano é responsável por inspirar as estruturas atuais de recuperação de empresa
118

, 

permitindo inclusive a solicitação de recuperação tanto pelo devedor como pelo credor. O 

modelo americano inspirou a legislação de países como México, Argentina e parte da Ásia ao 
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proporcionar condições para uma barganha estruturada entre credores e devedores, objetivando 

a maximização do valor da empresa através da adoção do plano de recuperação judicial. Em 

caso de impasse entre credores quanto à aprovação da reestruturação, o juiz pode aplicar o 

cramdown, forçando a classe minoritária a seguir a maioria
119

. 

 Além do capítulo 11 que trata da reorganização, o capítulo 7 trata da liquidação ou 

falência
120

. O capítulo 13 assemelha-se ao 11, embora seja aplicado ao devedor não 

comerciante, enquanto que o capitulo 12 é aplicável aos ruralistas. São esses os capítulos mais 

importantes do New Bankruptcy code americano.  

A legislação americana pode servir de modelo para o Brasil, embora isso não 

signifique importá-la de forma acrítica. A título de exemplo, é preciso averiguar o motivo pelo 

qual 30% das empresas americanas conseguem se reestruturar através do Chapter 11, enquanto 

que no Brasil o índice de empresas reestruturadas mediante recuperação judicial é de apenas 

1%. Dentre os aprimoramentos da legislação americana estão a agilidade do processo e a 

maturidade do mercado no qual o envolvimento dos credores e a apresentação de um plano de 

recuperação ultrapassam o mero parcelamento das dívidas e de fato reestruturam empresas em 

crise. Em um famoso caso de reestruturação, o da General Motors, que pediu concordata 

(recuperação) em 2009, os credores, inclusive o próprio governo americano e o sindicato 

United Auto Workers, transformaram suas dívidas em ações de uma ―Nova GM‖ para, anos 

depois, serem vendidas no mercado. United Airlines, Citibank e Lehman Brothers são outros 

exemplos de grandes empresas que emergiram da recuperação judicial no contexto 

americano
121

. Quanto à agilidade do processo, no caso GM o plano foi aprovado em 30 dias e 

esse é outro fato relevante, com detalhes específicos do direito americano. 
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No direito americano, o Trustee assume o papel semelhante ao do administrador 

judicial no Brasil, podendo ser inclusive pessoa jurídica à semelhança da previsão brasileira. 

Na recuperação, a legislação dos dois países não afasta o devedor da administração da empresa, 

embora seja possível afastá-lo se houver essa previsão no plano de recuperação. Caso o 

devedor não apresente o plano de recuperação em 120 dias (no Brasil seriam 60 dias, para 

pedido de recuperação, e 10 dias, caso seja apresentado contra pedido de falência), o trustee 

poderá fazê-lo e não ocorrerá a convolação em falência como prevê a legislação brasileira. 

Outro ponto fundamental é que nos Estados Unidos, o papel do trustee na recuperação é muito 

mais importante do que no Brasil, porquanto aqui assume posição unicamente de fiscal do 

devedor, exceto quando o plano prevê afastamento do devedor e, neste caso, ele passa a 

gerenciar a empresa como se fosse o próprio devedor. Preocupa, no entanto, que o modelo 

americano não é voltado para pequenas e médias empresas, mas somente para as grandes 

companhias.  

No direito americano é possível ainda a aprovação do plano pelo juiz, mediante Cram 

Down, instituto que influenciou o art. 58, §1º, da LRE
122

. Há ainda diversos instrumentos, 

destacando-se dentre eles o largo espaço para acordos entre credores e devedores, a subdivisão 

dos credores em classes e o fresh start (série de favores concedidos ao empresário insolvente 

para reinício).  

O direito concursal americano prevê ainda uma espécie de moratória (automatic 

moratorium ou automatic stay), à semelhança da suspensão das ações prevista pelas LRE 

contra o devedor pelo prazo de 180 dias. O juiz pode não conceder o automatic stay caso o 

devedor não possua bens suficientes para satisfação dos credores reais
123

, exceto se ele 

demonstrar boa-fé e disposição para fazer pagamentos periódicos aos credores reais. Neste 

caso, o juiz não acatará o pedido de suspensão do automatic stay. À semelhança do Brasil, os 

credores quirografários (unsecured creditors) possuem tutela diminutiva dos seus créditos.  

A eficiência da reestruturação de empresas em crise no direito norte americano é algo 

considerável. O caso da Chrysler é um exemplo de processo extremamente rápido, dado que a 

empresa requereu reestruturação e obteve êxito quarenta e dois dias depois, impulsionada pelo 

Debtor-in-possession financing ou DIP financing do governo americano que, preocupado com 
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as consequências da quebra da empresa para a economia, injetou 15 bilhões de dólares nela
124

. 

No entanto, diante da ausência de transparência no acordo, há quem afirme que ele teria 

funcionado como uma falsa-venda, assim como haveria irregularidades na compensação dos 

credores anteriores ao acordo. Tais fatos certamente produziram efeitos nefastos juntos a 

investidores do mercado de capitais que, temendo a violação de suas garantias, a partir de então 

tomarão precauções para ajustar o custo do crédito ao risco de inadimplemento, inclusive para 

fins de diminuir investimentos em empresas, conduta que traria consequência negativa para 

toda a economia
125

. Há quem proponha que, aberto o processo de insolvência, todas as dívidas 

sejam canceladas e transformadas em direitos de ações aos credores prioritários
126

.  

Na Alemanha, na qual lei de 1994 unificou o procedimento concursal para 

comerciante e não-comerciante
127

, cabe ao credor a opção pela liquidação ou pela aprovação de 

um plano de recuperação do devedor
128

.  Logo no primeiro parágrafo, a Lei de Insolvência 

(Insolvenzordnung) destaca o princípio da preservação da empresa  (Erhalt des Unternehmens) 

como um dos fundamentos do diploma, enaltecendo ainda o adimplemento concursal dos 

credores como outro objetivo. O § 11 da Lei de Insolvência alemã, por sua vez, prevê a 

possibilidade de instauração de processo de insolvência em face de pessoa natural ou qualquer 

pessoa coletiva, inclusive associações sem personalidade jurídica
129

. A lei alemã reforça a 

posição dos credores para fins de aprovar a reestruturação ou a liquidação da empresa 
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imediatamente e, lá, o administrador judicial é o responsável pela apresentação do plano de 

recuperação judicial, diferentemente do que ocorre no Brasil. 

Tanto na Inglaterra quanto no País de Gales, o Ato de Insolvência (Insolvency Act) de 

25 de julho de 1986 é a lei que rege os processos de insolvência
130

. O regime de insolvência é 

de orientação marcadamente pró-credor, diante do fato de que sua legislação busca a liquidação 

acelerada dos ativos com o consequente pagamento dos credores
131

. Há diferenciação de 

tratamento para a empresa, a depender de a liquidação ser voluntária ou compulsória. No que 

respeita à recuperação da empresa em crise, há a reestruturação informal e reestruturação 

judicial
132

. Assim, dentre as características marcantes do direito concursal inglês estão a 

previsão da liquidação do devedor, a reestruturação de empresas potencialmente recuperáveis e 

o fortalecimento do direito dos credores, assim como a valorização do poder de decisão deles. 

É considerado, portanto, um sistema pró-credor. O modelo inglês ganha importância sobretudo 

pelo fato de buscar a máxima efetividade dos ativos para o pagamento dos credores. Há estudo 

que demonstra que um código de direito concursal pró-devedor não desencoraja o 

adimplemento voluntário da obrigação mas, em sentido inverso, é possível que o código pró-

credor contribua para que os agentes não cumpram as obrigações de forma voluntária
133

. Há 

quem afirme, no entanto, um forte impulso no direito falimentar no sentido de proteger o 

interesse dos credores juntamente com o favorecimento do devedor. Há diversos institutos, 

dentre os quais: a) informal moratorium: é um acordo extrajudicial com fins moratórios para 

permitir o parcelamento da dívida junto aos credores quirografários ou a quem aderir ao 

acordo. Soçobra caso não haja adesão maciça dos credores. b) unofficial receivership: trata-se 

da nomeação de um especialista em finanças que, fiscalizado por credores, acessará livros e 

registro contábeis para informar a situação da empresa aos credores; c) Informal reconstruction 

scheme: equipara-se ao procedimento da Lei de Insolvência de 1986, mas sem as formalidades 

ali previstas; d) The London Approach: é um procedimento extrajudicial sigiloso com 
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intervenção do Banco Central de Londres para reestruturar grandes empresas de forma 

confidencial para que não haja perda da clientela da empresa
134

. 

A Lei Concursal da Espanha (Lei 22/2003) não diferencia o comerciante do não-

comerciante e prevê sua aplicação para qualquer devedor
135

, seja pessoa natural ou jurídica, 

exceto entidades de direito público
136

. O legislador espanhol buscou superar a dicotomia 

concursal que diferenciava o devedor comerciante do devedor não comerciante, sobretudo 

porque na atualidade desapareceu o caráter eminentemente repressivo do direito falimentar
137

. 

A lei espanhola destaca ainda que o objetivo principal do concurso de credores é a satisfação 

destes e que ela pode ocorrer na liquidação e na recuperação da empresa, neste caso, com a 

apresentação de um plano de viabilidade mediante convênio (acordo entre credores). Esse 

plano de viabilidade assemelha-se à recuperação judicial no ordenamento brasileiro.
138

. A 

inabilitação para o exercício da atividade empresarial decorrente da falência, no direito 

espanhol, requer aos menos o agir com culpa. A parte procedimental é flexível para garantir 

rapidez e simplicidade com fins de tramitação eficaz e econômica
139

. O instituto do cramdown 

também é previsto no direito concursal espanhol no artigo 238 que trata do acordo extrajudicial 

de pagamentos, cuja previsão encontra-se nas normas do Título X da Lei de insolvência 

espanhola, artigos 231 a 242.  
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Na Argentina, a Ley de Concursos y Quiebras (Lei de Concursos e Quebras) N.º 

24.522, sancionada em 20 de julho de 1995 e publicada no dia 07 de agosto de 1995, prevê a 

recuperação do devedor no art. 41, ao dispor de possibilidade de apresentação de acordo 

agrupando três categorias de credores, quais sejam, quirografários, trabalhistas e privilegiados 

que, para ser aprovado, deve alcançar maioria de votos prevista no art. 45. Ocorre que a lei 

contempla exceções ao regime de maioria previsto no referido artigo e, nesse sentido, resta 

claro a adoção do instituto Cram Down no art. 67, §4º, ao prever que as propostas serão 

aprovadas quando, não alcançada a maioria do artigo 45, obtiver votos favoráveis de pelos 

menos 75% do total do capital com direito a voto computado sobre todos os credores, 

juntamente com pelo menos metade do capital de cada uma das categorias
140

. Da mesma forma, 

o artigo 52 da referida Lei supracitada, ao tratar da homologação de acordo entre credores e 

devedor, dispõe que o acordo será homologado quando obtiver a maioria do artigo 45 ou, não 

sendo o caso, do artigo 67. Dispõe ainda que, não obtendo maioria necessária em todas as 

categorias, o juiz pode homologar o acordo, impondo-o aos credores quirografários, desde que 

obtenha cumulativamente aprovação em pelo menos uma das categorias dos credores 

quirografários, 75% do capital quirografário favorável, não haja violação do tratamento 

igualitário dos credores na mesma classe e que o adimplemento dos credores quirografários não 

seja menor do que o obtido em caso de quebra. O item 3 e 4 do artigo 52 dispõe ainda que esse 

acordo não pode ser imposto aos credores com privilégio especial e que em nenhuma hipótese 

poderá conter proposta abusiva ou fraudulenta. 

No Chile, a lei 20.720, publicada em 09 de janeiro de 2014, substituiu o regime 

anterior previsto no Livro IV do Código de Comércio chileno, sob o título ―De las Quiebras‖, 

juntamente com a Lei 18.175 – Lei Orgânica da Superintendência de Quebras. O novo modelo 

possibilita a reorganização de empresa em crise econômico-financeira, cuja viabilidade seja 

possível, além de permitir uma efetiva liquidação patrimonial das empresas inviáveis ou não 

recuperáveis. Nesse contexto, dispõe o art. 54 que o procedimento concursal de reorganização 

judicial será aplicável somente à empresa devedora, mediante solicitação dela junto ao Tribunal 

competente. O art. 60 possibilita que a proposta verse sobre qualquer objeto tendente a 

                                                 
140

 ARGENTINA. Ley 24.522/1995. Disponível em: < 

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/25379/texact.htm >. Acesso em 05 de 

fevereiro de 2016. ―La aprobación de estas propuestas requiere las mayorías del artículo 45. Sin 

embargo, también se considerarán aprobadas si las hubieran votado favorablemente no menos del 

SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75 %) del total del capital con derecho a voto computado sobre 

todos los concursados, y no menos del CINCUENTA POR CIENTO (50%) del capital dentro de cada 

una de las categorías‖. 



48 

 

reestruturar o passivo e o ativo da empresa devedora
141

. O art. 79 da referida lei traz previsão 

semelhante ao Cram Down ao dispor que os credores deverão deliberar sobre o plano de 

recuperação judicial, presumindo-se a aprovação do acordo diante do consenso entre o devedor 

e pelo menos 2/3 do passivo total com direito a voto em cada categoria
142

.  

No Peru, o direito concursal é regido pela Ley General Del Sistema Concursal N.º 

27.809. Logo nas disposições gerais, a referida lei enaltece como objetivo a recuperação do 

crédito pelo devedor ou, não sendo o caso, a liquidação patrimonial para a maximização dos 

ativos do devedor
143

. Objetiva ainda propiciar um ambiente idôneo para negociação entre 

credores e devedor para fins de reestruturação da empresa ou, não sendo o caso, a saída 

ordenada do mercado. Em seguida, afirma que a responsabilidade para declarar a viabilidade ou 

não da empresa no mercado pertence aos credores através de deliberação em assembleia.  

Na Bolívia, a Ley de reestructuración voluntaria
144

 N.º 2495 de 04 de agosto de 2003 

regulamenta o procedimento de reestruturação voluntária de sociedades empresárias ou 

empresário unipessoal devidamente registrados nos Registro de Comércio. O artigo 13 da 

referida lei traz disposição sobre a soberania da assembleia de credores para aprovar ou rejeitar 

o plano de recuperação judicial, mas não há disposições referentes à adoção do instituto Cram 

Down. 
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No México, a Ley de Concursos Mercantiles de 12 de maio de 2000 regula o concurso 

de credores no âmbito do direito comercial conciliação e quebra como etapas sucessivas
145

. O 

artigo 161, inciso II, traz disposição sobre a aprovação ou não aprovação da proposta, exigindo-

se voto de pelo menos 75% do capital juntamente com a aprovação de maioria dos votos dos 

credores presentes em assembleia
146

. 

No Paraguai, o direito concursal é regido pela Ley de Quiebras N. 154. O Capítulo V 

do referido diploma traz a previsão de concordata para ser aprovada pelos credores 

quirografários, excluídos os demais, em assembleia, de modo que credores com garantias só 

votam se renunciarem a garantia. No Brasil, direito de propriedade do credor com garantia real 

tem proteção maior porque ele não só vota sem renunciar a garantia como a alienação do objeto 

dado em garantia somente poderá ser efetuada mediante aprovação expressa dele enquanto 

titular da garantia. O artigo 44 da lei paraguaia prevê algo semelhante ao Cram Down, 

porquanto exige para fins de aprovação da concordata a votação de 1/3 dos credores presentes, 

desde que representem pelo menos 75% dos créditos
147

.  

Na Colômbia, o Decreto 750 de 1940 obrigava ao devedor apresentar-se ao juiz para 

declarar seu estado de insolvência sob pena de ser considerado culpado pela falência. O código 

do comércio de 1971 incorporou mecanismos para resolver situações de crise do comerciante e, 

em 1989, o Decreto 350 introduziu as concordatas preventivas para fins de recuperação da 

empresa em crise. Pouco tempo depois, em 1995, a Ley 222 deu mais um passo para a 

substituição da quebra por figuras menos drásticas. Em 1999, a Ley 550 implantou mudanças 
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com vistas à superação de crises das empresas
148

.  Recentemente, em 2006, foi inserido o título 

III na Ley 1116 para regular a insolvência transfronteiriça diante da exigência das crescentes 

alianças comerciais de empresas com mercados estrangeiros
149

. 

Seja na recuperação ou na falência, haverá colisões entre os direitos de credores e 

devedor, em especial, a satisfação do interesse dos credores (fundada no princípio da 

propriedade privada) em possível conflito com a preservação da empresa (fundada no princípio 

da função social da empresa). O tópico a seguir tratará da evolução do Estado de Direito ao 

longo dos séculos que antecederam o Antigo Regime. Com razão, afirma-se que a história 

jurídica do Estado Moderno é o objeto da história constitucional moderna
150

. A formação do 

modelo de estado que se tem hoje é uma construção paulatina ao longo dos séculos, inclusive 

anterior ao Estado Moderno propriamente dito. É lição comezinha que os três modelos de 

Estado constitucionais que sucederam a Revolução Francesa possuem características que lhes 

são peculiares. Assim, é frequente em sede doutrinária afirmar-se que o individualismo do 

estado liberal foi superado pelo coletivismo dos Estados Social e Democrático de Direito e que, 

nesse sentido, direitos erigidos no modelo liberal, como propriedade privada, segurança e 

liberdade, não possuiriam mais a força de antanho. Qual o grau de veracidade desta afirmação? 

Ela é jurídica ou ideológica? Qual o grau de normatividade do princípio da propriedade privada 

em um Estado Democrático de Direto no qual diversos direitos transindividuais colidem com 

aquele princípio? A preservação da empresa seria um direito fundamental? Qual a geração ou 

dimensão de direitos fundamentais que prevalece no Estado Democrático de Direito? Busca-se, 

portanto, respostas para tais questões através da compreensão do construção histórica do Estado 

Democrático de Direito. 

2.3 DOS ANTECEDENTES DO FEUDALISMO AO ESTADO ABSOLUTISTA 

 

Das formas primitivas de Estado é importante notar aquilo que for essencial para o 

conhecimento do Estado Moderno
151

. É possível, para fins didáticos, separar dois pontos no que 

concerne às origens do Estado, de modo que a primeira debruçasse sobre o começo histórico da 

instituição Estado e, a segunda, sobre a formação dos novos Estados. A primeira refere-se à 
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questão primária e, a segunda, à questão secundária. No que concerne à primeira, existem tão 

somente variadas hipóteses, a começar pelo fato de que não é possível determinar com precisão 

quando uma comunidade primitiva pode ser considerada como Estado
152

. O processo de 

formação primário dos Estados é também, ao mesmo tempo, um processo de construção do 

direito, de modo que direito e Estado são, desde o princípio, enlaçados
153

.  

Antes do feudalismo, a monarquia tribal estabeleceu-se por aproximadamente 350 

anos entre os séculos V e VIII
154

. De modo incipiente, a partir do século VIII, o direito feudal 

espalha-se por todo o reino franco para, na sequência, adentrar outros territórios ocidentais. Era 

um sistema originário de direito, porquanto não decorria de nenhuma nação específica e foi 

criado com total autonomia frente ao direito romano e ao direito nacional germânico. O 

processo de construção do Feudalismo foi longo porquanto construiu suas bases na crise 

romana do Século III para, passando pela formação dos reinos germânicos nos séculos V e VI, 

superar os problemas do Império Carolíngio no século IX e nascer no início do século X. 

Dentre suas principais características estão a ruralização da sociedade,  a hierarquia social 

rígida, o poder central fragmentário, as relações de indivíduos fundadas na dependência 

pessoal, a privatização da defesa e a sociedade clericalizada
155

. 

O Direito Feudal caracterizou-se sobretudo por ser um corpo completo de normas 

jurídicas costumeiras, especialmente no campo da propriedade fundiária, vigentes por vários 

séculos e desenvolvidas em um contexto no qual inexistiam ensino jurídico ou saber jurídico. 

Foi construído paulatinamente nos feudos do velho continente e somente depois de decorridos 

vários séculos, mais precisamente no século XII, as leges feudorum surgiram como o primeiro 

resumo de Direito Feudal escrito que se tem notícia e datam do século XII
156

.  

A monarquia carolíngia é responsável pela criação do sistema de feudos e vassalagem 

vigente no mundo medieval por vários séculos, embora com contribuições de várias e antigas 

fontes como as germânicas e as merovíngias. Como ponto de partida, tinha-se a vassalagem 

como uma ligação voluntária, contratual e pessoal entre o senhor e um homem livre de posição 
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social mais modesta para criar deveres e direitos mútuos para ambos
157

. Na sua primeira fase 

que se prolongou até o início do Século XII, o feudalismo caracterizou-se como uma retração 

progressiva daquilo que sob a perspectiva do poder era o considerado como público. No 

entanto, em nenhum momento da depressão, cujo ápice se deu por volta do ano 1100, olvidou-

se da ideia de que há uma forma eminentemente pública de dominar, permanecendo nesse 

contexto a distinção referente aos direitos essencialmente públicos
158

. 

O Direito Feudal produziu um sistema fragmentado e paralelo de tribunais feudais, nos 

quais vassalos de um senhor feudal reuniam-se para resolver conflitos jurídicos que envolviam 

obrigações a sucessões, dentre outras questões. Havia ainda os tribunais senhoriais para fins 

econômicos, cuja jurisdição abrangia os vassalos que viviam em domínios senhoriais e, além 

desses, tribunais eclesiásticos compunham a organização da justiça feudal
159

. O avanço do 

feudalismo trouxe grandes repercussões na esfera do direito público, sobretudo ao alterar a 

posição constitucional do rei que continuava com a legitimação de viés divino que lhe conferia 

força para ser chefe, legislador e juiz supremo. Por outro lado, passava a  possuir deveres para 

com seus vassalos que, diante de descumprimento, poderiam oferecer desobediência e 

resistência para fins de obrigar o rei ao cumprimento do contrato feudal
160

. 

Em um primeiro momento medieval, a igreja ocupava posição de destaque e gozava de 

enorme prestígio como única guardiã da fé cristã. Além de ser a grande proprietária de terras no 

velho continente, possuía seus próprios juízes e legisladores
161

. A sociedade medieval era 

pluralista e formada por vários ordenamentos jurídicos opostos ou integrados, onde o 

ordenamento da Igreja e do Império assumia posição de destaque, embora convivessem com 

ordenamentos particulares na base da sociedade nacional, como feudos, corporações e 

comunas
162

. O prestígio papal, no século IX, era usado para apoiar os carolíngios, mas a crise 

do Império Carolíngio trouxe graves consequências para ele porque, com o declínio da 

liderança espiritual do papa diante da ausência de líder político no Ocidente e com a 
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desintegração política que acompanhara a religiosa, no século X, o papado atravessou sua fase 

de prestígio insignificante
163

.  

A evolução do direito concursal caminha lado a lado com o avanço do Direito 

Comercial e, sobretudo, com progresso do capitalismo. Daí porque é possível afirmar que o 

Direito Comercial desenvolveu-se sobre os impulsos do capitalismo nos últimos séculos da 

Idade Média
164

 como um direito eminentemente costumeiro gerado e aplicado nas trocas 

comerciais ao redor do Mar Mediterrâneo. A relação entre capitalismo e Direito Comercial é, 

portanto, de simbiose e, nesse particular, a segurança jurídica como previsibilidade de decisões 

é fundamental para catalisar e fortalecer a simbiose.  Nesse contexto, conforme demonstrado 

anteriormente, na Idade Média, as corporações de ofício marcaram a primeira fase do Direito 

Comercial, de viés eminentemente subjetivista, além de que detinham certa autonomia em 

relação ao poder feudal no que concerne à normatização das relações comerciais. Tais 

características foram salientes até os adventos da codificação oitocentista francesa e do Estado 

Liberal de Direito. Antes, é preciso analisar ainda algumas características que serviram de base 

para o surgimento do Estado Moderno.  

A partir do século XII, os acordos extrajudiciais eram comuns na vida prática dos 

comerciantes, sobretudo nas cidades italianas para, de modo informal, tentar superar as 

dificuldades financeiras e econômicas
165

. Conforme dito alhures, no ―Estado Pré-moderno‖ não 

havia direito legislado, porquanto era eminentemente jurisprudencial e doutrinário para 

absorver as diversas fontes de direito supracitadas, que vão da tríade Império, Príncipe e Igreja, 

aos feudos, ao poder normativo de municípios e às corporações. O conteúdo das normas 

jurídicas tinham como símbolos da validade jurídica a razão e a justiça
166

. 

Na Inglaterra, o Common Law foi desenvolvido com base no direito consuetudinário 

germânico e no direito feudal, de forma totalmente autônoma em relação ao direito romano. 
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Nesse contexto, além de assumir vanguarda quanto à criação de um direito nacional em 

comparação aos outros países ocidentais, a Inglaterra criou um direito eminentemente 

jurisprudencial, isto é, criado pelos tribunais, sem que houvesse quaisquer rupturas 

comparáveis às grandes codificações continentais modernas
167

. 

A irracionalidade era também outra característica das normas jurídicas em questões 

referentes à produção de provas, porquanto buscavam fundamentos em poderes divinos e 

sobrenaturais, mediante duelos judiciais e outros ordálios, além dos juramentos feitos pela parte 

e seus partidários
168

. A justiça era feita apelando-se a Deus por meio de ordálios e duelos 

judiciais
169

. Aliás, tais características permaneceram durante toda a alta Idade Média e somente 

sofreu mudanças a partir do final do século XII, na Inglaterra, em Flandres e na Itália, 

estendendo-se para a Europa Central e Oriental somente no final do Século XIII. No entanto, 

resquícios como o duelo judicial e a revivescência através do julgamento pela água na época da 

caça às bruxas em data posterior
170

. 

Após alguns séculos, assistiu-se ao renascimento da legislação ao menos quanto à ab-

rogação do direito consuetudinário visto como injusto ou que não mais se adequava à realidade 

social. Guilherme, o Conquistador, legislou sobre organização judiciária juntamente com 

direito penal e processual. Na França, a legislação mais abundante só vai surgir a partir do 

reinado de Filipe Augusto, já que até então as ordenações esparsas tratavam tão somente de 

questões penais
171

. 

A crise feudal na Europa intensificou-se diante do fato de que a monarquia, debilitada, 

não conseguia controlar sequer seus vassalos. Tanto é que, na Inglaterra de 1066, o feudalismo 

era um elemento de coesão diante da realeza forte
172

. O fragmentário mundo feudal do 

Medievo gradualmente caminhou para um fim sombrio, diante da fundação de cidades livres 

dos rigores da suserania, adeptas do comércio e promotoras de diversões para os viajantes. 

Além disso, a descoberta do novo continente em 1492 seria responsável por injetar na Europa 

                                                 
167

 CAENEGEM, R. C. Van. Uma introdução histórica ao direito privado: São Paulo: Martins Fontes, 

2000, p. 4 
168

 Id., ibid., p.  37 
169

 GILISSEN, John. Introdução histórica ao direito. 2 ed. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1995, p. 191 
170

 CAENEGEM, R. C. Van. Uma introdução histórica ao direito privado: São Paulo: Martins Fontes, 

2000, p. 149 
171

 Id., ibid.. Uma introdução histórica ao direito privado: São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 125 
172

 Id.. Uma introdução histórica ao direito constitucional ocidental. Lisboa: Calouste Gulbekian, 2009, 

p. 76 



55 

 

via União Ibérica riqueza em ouro e prata de proporções nunca vistas, enriquecendo a realeza e 

contribuindo para que os Estados Nacionais surgissem aos quatro cantos
173

. Assim, a partir dos 

séculos XV e XVI, grande parte das cidades (exceto alemãs) e feudos perderam, ao menos em 

parte, o direito de legislar, já que esse poder foi aos poucos sendo transferido para as mãos do 

soberano. Na França, na Espanha e nos países escandinavos, esse poder será exercido pelo rei, 

enquanto que, na Itália, na Alemanha e nas províncias belgas, o direito de criar leis será dos 

príncipes territoriais
174

. 

As jurisdições feudais eram limitadas ao direito de propriedade referente aos feudos e 

não raro possuíam competências conflitantes, fato este que permaneceu até o final do Ancien 

Régime e, para superação do problema, o estabelecimento da jurisdição una era preocupação 

tanto do absolutismo iluminado quanto da própria Revolução Francesa
175

. Não houve a 

exclusão completa dos governados quanto à intervenção nos assuntos políticos, porque a 

participação deles se dava através de corpos representativos das ordens políticas e sociais, quais 

sejam, nobreza, clero e burguesia, que na França e Países Baixos eram reunidos em Estados 

Gerais. Já na Inglaterra, isso se dava através do Parlamento e, na Espanha, através das Cortes, 

embora em todos os casos a atuação ficasse restrita a aspectos do domínio fiscal
176

.  

Embora o costume tenha sido a fonte mais importante do antigo direito europeu, 

influenciando a produção legislativa dos séculos seguintes, especialmente nas regiões norte da 

França e sul dos Países Baixos, com o advento do Ancien Régime, o direito consuetudinário 

sofreu profundas modificações, principalmente quanto à unidade, porquanto no período pós-

carolíngio havia diversos costumes locais decorrentes justamente do caráter fragmentário dos 

feudos e da independência das cidades
177

. Assim, a Idade Média não conhecia o conceito de 

independência e substantividade do Estado, nem havia a separação entre o direito público e o 

privado
178

. No entanto, a diminuição gradual do modo de produção feudal exigiu mudanças
179

, 

de modo que a Europa ocidental abandonou a estrutura feudal agrária da alta Idade Média no 
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final do século XI e iniciou uma série de processos evolutivos. O contexto de desagregação do 

mundo feudal e, em especial, do crescente comércio que se desenvolvia ao redor do Mar do 

Mediterrâneo, exigiram a formação dos Estados nacionais para dominar a organização política, 

cujo poder concentrava-se na figura do monarca.  

A Carta Magna, coleção de princípios constitucionais, apareceu nesse contexto de 

direito pouco legislado como concessão do rei aos súditos. Entre os séculos XII e XIII, foi 

comum o direcionamento da legislação para algumas cidades, vilas ou grupos, em uma espécie 

de privilégio legal dado através de cartas
180

. O período compreendido entre o século XII e o 

século XV, também chamado de Segunda Idade Média, trouxe a fundação das estruturas 

políticas da Europa Moderna, juntamente com um novo modelo no qual é perceptível o Estado-

Nação de nosso tempo. Os novos reis, ao contrário dos anteriores, buscavam maior inspiração 

no direito romano do que nos ensinamentos bíblicos, de modo que não apenas o Estado, mas a 

própria monarquia, adquiriu nova feição
181

. 

Em suma, o Estado Moderno é formado justamente através da eliminação ou absorção 

de ordenamentos jurídicos, sejam superiores ou inferiores, em um processo comumente 

conhecido como monopolização da produção jurídica, a qual trouxe a reboque o processo de 

centralização do poder normativo e coativo que, além de caracterizar o surgimento do Estado 

nacional, soa como verdadeiro fundamento das cartas constitucionais atuais sob o símbolo da 

soberania
182

.  

Portanto, mesmo que seja possível falar em Estado antes da Modernidade, certamente 

dentre todas as manifestações verificadas no decorrer dos milênios, a que mais parece ser 

aproximar de Estado é a figura do Estado Moderno. Desde o início, ele trouxe a soberania 

como elemento essencial ou propriedade central, de modo que quaisquer comunidades cujas 

ordens normativas subordinem-se a uma superior carecem do adjetivo de Estado
183

. O Estado 

medieval tardio foi, ao mesmo tempo, distante da velha constituição feudal assim como foi da 

monarquia absoluta da Era Moderna, porquanto ainda ostentava as marcas da fase precedente 

que acarretavam sérias limitações e que somente seriam superadas com o advento do Estado 
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absolutista
184

. Nesse contexto, o constitucionalismo do medievo tardio ocasionou grande 

impacto no direito público, cuja ressonância ecoou nas leis dos fins da Idade Média e nas 

Constituições e Declarações de Direitos da contemporaneidade
185

.  

As Cartas solenes eram os meios pelos quais os soberanos prometiam a eliminação de 

abusos e respeito ao direito dos súditos, especialmente para garantir a liberdade pessoal e o 

primado do direito. Dentre elas, a de maior destaque é a Carta de João Sem-Terra, de 1215, e 

que influenciou o desenvolvimento constitucional na Inglaterra, Estado Unidos e do restante do 

mundo moderno
186

. Esse modelo de Estado, conhecido também por Estado Estamental, Estado 

de Polícia, Estado Iluminista ou Estado Absolutista Iluminista, detinha várias características, 

dentre as quais, soberania concentrada na figura do monarca, dirigismo econômico via 

mercantilismo, extensão do poder soberano para o âmbito religioso e, no plano puramente 

teórico, promoção do bem-estar
187

. 

O constitucionalismo medieval mais recente demonstrava que estava inculcado na 

sociedade a ideia de primado do direito e, ainda que de forma indireta e parlamentar, a noção 

de democracia
188

. No século XVI, o absolutismo clássico assume posição de destaque na 

Europa, caracterizado especialmente pela inexistência de limites ao poder dos reis que não 

eram coagidos pelas leis nacionais ou pela soberania dos Estados-Nação
189

. Nesse contexto, 

concessões do tipo da Magna Carta eram vistas como privilégios e, se o rei podia conceder 

privilégios, poderia revogá-los, porquanto direitos adquiridos ou interesses estabelecidos em 

contraste com a vontade do Estado Moderno seriam inaceitáveis
190

. Assim, a nobreza que 

preenchera as crônicas da Idade Média seria finalmente subjugada e afastada dos processos de 

decisão política interna, ainda que tenha mantido influência econômica e social considerável 

em outros assuntos. A burguesia ainda não assumiria a posição de destaque mas, por outro lado, 

a igreja não mais detinha o poder de outrora, sendo obrigada a aceitar o jugo autocrata
191

. O 
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modelo por excelência do absolutismo moderno é o francês que, com o reinado de Luís XIV, 

assumiu sua expressão clássica
192

. 

A partir do Século XV, a política de unificação europeia juntamente com o ideário 

iluminista, movimento filosófico conhecido como esclarecimento, ganharam posição de 

destaque na França, Alemanha e Inglaterra
193

 para ameaçar, por conseguinte, as bases do 

Estado Absolutista. O exercício do poder pelo rei sem limitações passou a ser contestado de 

forma generalizada, trazendo consequências nos mais diversos lugares. Assim, nos reinos 

constitucionais e parlamentaristas, a monarquia continuou a existir sob uma perspectiva 

meramente simbólica
194

. Na Inglaterra, após o fim do absolutismo Stuart, o advento do regime 

constitucional e parlamentar, juntamente com a burguesia próspera, fizeram florescer a 

economia de mercado
195

. A crítica iluminista concentrava-se sobremaneira na desigualdade 

diante da lei, que além de conceder privilégios fiscais para a nobreza e o clero, limitava o 

acesso aos cargos públicos. Além disso, a atividade econômica era prejudicada diante das 

restrições feudais que limitavam pessoas e subjugavam a propriedade através da servidão, 

fatores estes que violavam a igualdade e a liberdade, valores essenciais tanto no absolutismo 

despótico esclarecido quanto na Revolução Francesa
196

. 

Somavam-se a isso ainda duas outras questões fundamentais, quais sejam, as 

intervenções arbitrárias e imprevisíveis do monarca, que excluíra o terceiro estado dos assuntos 

políticos, e a intolerância religiosa gerada por interpretações desajustadas, nas quais a igreja era 

vista como responsável por mergulhar a Europa em diversos conflitos que trouxeram a reboque 

justamente a contestação vigorosa de sua autoridade
197

. No modelo organizacional do Antigo 

Regime, quaisquer mudanças eram estipuladas pelos ―Parlamentos do Reino‖, formados pelos 

diferentes estamentos, quais sejam, clero, nobreza e a classe popular. As convocações eram 

feitas pela realeza para, juntos ou separados, decidirem sobre questões com base em prazos e 
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datas estipuladas após o decurso de longo tempo entre as reuniões, tudo sob o manto da 

legalidade
198

.  

O jusracionalismo foi o verdadeiro fundamento do Estado moderno e da sua ordem 

jurídica, embora essa influência não esteja ligada à inciativa do monarca. Como uma das zonas 

de origem do iluminismo e da monarquia mais acabadas, cujas camadas populares eram 

formadas por liberais e demais céticos quanto à monarquia, ele tinha como arte e forma de 

pensar as filosofias jurídica e política fundadas na razão
199

. É justamente por isso que se afirma 

com razão que, diferentemente das outras sociedades políticas, o Estado Moderno surge ao 

arrepio da mitologia ou dos deuses para encontrar seu fundamento na razão humana e na 

vontade de poder materializada na vontade do povo
200

. O Direito constitucional ocidental, 

anglo-americano e continental, é marcado justamente pelo entusiasmo social e pela 

conscientização das classes políticas que fizeram frente ao absolutismo do Antigo Regime
201

.  

A jurisprudência humanista e o próprio Renascimento, ao modificarem a legitimação 

do Direito Romano, purificaram e refinaram os métodos de interpretação textual assim como 

deram ao ensino do Direito as ideias platônicas  como novo fundamento. Em verdade, o 

humanismo foi apenas um capítulo desse contexto circunscrito à renovação geral da vida dos 

inícios de época moderna. Em grande parte da Europa apenas houve a substituição das 

autoridades medievais pelas autoridades da Antiguidade
202

. Daí por que se afirma que o 

humanismo jurídico não produziu um tipo próprio de Estado ou de Direito, embora tenha 

inserido no plano da consciência jurídica profundas mutações
203

 e operado, nesse contexto, em 

três flancos, quais sejam, no regresso às antigas fontes, na crítica textual e na reforma de 
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ensino
204

, que serviram de base aos renascimentos do Direito Romano e dos seus métodos de 

estudo e ensino, obviamente que sob uma perspectiva crítica, num fim puramente científico
205

. 

 No século XVI, Andrea Alciato, jurista italiano que estudara em Pávia e Bolonha, 

fundou a Escola Humanista. Tempos depois, a universidade de Bourges tornou-se o principal 

centro de estudos em virtude de Jacques Cujas, maior expoente do Humanismo, que ensinou 

em Bourges entre 1555 e 1590 e era profundo dominador do direito romano e da 

filologia
206

.Várias correntes de pensamento levantaram-se nessa época. A escolástica e a 

ciência jurídica dos glosadores assumiram posição de destaque em busca de uma verdade com 

base na autoridade trans-histórica dos textos fundada em métodos lógicos; os humanismos 

filológico e jurídico buscaram a verdade comprometida com a palavra dos antigos; a 

matemática e o jusracionalismo procuraram leis gerais das naturezas física e social; o 

desenvolvimento do historicismo e da Escola Histórica comprometeram-se com a historicidade 

da moral e da liberdade humana; e o positivismo das ciências naturais e sociais orientou-se pelo 

determinismo fundado em leis mecanicamente causais
207

.   

O jusracionalismo lançou as bases de viés ideológico ou utópico da teoria 

constitucional, da política e dos princípios fundamentais do Direito para, a partir do século 

XVIII, ao se unir ao iluminismo e adotar o despotismo esclarecido na Europa e, em especial, na 

França, ao lançar as bases da Revolução Francesa e influenciar diretamente a política do 

Direito
208

. É justamente através da influência do racionalismo cartesiano que as correntes 

jusnaturalistas irão impingir ao direito a noção de sistema lógico dedutivo, base do silogismo 

da subsunção e que funcionaria como requisito para qualquer interpretação correta das normas 

jurídicas
209

. Sob essa perspectiva, o direito seria um sistema estruturado como um todo 
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funcional, cujas partes se relacionariam entre si tendo como pressuposto um fundamento 

comum, qual seja, inserir a norma em discussão na totalidade sistêmica
210

.  

2.4 O ESTADO LIBERAL E OS DIREITOS DE PRIMEIRA DIMENSÃO 

2.4.1 O Estado Liberal 

Os desmandos do absolutismo criaram a necessidade de impingir freios ao poder 

estatal e, para isso, o Estado Liberal de Direito ergueu o princípio da legalidade como 

verdadeiro fundamento
211

. No contexto social do ocidente, o Constitucionalismo moderno 

elevou-se em decorrência do entusiasmo social e da consciência das classes políticas, sobretudo 

da enriquecida classe burguesa
212

. Enquanto no modelo anterior o rei detinha como monopólios 

a divisão do trabalho, a tributação e a violência física
213

, no Estado de Direito não é qualquer 

ordem, mas tão somente aquela na qual o Estado e a ordem jurídica vivam sob o primado da lei 

e atenda, sob essa perspectiva, o império da lei, a divisão de poderes, a legalidade da 

administração e a garantia das liberdades
214

. 

Iniciava-se, portanto, a era do constitucionalismo moderno através da Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão na França, em 1789, gizada na ideia de que um Estado que 

não garantisse a separação dos poderes e os direitos individuais não seria digno de uma 

constituição
215

. Assim, a Revolução Francesa foi o movimento mais impactante, além de ser a 

única de caráter ecumênico, já que seus ideais foram concebidos para influenciar para além das 

fronteiras estatais, diferentemente da Revolução Norte-Americana, cuja influência foi 

eminentemente local
216

. Dessa forma, sob o lema revolucionário do Século XVIII, o gênio 

político francês expôs a liberdade, a igualdade e a fraternidade como os três princípios 
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fundamentais, verdadeiro prenúncio da sequência gradativa de institucionalização das 

dimensões
217

 de direitos fundamentais
218

. Nesse contexto revolucionário, ao Poder Judiciário 

caberia, apenas, a função de aplicar a lei para assegurar as liberdades civis e a propriedade 

privada como direitos naturais, inalienáveis, sagrados e invioláveis
219

. O Estado liberal de 

Direito marcou, portanto, o triunfo da classe burguesa sobre as classes privilegiadas e ergueu-se 

como estado mínimo, cuja principal função era ser o policial da sociedade civil
220

. 

O liberalismo político tem como base a ideia de que a sociedade é uma esfera 

autônoma, constituída por poderes indiretos, válidos e que gozam de legalidade e legitimidade 

inconteste. Sob esse prisma, a sociedade deveria encontrar por si mesma as formas de auto-

organização. Assim, sob a influência da teoria liberal clássica, o Estado liberal nasceu para 

proteger seus cidadãos contra a violência e garantir o cumprimento dos contratos, daí por que 

recebeu a alcunha de Estado guarda-noturno
221

.  A Revolução Industrial foi o marco do 

momento em que, diante do processo de acumulação de capital, a presença do Estado na 

atividade econômica aos moldes do mercantilismo tornou-se desnecessária, porquanto a classe 

burguesa passou a acreditar que, sozinha e sob o lema da liberdade, seria capaz de levar adiante 

o acúmulo de capital
222

. 

Em verdade, o Estado Liberal de Direito, além de marcar o triunfo da classe burguesa 

sobre as classes privilegiadas do Antigo Regime, distinguiu os sistemas jurídico, econômico e 

político
223

. Essa diferenciação entre interior e exterior dos sistemas sociais marca a 

complexidade na qual as estruturas permitem a seletividade dupla e o consequente aumento do 
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desempenho sistêmico individual para que, dentro de uma infinidade de soluções, as normas do 

sistema jurídico definam os limites dos conflitos sociais
224

. 

As Constituições nasceram com a obrigação de conferir aos direitos fundamentais uma 

superproteção que reflete em todo o ordenamento jurídico, já que são protegidas pelos tribunais 

constitucionais que visam conferir eficácia aos direitos ali previstos
225

. 

2.4.2 Os direitos fundamentais de primeira dimensão 

A história dos direitos fundamentais confunde-se com a própria história do 

constitucionalismo, cuja característica repousa na limitação do poder ou no deslocamento do 

poder da nobreza despótica ou da vontade divina para a vontade geral do povo
226

. 

Historicamente, o Estado de Direito nasceu impregnado de princípios radicados na consciência 

coletiva e jurídica gerais, cujo jaez é uma espécie de bondade intrínseca, daí porque não há  

exagero em afirmar que o Estado de Direito é um Estado de direitos fundamentais
227

. 

Georg Jellinek (1851-1911) desenvolveu a concepção teórica dos quatro status nos 

quais o indivíduo pode se posicionar frente ao Estado. A depender de cada posição, seria 

possível extrair deveres ou direitos peculiares a cada uma delas. Quando há possibilidade de 

vinculação do indivíduo através de mandamentos e proibições, estar-se-á diante de um status 

passivo. Um espaço de liberdade no qual não há inferências estatais possui um status negativo. 

Se há possibilidade do indivíduo exigir a atuação positiva do Estado para que este realize uma 

prestação, esse status será positivo. O quarto status é o ativo e decorre da possibilidade do 

indivíduo influir de forma significativa na formação da vontade do Estado, como ocorre com o 

direito ao voto
228

. 

Sob a égide desse sistema jurídico liberal, surgem os direitos fundamentais de primeira 

dimensão, também conhecidos por direitos fundamentais de primeira geração ou direitos 

fundamentais de status negativo. Assim, três aspectos são fundamentais para a compreensão do 
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papel desse modelo de estado, quais sejam, a defesa da liberdade, da propriedade privada e da 

segurança jurídica, princípios estes que ressaltam valores que nortearam toda a codificação e 

constituições oitocentistas do Ocidente. 

As garantias institucionais ou mecanismos garantidores dos principais elementos do 

ordenamento jurídico nasceram juntos a estes direitos, 
229

. De forma semelhante ao que ocorre 

com o princípio da igualdade, que possui um aspecto geral e específico, os direitos da liberdade 

seguem o mesmo caminho, de modo que há um direito à liberdade geral, assim como há um 

direito da liberdade de crença, consciência, artística, científica etc, presentes nas constituições 

dos Pós-guerras.  Não se olvida que, em França, os direitos fundamentais historicamente 

mantiveram-se fora do articulado constitucional, preenchendo preâmbulos constitucionais e 

declarações autônomas justamente para demonstrar o aspecto supraconstitucional como 

característica diferenciadora, fato este que não pode levar ao mal-entendido de que o catálogo 

de direitos ali inspirados não possuíam força normativa
230

. 

Depurações ao longo do tempo em volta das concepções teóricas dos direitos 

fundamentais são responsáveis pela construção das espécies de direitos fundamentais que são 

assinalados com mais frequência como sendo direitos fundamentais de defesa ou direitos de 

liberdade, direitos a prestações ou direitos cívicos e direitos de participação
231

. As limitações 

impostas ao poder pelo Estado de Direito possuem, como três grandes marcos da Era das 

Revoluções, a Revolução Inglesa de 1688, a independência norte-americana de 1776 e, em 

seguida, a Revolução Francesa de 1789
232

. Tais movimentos são o primeiro passo do lento 

processo de construção e consolidação dos direitos fundamentais de primeira dimensão 

consagrados nas revoluções dos séculos XVI e XVII, caracterizados especialmente por serem 

direitos individuais e políticos
233

. Embora a Inglaterra seja verdadeiro laboratório histórico do 

Direito Constitucional, diante da sistematização feita por Locke no contexto da Revolução 
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Gloriosa de 1688, foi na França que os direitos fundamentais ganharam o caráter de 

universalidade, ao menos em termos de pretensão
234

. 

Nesse contexto, falar de direitos humanos na perspectiva internacional, e de direitos 

fundamentais na perspectiva interna, tornou-se exigência lógica do sistema jurídico para 

reconhecer o indivíduo ou pessoa humana como centro da atividade jurídica do Estado.  Sob a 

égide do Estado Liberal de Direito, o juiz era tão somente a boca da lei (bouche de la loi), 

usando terminologia montesquiana. Assim, nesse modelo de Estado, a vontade legislativa não 

tolera quaisquer outras fontes do Direito sob pena de incorrer em violação da segurança 

jurídica
235

, baluarte do Estado Liberal de Direito. Com o passar dos anos, as pressões sociais 

demonstraram a insuficiência daquele modelo de Estado, exigindo-se uma nova postura estatal. 

Daí por que se afirma com razão que o Estado de Direito finca raízes nas ideias de 

Charles-Louis de Secondat, grande barão de La Brède e de Montesquieu (1689-1755) e de 

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), para satisfazer e assegurar as liberdades individuais nas 

quais o individualismo assumira posição de destaque
236

. De certa forma, esses direitos adotam 

uma perspectiva universal de igualdade ao menos formal e partem das conquistas do Século 

XVII com a Revolução Gloriosa para progredirem paulatinamente como enunciações gerais, 

ainda que de direito costumeiro
237

. Assim, a Petition of Right assinada por Carlos I em 1628, na 

Abolition of Star Chamber de 1641, no Habeas Corpus Act de 1679, são responsáveis por 

introduzir o direito de petição, a proibição de tribunal de exceção e de penas cruéis e a 

liberdade de expressão, esta ainda que apenas no parlamento
238

.  

Aliás, a liberdade é não apenas um fim primordial para o desenvolvimento, mas o 

principal meio para atingi-lo. Liberdades políticas, sejam de expressão ou de voto, promovem a 

segurança econômica e fortalecem as facilidades econômicas na forma de participação no 

mercado de trocas, no exercício da empresa enquanto atividade produtiva de riqueza para 

ajudar na abundância individual e contribuir com recursos a serem usados na efetivação de 
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direitos fundamentais
239

. A liberdade de iniciativa considera verdadeiro atentado à 

personalidade humana impedir ou criar requisitos desnecessários ao exercício de qualquer 

trabalho ou profissão. A liberdade de expressão, a ausência de privilégios, a veracidade e a 

ausência de coação no discurso são vistas como condições para a situação ideal de 

comunicação por autores como Habermas
240

. Obviamente que a liberdade de expressão não é 

absoluta e pode sofrer limitações diante do caso em concreto, como ocorre com a limitação 

imposta aos funcionários decorrente do dever de segredo característico de determinados 

cargos
241

.  

Assim, os direitos fundamentais de primeira dimensão, ou de status negativo na 

classificação de Jellinek, demonstraram a existência de uma nítida separação entre a Sociedade 

e o Estado no que respeita à ordem dos valores políticos
242

. São direitos da liberdade, primeiros 

a serem enquadrados nos instrumentos normativos constitucionais, os direitos civis e políticos 

oriundos da fase inaugural do constitucionalismo moderno e que, ao longo da história, 

afirmaram-se em uma concepção universal, de modo a não existir constituição que não os 

reconheça de forma extensiva
243

. Os direitos de defesa ou de status negativo nascem para 

garantir ao indivíduo que o Estado terá um dever de não intromissão, não interferência, ou de 

abstenção no espaço da vida privada do indivíduo
244

. Ocorre que o Estado de Direito, assim 

como a constituição, não é âncora, mas antes navegação e, nesse contexto, está impregnado de 

história, prática e integridade
245

. 

Princípios como os da segurança jurídica, da propriedade privada, da função social da 

propriedade são verdadeiros fundamentos do Estado de Direito. Nesse contexto, cabe ressaltar a 

importância dos princípios da liberdade de iniciativa e da propriedade privada, verdadeiros 

baluartes da ordem econômica estampados na Constituição da República Federativa do Brasil 

                                                 
239

 SEN, Amartya Kumar. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das letras, 2000, 

p.26 
240

 STRECK, Lenio. Verdade e consenso: Constituição, hermenêutica e teoria discursivas: Da 

possibilidade à necessidade de respostas corretas em direito. 3. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 

86 
241

 HESSE, Konrad. Significado de los derechos fundamentales. In: Manual de Derecho Constitucional. 

Madrid: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., 1996, não paginado 
242

 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 25 ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 563-564 
243

 Id., ibid.,  p. 563-564 
244

 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso 

de direito constitucional. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 255 
245

 DWORKIN, Ronald. La lectura moral y la premisa mayoritarista. In: KOH, Harold Hongju; SLYE, 

Ronald C. (comp.). Democracia deliberativa y derechos humanos. Barcelona: Gedisa, [s.d.], p. 111 



67 

 

de 1988. Como produzir, o que produzir e em quais quantidades à vista do cálculo empresarial 

é uma liberdade que pertence ao empresário que com sua propriedade privada responde pelos 

eventuais prejuízos provocados por decisões desajustadas. Assim, o próprio conceito de 

liberdade integra o conceito de empresário, porquanto ou o empresário é livre para tomada de 

decisões, ou não é empresário
246

. 

2.5 O ESTADO SOCIAL DE DIREITO E OS DIREITOS DE SEGUNDA DIMENSÃO 

2.5.1 O Estado Social de Direito 

Ainda que se suma importância para a história do Constitucionalismo, o Estado 

Liberal de Direito logo se mostrou insuficiente, sobretudo diante dos princípios da justiça 

social, consolidados pela pena de Marx e Engels no Manifesto comunista de 1848 os quais, 

para além da proposta do modelo de economia socialista, influenciaram a incorporação de 

direitos sociais nas constituições do início do Século XX, mesmo em países de economias 

assentadas no regime da livre iniciativa e livre mercado
247

.  

Aos poucos, o crescimento populacional foi acentuando cada vez mais a estratificação 

social diante do êxodo da massa rural para os centros urbanos, em uma espécie de abandono da 

aceitação cristã e da servidão para adentrar em cidades onde a diferença econômica se mostrava 

grandiosa
248

. Ao longo do século XIX, o proletariado adquire protagonismo histórico diante do 

avanço do processo de industrialização para reivindicar direitos econômicos e sociais
249

. Daí 

por que se afirma que o Estado Social, segundo modelo de Estado de Direito, surgiu dos 

escombros da Primeira Guerra Mundial, em caráter experimental, na República de Weimar
250

. 

Nesse sentido, a vinculação da liberdade e da visão institucional do Direito ao Estado Social 

traz a possibilidade de exercício crescente de direitos fundamentais
251

. Há quem afirme que o 
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Estado Social de Direito traz a expressão social com o propósito de corrigir ou superar o 

individualismo clássico de viés liberal para afirmar direitos sociais e realizar a justiça social
252

.  

Em que pese tal afirmação, essa não parece ser a melhor interpretação do advento do 

Estado Social, porquanto ele coexistiu simultaneamente com as liberdades do Estado Liberal e, 

portanto, não corrigiu ou superou o individualismo clássico, mas somou-se a ele. Defender o 

inverso é cair na armadilha ilusória segundo a qual existiria hierarquia das dimensões de 

direitos fundamentais.  Enquanto concepções libertárias de igualdade partem do pressuposto 

que indivíduos possuem direitos naturais à propriedade, as concepções fundadas em bem-estar 

negam qualquer direito natural à propriedade ao insistirem na ideia de governo que produz, 

distribui e regula a propriedade, com o objetivo de promover o bem-estar dos indivíduos
253

. 

Atualmente, ainda que se cobre a consciência histórica do Direito através do direito legislado, o 

cânon da retidão exige pensamento e ação humana como fundamentos do Direito Natural
254

. 

 No contexto de Estado Social surgiram os direitos fundamentais de segunda 

dimensão, também denominados direitos fundamentais de segunda geração ou de status 

positivo. Ao Estado caberia, portanto, assegurar a participação do indivíduo em sistemas 

prestacionais estatais, em atenção ao princípio da igualdade material
255

.  Assim, a passagem do 

Estado Burguês para o Estado Social é marcada por uma suposta tentativa de superação 

ideológica individualista e a consequente adoção de uma concepção coletivista de sociedade
256

. 

O passado demonstrou que o Estado Social da Constituição de Weimar, além de não ser 

cumprido, resumiu-se à mera formalidade, diante do fato de que inexistia jurisdição 

constitucional que obrigasse a efetivação das garantias previstas no texto constitucional
257

. 

O modelo intervencionista de Estado não significa rejeição à concepção liberal, mas se 

revela como uma evolução  diante do fato de que ambos acreditam no mecanismo de mercado 
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como promotor de justiça social e efetivação dos direitos fundamentais
258

. No que concerne aos 

direitos fundamentais, a primeira dimensão soma-se à segunda dimensão intervencionista para 

ampliar o rol de Direitos Fundamentais. Tanto é que o Estado Social atua no sentido de corrigir 

as falhas do Estado Liberal. Daí por que se afirma que, até de forma aparentemente 

contraditória, o Estado intervencionista tem suas funções ampliadas ao menos formalmente 

porquanto, além do suporte à economia para corrigir falhas, estimular comportamentos e 

atender aos interesses burgueses, protege os interesses da classe trabalhadora
259

.  

Assim, as garantias fundamentais de primeira dimensão somam-se às garantias 

fundamentais de segunda dimensão e, nesse aspecto, é possível defender um viés positivo das 

garantias negativas, sobretudo diante do fato de que o Estado passa a intervir no domínio 

econômico para combater as falhas de mercado e para garantir inclusive o livre mercado 

através da livre iniciativa e da livre concorrência nas economias de mercado. 

Nessa linha de pensamento, há quem defenda que a realização dos princípios do 

Estado Social seria possível tanto no sistema capitalista quanto no socialista o que demonstra, 

aliás, o apego desmensurado à lógica do dever-ser em detrimento da realidade, como o faz, por 

exemplo, John Rawls (1921-2002). Ainda utópica é a proposta de Paulo Bonavides para quem 

o socialismo somente se realizaria no Estado Social, como se justiça social não combinasse 

com democracia capitalista
260

.  

É ilusório acreditar que as leis do mercado possam ser moldadas e forjadas pelo 

Estado, assim como é ilusório acreditar que a lei possa conferir a necessária competividade e 

eficiência para a superação da crise da empresa. Não há justiça social em um modelo de Estado 

no qual inexista respeito à democracia, à propriedade privada dos meios de produção e ao 

sistema capitalista. Nesse sentido, afirma-se que não basta a lógica de uma economia de 

mercado geradora de riquezas, mas atitudes, comportamentos e ideias que ressaltem o espírito 
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do capitalismo
261

. Aliás, a retórica mais apropriada às economias comunistas é o ―caminho da 

servidão‖ 
262

.   

Em verdade, o inchado Estado Social no Brasil, sobretudo sob a égide do governo de 

Vargas, foi um simulacro no qual a função intervencionista estatal serviu ao aumento das 

desigualdades sociais e à não efetivação dos direitos mínimos individuais e sociais
263

. Funciona 

ainda nos dias atuais como verdadeiro entrave ao desenvolvimento. Para tanto, basta ver a 

legislação trabalhista brasileira criada no governo populista de Vargas que, sob o pretexto de 

ajudar o trabalhador, piora sua vida e atrapalha o crescimento econômico diante da baixa 

competitividade da indústria nacional, do crescente Estado Fiscal e da abertura deficitária do 

mercado. Some-se a isso o debate acadêmico alienado que ao invés de ajudar a formar jovens 

empreendedores, termina por conduzi-los a algum cargo do serviço público do inchado Estado. 

O Estado Social caracterizou-se ao redor do mundo, na realidade, em um socialismo-

autoritário, incapaz de inovações, burocrático por excelência e violador dos direitos mínimos 

construídos sob a égide do Estado Liberal de Direito. Em suma, longe de significar um avanço 

na efetivação de direitos individuais, o Estado Social soçobrou na miséria e no nivelamento da 

pobreza por baixo
264

. A história por si só demonstra, diante do colapso do socialismo real na 

União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e da reunificação alemã, que o Estado Social de 

Direito significou um retrocesso na história da humanidade, porquanto na prática, não só violou 

direitos de primeira dimensão como não efetivou os direitos de segunda dimensão. Além disso, 

traz como marca as ditaduras e os horrores da Segunda Guerra Mundial.    

Assim, ultrapassada a concepção de Estado-Previdência em quase todos os países do 

mundo diante da falência das instituições de previdência social e da redução do papel do Estado 

em diversas áreas sociais, amplia-se exponencialmente a missão e a função da empresa como 

órgão intermediário entre sociedade e Estado. A empresa passa a ser o motor fundamental do 

desenvolvimento e a ser formadora de mão de obra qualificada, produtora de equipamentos e 
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centro interlocutório do diálogo entre consumidores e produtos
265

. Nesse contexto, advogados e 

empresários estão irmanados na mesma luta, como se fosse uma joint venture, com o mesmo 

patriotismo em uma espécie de entrosamento para o sucesso da empresa
266

. Cabe ao advogado 

encontrar fórmulas jurídicas adequadas ao fortalecimento e sucesso da empresa, visando 

inclusive a integração dela à economia nacional e internacional em uma visão de futuro que 

englobe tanto o curto quanto o longo prazo
267

. 

Nesse contexto, é importante salientar que a recuperação da Alemanha destruída na 

Segunda Guerra não é fruto de milagre econômico, mas da aplicação dos princípios da 

economia de livre mercado e dos métodos do capitalismo, ainda que a adoção de tais medidas 

não tenha sido completa em todos os pontos
268

.  Some-se a isso o fato de que em regra as 

pessoas buscam se apropriar dos benefícios da atividade econômica, independentemente de 

atuarem ativamente no processo produtivo. Valem-se de subterfúgios como obtenção de 

privilégios especiais, fixação de preços artificialmente altos, formação de monopólios e 

vantagens extramercado
269

. Não se propõe com isso um mercado desregulamentado mas, pelo 

contrário, que essa regulação seja mínima, pontual e usada de forma restritiva para corrigir 

eventuais falhas de mercados e extremos que gerem discrepâncias.  

Não é por outro motivo que quanto menor a intervenção do estado na economia, 

menor é o espaço para corrupção, embora seja difícil o desmonte do Estado em países latino-

americanos e no antigo Leste Europeu, como demonstra a experiência histórica. Ainda que haja 

crescimento em países de regimes autoritários, como China, Rússia e Argentina, além do Brasil 

na década de 1970, a história tem demonstrado que é questionável o crescimento a longo prazo 

em países corruptos
270

. Há quem afirme que o Estado intervencionista é, antes de rejeição à 

concepção liberal, a evolução deste no sentido de que atua para corrigir eventuais falhas 
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liberais que existiam no mecanismo de mercado
271

. Assim, o Estado social buscaria corrigir as 

falhas do mecanismo de mercado para mantê-lo como principal motor de desenvolvimento 

social.  

Em que pese a veracidade da segunda parte da afirmação, o estado intervencionista 

não parece ser uma rejeição à concepção liberal, mas, pelo contrário, surge justamente para, 

com a criação de novos direitos, garantir, através de um viés social, as garantias fundamentais 

do Estado liberal mediante estabilidade da sociedade, porquanto uma classe proletária 

miserável traz a reboque a instabilidade social diante de turbações. O princípio da preservação 

da empresa possui ligação muito próxima com o Estado Liberal (princípio constitucional da 

propriedade privada) e com o Estado Social (princípio constitucional da função social da 

empresa), como será demonstrado no decorrer desse trabalho. Assim, nesse contexto, o Estado 

intervém para manter a empresa enquanto motor principal do desenvolvimento, fonte geradora 

de riquezas e de trabalho e principal financiadora do Estado Fiscal. A princípio, não parece 

haver problemas quanto à intervenção do Estado para salvar empresas, embora tal conduta 

possa gerar consequências desastrosas para a livre concorrência. 

2.5.2 Os direitos fundamentais de segunda dimensão 

A consequência da intervenção do Estado no domínio social traduziu-se de modo 

significativo em uma nova categoria de direitos de prestações positivas, cuja titularidade não 

pertence somente ao indivíduo isolado, mas ao meio social concreto, funcionando como 

tentativa promoção da igualdade material, ao menos em oportunidades, aos seus 

semelhantes
272

. Diante do forte apelo no qual estão envoltos e da necessidade de grandes 

aportes financeiros, os direitos sociais situaram-se historicamente em um plano jurídico 

meramente programático, de modo que as medidas judiciais para efetivá-los como direitos 

públicos subjetivos são criações recentes
273

. É praticamente impossível compatibilizar a 

dignidade da pessoa humana com fome, desnutrição, analfabetismo e outras anomalias 

presentes na sociedade
274

. No entanto, salvo casos excepcionais, é comum a posição majoritária 

dos tribunais no sentido de negar direitos fundamentais, especialmente aqueles afeitos à 
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segunda dimensão e que exigem uma postura prestacionista por parte do poder estatal
275

. O 

principal argumento usado para negar o dever estatal é a reserva do possível. 

Cabe lembrar da celeuma no que concerne à forma genérica dos direitos sociais, 

porquanto são expandidos como direitos econômicos, sociais e culturais. Assim, há quem fale 

em direitos do homem produtor (direito ao trabalho e similares) e direitos do homem 

consumidor (engloba saúde, seguridade, educação, assistência etc). Para Bobbio, há uma 

tríplice leitura dos direitos sociais para englobar instrução, saúde e trabalho
276

. Nesse contexto, 

o princípio da preservação da empresa encontra-se umbilicalmente ligado aos direitos sociais, 

sobretudo por encontrar fundamento no princípio da função social da empresa, porque o 

exercício da empresa é uma das formas de promover a instrução, a saúde e o trabalho. 

Há quem apresente ainda, de forma de forma desaconselhável, um catálogo mais 

extenso de direitos sociais, como se tais direitos não demandassem grandes custos, dentre eles, 

―trabalho, seguridade, previdência, saúde, assistência, educação, cultura, lazer, segurança, 

transporte e habitação‖, além de outros autores que somam ainda àqueles o desporto e o 

turismo. Olvida-se que, desse modo, acaba-se por esvaziar os direitos prestacionais que 

deveriam resumir-se tão somente ao mínimo existencial (saúde, educação e segurança), 

porquanto o Estado não possui aportes suficientes para garantir a gama de direitos prestacionais 

e acaba por inadimplir os mais urgentes e reduzir os direitos prestacionais a normas 

programáticas, como ocorre com a saúde e a educação públicas que, no Brasil, são de péssima 

qualidade
277

. 

Com a expansão dos direitos sociais, torna-se quase impossível determinar o que faz 

parte do mínimo existencial sob uma perspectiva constitucional
278

. No entanto, a maioria dos 

países demonstra que o mínimo existencial absoluto deve ser fixado em patamares baixos ou 

será reduzido a meras normas programáticas
279

. Por um lado, o mínimo existencial apresenta 

uma dimensão negativa contra eventuais intervenções do Estado e, doutro flanco, uma 

dimensão positiva para obrigar o Estado a fazer ou prestar algo para garantir a vida e a 
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dignidade humana como verdadeiros alicerces dos direitos sociais
280

. Sob a perspectiva da 

função social da empresa, o tratamento constitucional diferenciado para as microempresas e 

empresas de pequeno porte é exemplo de como o Estado intervém no mercado para estimular a 

livre concorrência e a liberdade de iniciativa. A LRE enaltece esse tratamento diferenciado em 

pelo menos duas situações, quais sejam, colocando-as como classe de credores com direito a 

voto na assembleia geral e permitindo a apresentação de plano de recuperação diferenciado, no 

qual os requisitos para o deferimento do processamento são mínimos em comparação com o 

plano de recuperação de empresas que não se enquadrem como microempresas e empresas de 

pequeno porte. 

Por outro lado, não há que se confundir o princípio da função social da empresa com 

ideias referentes ao comunismo ou ao socialismo que, ainda hoje, possuem poder de 

galvanização semelhante ao do século passado. Embora se apresentem sob uma pretensa 

roupagem científica, o fundo tanto do comunismo quanto do socialismo é eminentemente 

―religioso‖. A avidez deles por transformações sociais mediante o desrespeito à propriedade 

privada e a estatização dos meios de produção para fins de reconciliação da humanidade adota 

pressupostos teológico-políticos que, na prática, desestimulam a produção de riqueza e a 

atividade empresarial
281

. Um modo de socialismo no qual a sociedade seja constituída, não é 

questão fácil de ser colocada em prática, embora não se olvide que o rápido crescimento das 

sociedades capitalistas acarretou desequilíbrios ecológicos, alienação e aumento significativo 

das relações internacionais
282

. O discurso socialista pode ser visto inclusive na Lei de 

Recuperação de Empresas, ao impedir que a empresa pública e a sociedade de economia mista 

submetam-se à falência, independente de exercerem atividade empresarial aos moldes do art. 

173 da Constituição (atividade econômica em sentido estrito) ou art. 175 (prestação de serviços 

públicos). Ora, nas hipóteses em que o Estado exerce atividade típica do particular, sujeitando-

se ao regime jurídico próprio das empresas privadas, qual o fundamento senão o ideológico 

para a não submissão das espécies à falência ou à recuperação judicial? 

Em verdade, há uma espécie de vigilância lógico-conceitual invocada para forjar 

discursos com viés de cientificidade que, em verdade, distanciam-se dessa pretensão porquanto 

adotam significados extraconceituais e funcionam como ideologia no âmbito da ciência. Isso se 
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denomina senso comum teórico dos juristas, conjunto de crenças legitimadas pela voz ―off‖ do 

direito, que cria conceitos vagos separados da teoria em uma espécie de dicotomia entre teoria e 

prática responsável por divulgar opiniões vagas e contraditórias sem nenhuma cientificidade
283

. 

Nesse contexto, a dignidade da pessoa humana passou a ser, juntamente com o mínimo 

existencial, uma espécie de ―abracadabra jurídico‖ 
284

. É verdade que isso não significa a perda 

da força normativa, porquanto ambos permanecem como critérios materiais cogentes a serem 

considerados no caso em concreto
285

. No entanto, nada justifica usar um suposto ―interesse 

público‖ como argumento, uma espécie de ―abracadabra jurídico‖, para que o Estado, 

exercendo atividade empresarial ineficiente e sob o regime da livre concorrência, não se 

submeta à Lei de Recuperação de Empresas.  

 

2.5 O ESTADO DEMOCRÁTIDO DE DIREITO E A TERCEIRA DIMENSÃO DE 

DIREITOS FUNDAMENTAIS 

2.6.1 O Estado Democrático de Direito 

As conquistas referentes ao Estado de Direito são uma construção paulatina e 

ressaltam a tipologia que se convencionou denominar etapas liberal, social e democrática
286

. 

Essa evolução não ocorreu de forma linear e sincrônica, mas com avanços e retrocessos da 

dialética histórica. Esses três modelos de Estado não se contrapõem e, antes, se integram e se 

completam historicamente
287

.  O constitucionalismo dirigente ingressou nos ordenamentos 

jurídicos após a Segunda Guerra, sobretudo sob uma perspectiva substancialista
288

. Nesse 

contexto, o Poder Judiciário assume posição de destaque para fazer cumprir as promessas da 

Modernidade esquecidas pelo Estado Social de Direito, sem que isso signifique 

necessariamente violação ao princípio da tripartição de poderes. Sob a perspectiva sistêmica, o 
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Estado Democrático de Direito possui autonomia operacional do direito para se reproduzir de 

forma autopoiética a partir do seu código binário próprio lícito/ilícito e de seus programas 

como Constituição, decretos, negócios jurídicos etc.
289

.  

Assim, o Estado Democrático de Direito surgiu dos escombros da Segunda Guerra e 

assumiu posição de vanguarda a partir de 1970, caracterizando-se especialmente pela adoção de 

constituições rígidas submetidas à legalidade do Direito, as quais funcionam como verdadeiros 

pontos de partida e ponto de chegada do ordenamento jurídico
290

. A carência de normatividade 

dos princípios constitucionais do Estado Social fez surgir, a partir da segunda metade de Século 

XX, uma revolução de juridicidade sem precedentes, superando-se a ideia de que as normas 

constitucionais não possuiriam força normativa
291

. Não se olvida, aliás, o papel fundamental da 

Declaração Universal de Direitos do Homem que, na década de 1940, fixou preceitos que 

funcionam como verdadeiros ―jus cogens‖, de modo que hoje impera no cenário ocidental o 

reconhecimento de que os direitos humanos são uma preocupação internacional (international 

concern)
292

.  

A Declaração Universal de Direitos Humanos publicada em 1948 consiste justamente 

na tentativa de unificar direitos civis e políticos, oriundos da tradição liberal, com os ideais do 

Estado Social. Saliente-se que a Revolução Bolchevique, ainda que vista como um 

prolongamento da Revolução Francesa, desprezou totalmente direitos políticos e civis da 

tradição liberal em nome de direitos supostamente superiores como o da ditadura do 

proletariado
293

. A galvanização do discurso socialista é tamanha que ainda hoje há quem 

defenda o equívoco de que o principal inimigo do Estado Democrático de Direito é 

neoliberalismo, que seria excludente, marginalizante e verdadeira contradição democrática
294

. 
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2.6.2 A terceira dimensão de direitos fundamentais 

Esse novo modelo de Estado instituiu novos direitos que não existiam nos modelos 

anteriores, direitos transindividuais ou difusos, denominados também de direitos fundamentais 

de terceira dimensão ou terceira geração, ou direitos de solidariedade ou de fraternidade, os 

quais se cristalizaram no final do Século XX
295

. Caracterizam-se por não se destinarem a um 

indivíduo ou a um grupo e sim ao gênero humano. Emergem da reflexão sobre temas como 

desenvolvimento, paz, meio ambiente, comunicação e patrimônio comum da humanidade
296

. 

Assim, os princípios estruturantes, diretivos e constitutivos da ordem constitucional funcionam 

como verdadeiras bússolas do estatuto jurídico político e se densificam através de outros 

princípios estruturantes que irradiam o sentido jurídico constitucional para formar um sistema 

interno
297

. Os direitos transindividuais somam-se, portanto, aos direitos individuais do Estado 

Liberal e aos direitos sociais do Estado Social.  

O princípio da função social da empresa ganha fortalecimento por ser constituído por 

direitos das três dimensões, tais como propriedade privada, tratamento diferenciado às 

microempresas e empresas de pequeno porte e transindividualismo do direito ao 

desenvolvimento porquanto a economia de mercado não pertence a uma só pessoa, mas a toda a 

sociedade que deve zelar, ao lado do Estado, para que os meios de produção permaneçam com 

a iniciativa privada
298

. A empresa cumpre sua função social quando é eficiente na geração de 

riqueza mútua sem violar direitos fundamentais como o direito ao meio ambiente sadio. Aliás, 

quaisquer tentativas de burlar a lógica de mercado para preservar empresa ineficiente 

esbarrarão no princípio da livre concorrência e da propriedade privada. Logo, não cabe ao 

Estado invocar o princípio da função social da empresa para, através do princípio da 

preservação da empresa, oferecer proteção às empresas inviáveis, pois a própria economia de 

mercado é um direito fundamental de terceira dimensão, fortalecido pelo direito à propriedade 

privada, à liberdade de iniciativa e à segurança jurídica.  
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Nesse contexto, não há como defender a prevalência a priori do princípio da 

preservação da empresa como catalisador do desenvolvimento do país em detrimento de 

princípios do Estado Liberal, quais, sejam, liberdade, segurança jurídica e propriedade privada. 

Assim, a princípio, a concretização do princípio da preservação da empresa diante do caso em 

concreto é que vai determinar qual direito fundamental se sobressairá diante do binômio 

preservação da empresa versus propriedade privada. Para isso, faz-se necessário usar os aportes 

da hermenêutica jurídica, objeto da segunda parte deste trabalho. 

2.7 CONCLUSÃO PARCIAL  

A segurança jurídica é um dos fundamentos do direito previsto nas legislações mais 

antigas, pois mesmo o direito costumeiro segue a lógica de adoção de mudança legal lenta e 

contínua, com ênfase na previsibilidade de comportamento das decisões jurídicas.  

Diante da evolução dos modelos de Estado, constatou-se que os direitos individuais ou 

de primeira dimensão, tais como liberdade, propriedade privada e segurança jurídica, frutos do 

modelo de Estado Liberal, coexistem ao lado dos direitos fundamentais de segunda e terceira 

dimensão, respectivamente, dos direitos sociais e dos direitos transindividuais. 

Além disso, demonstrou-se que não há hierarquia entre as dimensões de direitos 

fundamentais, pelo simples fato de que o catálogo constitucional de direitos fundamentais não 

prevê direito mais importante do que outro. Soma-se a isso a assertiva de que as dimensões são 

cumulativas e não substitutivas, de modo que os direitos de segunda e terceira dimensão 

nasceram para integrar o rol de direitos do modelo liberal. 

Portanto, em princípio, os direitos fundamentais estão todos no mesmo nível 

hierárquico, de modo que, sob a ótica constitucional, o direito fundamental à propriedade 

privada é tão importante para o desenvolvimento quanto à função social da empresa. Logo, não 

há prevalência do princípio da função social da empresa em detrimento do princípio da 

propriedade privada. Interpretações que levem a sentido diverso são posições ideológicas sem 

cientificidade ou interpretação zetética dos princípios constitucionais. Eventual conflito entre 

princípios deve ser resolvido no âmbito hermenêutico, diante do caso em concreto e não a partir 

de posicionamentos ideológicos subjetivistas.  

Todas as normas constitucionais tem algum grau de eficácia, de modo que normas 

constitucionais de baixa normatividade inexistem no Estado Democrático de Direito. Os 
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princípios constitucionais são normas que, ao lado das regras, funcionam como fundamentos de 

todo o ordenamento jurídico. 

Nesse contexto, não há como sopesar em abstrato qual princípio do binômio 

preservação da empresa versus propriedade privada deve prevalecer para fins de aplicação do 

Cram Down para aprovar um plano de recuperação judicial que não conseguiu aprovação pela 

assembleia geral de credores.   

Feitas tais constatações, quais sejam, Estado Democrático de Direito em constante 

construção, força normativa das disposições constitucionais, ausência de hierarquia entre 

dimensões de direitos ou princípios constitucionais de modo que direitos de primeira dimensão 

como liberdade de iniciativa, segurança jurídica e propriedade privada estão em pé de 

igualdade com os direitos sociais e transindividuais, como o direito à função social da empresa 

e o princípio da preservação da empresa, surge assim a questão de como resolver eventuais 

conflitos normativos. 

À Hermenêutica Jurídica pertence tal tarefa. Aos lado da hermenêutica clássica, há 

pelo menos duas grandes correntes que se debruçam sobre a questão: de um lado os 

procedimentalistas e, de outro, os substancialistas.    
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3 A HERMENÊUTICA JURÍDICA,  CONSTRUÇÃO DO ESTADO DEMOCRÁTICO 

DE DIREITO E JUSTIÇA SOCIAL: A INTERPRETAÇÃO DO DIREITO 

COMERCIAL ADEQUADA À CONSTITUIÇÃO E AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE 

DIREITO  

3.1 OS ANTECEDENTES DA HERMENÊUTICA  

A interpretação surgiu como ação humana voltada à atribuição de sentido a algo, 

sejam frases, gestos, pinturas, sons ou nuvens. Interpreta-se tudo que pode ser tomado como 

objeto interpretável por um intérprete. Desde a borra de café turco em uma xícara aos sonhos 

do faraó, às vísceras de pássaros, às cartas ou búzios, tudo é passível de intepretação
299

. 

Semântica e hermenêutica alcançaram na atualidade significado especial, diante da 

configuração de que todo pensamento reside na linguagem. Enquanto a semântica descreve o 

âmbito dos dados da linguagem (Gegebenheitsfeld) sob a perspectiva exterior, a hermenêutica 

ocupa-se do aspecto interno do processo de fala. Ambas problematizam a totalidade de acesso 

ao mundo representado através da linguagem
300

. 

A interpretação do sentido das palavras, tomada numa acepção mais geral, é a 

Hermenêutica, termo este que provém do grego hermeneúein, derivado de Hermes, o deus da 

mitologia grega encarregado de interpretar a vontade divina. O uso mais remoto do termo pode 

ser visto no Organon de Aristóteles, conforme tradução de Theodor Waitz (1821-1864) em 

1844. Antes, durante o Século XVI, com Mathias Flacius Illyricus (1520-1575), a hermenêutica 

alcançou grande prestígio diante do interesse crescente pela interpretação das Sagradas 

Escrituras. Como disciplina filosófica, a Hermenêutica surge em 1756 por obra de Georg 

Friedrich Maier (1718-1777) ao defender sua importância para o campo da especulação
301

. 

Adequar a hermenêutica à nossa existência histórica significa desenvolver relações 

semânticas entre linguagem e diálogo, considerando o fato de que a linguagem desempenha a 

função de ser uma síntese permanente entre horizonte do passado e do presente
302

.  As ciências 

do espírito não são promovidas mediante auxílios objetivos tão como as ciências da natureza, 
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de modo que, naquelas, pressões de interesses econômicos e sociais exercem pressão a partir de 

dentro. Como o ser humano em regra é dependente da sua formação de opinião, tais 

instrumentos possuem força demoníaca quanto às seduções do poder e às corrupções da 

razão
303

. 

Filósofos se perguntam há muito tempo sobre o papel de enunciados linguísticos na 

descrição de estados de coisas e fatos como verdades ou falsidades
304

.  Assim, o uso de 

convenções linguísticas oriundas de um sistema de referência, no direito, decorre da própria 

natureza universal das normas jurídicas no sentido de regular condutas
305

. Isso não significa 

que a verdade seja imutável, ou que o princípio da propriedade privada ou que o princípio da 

preservação da empresa possuam essências individuais independentes do contexto ou lugar no 

qual estejam, sob pena de soçobro em um absurdo metafísico
306

. Não se desconsidera, por outro 

lado, a importância da sintaxe para a compreensão da linguagem pelo simples fato de que as 

formas sintáticas são as que mais aproximam os atos de fala às formas concretas de 

enunciação
307

. Nesse contexto, a filosofia da linguagem assume importância excepcional diante 

do fato de ir de encontro ao ―método marxista‖, porquanto um produto ideológico está ligado 

intrinsecamente ao significado e sem signos não há ideologia. Foice e martelo, por exemplo, 

são instrumentos convertidos em signos ideológicos
308

. A consequência disso é a 

desterritorialização dos discursos ideológicos que saem do campo simbólico e invadem os 

sujeitos com o afã de gerar corpos ideológicos para agirem de forma fascista
309

. 

Torna-se impossível falar do Direito enquanto linguagem sem fazer referência à 

instituição imaginária da sociedade na qual os juristas sofrem influência das significações 

imaginárias. Essa realidade está presente nos bancos universitários, entre doutrinadores, 

professores e aplicadores do direito, enquanto construtores de significados jurídicos que forjam 
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uma realidade imaginária ou senso comum, fazendo-o prevalecer de forma acrítica como o 

discurso da realidade natural do direito
310

.  

Como visto na primeira parte deste trabalho, que cuida da evolução do Estado de 

Direito, a passagem do direito costumeiro para o direito legislado na Europa foi um processo 

lento, indireto e decorrente da crescente centralização na qual os Estados modernos foram 

moldados. Durante os Séculos XIII e XIV, os textos romanos eram considerados sagrados, de 

autoridade incontestável, porquanto traziam o conhecimento de uma época considerada áurea 

do passado e pela crença de que possuíam sofisticação jurídica inigualável, fatos estes que 

acarretavam tratamento e respeito cerimonioso
311

. No contexto desse trabalho, os textos 

romanos assumem posição especial porquanto o instituto da falência enquanto execução 

concursal do devedor remonta a esse período no qual lentamente substituiu-se a execução 

corporal e pessoal pela execução do patrimônio do devedor, de modo que nessa época nascem 

as formas embrionárias do direito falimentar moderno
312

.  

A primeira
313

 Escola a estudar o sentido das frases e expressões do Corpus iuris civilis 

foi a dos glosadores, que colocavam à margem dos textos explicações ou glosas marginais 

sobre o sentido deles. Aliás, o famoso nome Corpus iuris civilis foi criado pelos glosadores e 

refere-se à compilação integral do Direito Justiniano, cuja parte mais importante era o 

Digesto
314

. Nessa época, as compilações de Justiniano unificaram os diversos ramos do Direito 

Privado Romano
315

. Com o passar do tempo, a ideia de que o contexto europeu exigia 

adaptação dos textos romanos aos casos concretos desafiou a tradicional interpretação 

analítico-fragmentária dos textos no sentido de requerer a construção de um conhecimento 
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jurídico sistematizado
316

. Ressalte-se a influência da escolástica sobre os glosadores para que 

não se limitassem à exegese de textos isolados, dando, com isso, forma ao ―método‖ que até 

hoje se mantém como técnica dos juristas
317

. 

Assim, com objetivo semelhante aos teólogos escolásticos, os glosadores criaram 

métodos e princípios para compreender o direito do Corpus iuris à luz da lógica formal, 

explicando palavra por palavra de cada texto do Código Justiniano ou parafraseando trechos 

obscuros e difíceis
318

.  Pouco se sabe sobre os primeiros glosadores. O primeiro a ser 

mencionado em um processo judicial é Pepo no Século XI que teria feito referência ao Codex e 

aos Institutes. Depois dele, Irnério empreendeu o estudo do Corpus iuris em Bolonha
319

 e, 

dentre seus discípulos, estão os ―Quatro Doutores‖: Bulgarus, Martinus Gosia, Hugo e Jacobus. 

As pesquisas hermenêuticas desenvolvidas em Bolonha tornaram esta cidade a capital 

inquestionável dos estudos jurídicos e sua influência era tanta que ultrapassou o círculo de 

discentes, de modo que até Frederico Barba-Roxa procurava seus pareceres
320

. 

Atualmente, os juristas desta escola são chamados de comentadores ou pós-glosadores 

pelo fato de terem ensinado depois dos glosadores e, de certo modo, terem dado continuidade 

ao trabalho deles. Seus métodos dominaram as universidades italianas, dentre outras, pelo 

menos até o início do século XVI
321

, exercendo substancial influência sobre a jurisprudência e 

a doutrina da época. No entanto, desde o final do século XIV e XV, alguns problemas foram 

detectados no método dos Comentadores, dentre eles, o respeito exacerbado aos escritos de 

seus predecessores, inclusive glosadores, além de comentários acríticos aos comentadores 

italianos do século XIV e da utilização de textos do direito romano sem a devida 

contextualização, inclusive desconsiderando a estrutura social, política e jurídica do Império 

Romano
322

.  
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Havia certo esforço quanto à análise integrada das fontes romanas, fato este que 

contribuiu para a construção sistemática e abstrata do direito. Saliente-se que os séculos XVII e 

XVIII são considerados os ápices do jusracionalismo e das correntes jurídicas que acreditavam 

ser possível descobrir regras jurídicas de validade universal. Até então, o Direito da época era 

dominado pelo Direito Natural, ligado à ideia de justiça, como pode ser visto em Santo Tomás 

de Aquino, para quem o direito natural resumia-se a fazer o bem e evitar o mal
323

.  

A necessidade de um direito completo, sistematizado e organizado era uma demanda 

da época. O esforço da sistematização era algo latente nas escolas jurídicas até o século XVII, 

quando os jusracionalistas deram o passo definitivo para construção de um sistema jurídico 

autônomo. Os jusracionalistas libertaram o direito da vinculação estrita ao direito romano e 

propuseram a criação de um sistema jurídico fundado na razão. Entre os principais nomes do 

movimento de autonomização estão Hugo Grócio no século XVII, passando por Hobbes, 

Leibniz, Puffendorf e Christian Wolff. Este último, inspirado nos ideais racionalistas, 

iluministas e no método matemático de argumentação dedutiva, elaborou na metade do século 

XVIII uma exposição dedutiva dos princípios de direito natural ao modo dos geômetras para 

buscar os mínimos detalhes dos valores superiores encarnados naqueles princípios
324

. 

3.2 A HERMENÊUTICA JURÍDICA CLÁSSICA DO ESTADO LIBERAL  

3.2.1 As escolas do estrito legalismo  

Com o advento da Revolução Francesa, retirou-se do juiz o poder de revelar o direito 

natural, cabendo tão somente ao legislador essa função. A atividade do juiz era somente aplicar 

o direito legislado aos casos em concreto, agindo em nome do direito natural agora positivado, 

embora ele fosse proibido de invocar este direito contra as decisões legislativas. Isso significou 

de certa forma o abandono do ideal cartesiano racionalista segundo o qual o indivíduo deveria 

buscar suas leis na natureza, porquanto a partir de então norma jurídica válida era aquela 

oriunda dos poderes sociais tripartidos
325

. 

Assim, sob a égide do Estado Liberal, a interpretação das normas jurídicas 

caracterizava-se pelos vieses jusprivatista e dedutivista nos quais a Constituição era 
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considerada uma ―floresta virgem‖ e inexplorável pelos exegetas da hermenêutica jurídica
326

. O 

enfoque interpretativo nessa época era, portanto, na dimensão gramatical, daí por que se afirma, 

com razão, que a teoria do Direito, nas suas vertentes mais representativas, quais sejam, a 

Escola de Exegese e a Escola dos Pandectas, respectivamente, na França e na Alemanha, 

semioticamente falando, construíram um modelo de interpretação sintático-semântico. Na 

Inglaterra da mesma época, a Escola Analítica de Austin pregava uma interpretação aos moldes 

da Escola de Exegese. As três referidas escolas são comumente classificadas para fins didáticos 

como Escolas do estrito legalismo ou dogmáticas
327

.  Obviamente, a ênfase nesse modelo de 

intepretação das normas jurídicas era o que mais atendia aos reclames dos três princípios 

fundamentais oitocentistas do Direito do Estado Liberal: segurança jurídica, liberdade e defesa 

da propriedade privada. 

As três escolas materializam através da hermenêutica jurídica a projeção do 

positivismo jurídico que dominara o cenário teórico jurídico da época, ainda que com 

peculiaridades próprias
328

. A Escola de Exegese, em França, diante da recente codificação 

napoleônica pós-Revolução que derrubou o Antigo Regime e do positivismo jurídico adotado, 

trouxe a reboque o culto à vontade do legislador e dos códigos Civil e Comercial de 1804 e 

1808, respectivamente.  

Cabe lembrar que, na Alemanha, a Escola dos Pandectistas, com o historicismo 

jurídico e diante da ausência de um direito legislado à semelhança da França, procurou 

construir uma teoria do direito positivo a partir de normas singulares com a pretensão de, 

assim, estabelecer noções jurídicas fundamentais e, consequentemente, não subordinou o 

direito ao legislador ao molde do ocorrido em terras francesas.  Na Inglaterra, a Escola 

Analítica de Jurisprudência reduziu o direito aos precedentes judiciais e à lei e, através da 

análise de precedentes e da sistematização do direito positivo, tentou estabelecer conceitos 

jurídicos ainda que com desprezo de juízos éticos
329

. 

Daí por que se afirma que, no século XIX, a Ciência do Direito encontra sua maior 

expressão no exegetismo que identificava a totalidade do direito positivo na lei escrita. A 
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interpretação deveria se ater ao rigor absoluto do texto legal, cabendo ao intérprete apenas 

revelar o sentido existente no texto legal. A Escola de Exegese não negou por completo o 

Direito Natural, porquanto admitia que os códigos elaborados de forma racional fossem a 

expressão humana do direito natural. Lei e direito seriam uma mesma realidade, de modo que a 

única fonte do direito seria a lei e tudo nela estabelecido seria direito
330

. Foi corrente 

tradicionalista por excelência, na qual a vontade, a intenção e o pensamento do legislador eram 

fundamentais para a interpretação da norma
331

. Essa Escola reuniu praticamente a totalidade 

dos juristas franceses durante a codificação francesa no início do século XIX. Dentre os 

idólatras da lei estão Proudhon, Melville, Blondeau, Bugnet, Delvincourt, Huc, Aubry e Rau, 

Laurent, Marcadé, Demolombe, Troplong, Pothier, Baudry-Lacantinerie, Duranton, além de 

outros
332

. 

Na mesma época, como dito, duas outras Escolas surgiram em outros lugares e 

assumiram posição de destaque. Na Alemanha, o pandectismo de Windscheid, Brinz e Glück 

tinha feição rigorosamente exegética e, na Inglaterra, a Escola Analítica de Austin pregava uma 

interpretação à semelhança da Escola de Exegese. Enquanto a Escola de Exegese tinha como 

ponto de partida a recente codificação francesa, os Pandectas partiam exclusivamente dos 

textos do direito romano. Ambas, porém, eram adeptas de um rígido fetichismo pelos textos, 

defendendo um método iminentemente dedutivo mediante processos silogísticos
333

. A primeira 

grande obra dos exegetas franceses foi o Curso de direito francês de acordo com o Código Civil 

publicado por Duraton em 1825. Durante aproximadamente 50 anos, a Escola de Exegese 

dominou a cultura jurídica francesa enaltecendo o culto ao texto da lei e a redução da 

interpretação à exegese pura do texto jurídico
334

. 

Com o advento do BGB alemão no século XX, a grande referência de Código 

ocidental deixou de ser o Code Napoléon e passou a ser aquele em decorrência do seu caráter 

preciso, conceitual e sistemático. Saliente-se que o pensamento legalista da Escola de Exegese 

na França era mais fraco sob a perspectiva metódica em comparação com a Jurisprudência dos 
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Conceitos. Nesse contexto, o discurso da escola francesa foi aproximando-se do discurso 

sistemático dos alemães e do argumento sedutor de que os pandectas representavam a 

proximidade com a cientificidade numa época em que todo o pensamento ocidental buscava 

sua conversão em ciência. A ideia de sistema no direito foi radicalizada quando a codificação 

alemã permitiu a junção entre o discurso sistemático e o direito positivo sistematizado
335

. 

Durante a primeira metade do século XIX, houve um crescimento gradual do 

liberalismo, do capitalismo e do positivismo como formas de organização política e ideológica. 

Entre as décadas de 1850 e 1860 tiveram seu período áureo e a Escola de Exegese coincide 

com a formação deste modelo capitalista liberal. Já a partir de 1870 esse modelo começa a 

demonstrar fraquezas e, nessa época, a Jurisprudência dos Conceitos chega ao ápice no 

contexto da Alemanha recém-unificada que, em 1899, com a codificação do Direito Civil, entra 

definitivamente na modernidade jurídica. É fácil perceber que, seja partindo do Código como 

ocorreu na França ou chegando a ele como ocorreu na Alemanha, o direito oitocentista é 

marcado pela insistência da codificação e pela consequente rigidez legistativa
336

. 

3.2.2 Escolas de reação ao Estrito legalismo 

Em reação às Escolas do estrito legalismo, duas escolas abriram novos horizontes à 

Ciência do Direito: a Escola Histórica do Direito, em suas duas vertentes, a dogmática e a 

evolutiva, e Escola Teleológica.  

A Escola Histórica surgiu na Alemanha do início do século XIX através de Gustav von 

Hugo (1764-1844) para se opor às doutrinas jurídicas do século XVII e XVIII e, especialmente, 

para se contrapor ao direito natural fundado em pressupostos racionais e universalmente 

válidos, tomando com principal argumento a historicidade do direito que repousaria na 

consciência racional e nos costumes jurídicos da tradição
337

. Seu principal expoente foi 

Friedrich Karl von Savigny (1779-1861), embora nomes como Georg Friedrich Puchta (1748-

1846), dentre outros, tenham pertencido à Escola. Enquanto a Escola Histórico-Dogmática 

defendia o uso do elemento sistemático para reconstrução do sistema orgânico do Direito do 

qual a lei revelava só uma face, a Escola Histórico-Evolutiva, também conhecida como Escola 
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Atualizadora do Direito, contrapôs-se à rigidez formal dos métodos da primeira ao defender a 

pesquisa a posteriori do sentido do texto, conferindo assim algo de criador à função 

interpretativa
338

. Para Savigny, embora a Revolução Francesa tenha aspirado anular grande 

parte do direito civil da época guiada por um suposto estado mais perfeito, seu desejo se 

revelou como algo em vão diante do fato de que é impossível destruir totalmente a ação 

histórica de um povo, seus costumes e seus sentimentos nacionais
339

. A Escola, empenhada no 

propósito de instituir normas originais peculiares a determinados contextos, como produtos da 

ação lenta e constante dos fatores sociais, soçobrou diante de Jhering
340

.  

A Escola Teleológica, surgida também na Alemanha através de Rudolph Von Ihering 

(1818-1892), defendia que o direito não surge de vontades jurídicas abstratas, mas para garantir 

interesses da vida, necessidades e fins. Combateu com veemência a jurisprudência dos 

conceitos dos pandectistas ao propor uma jurisprudência voltada para resultados diante do 

caráter finalístico do direito
341

. Enquanto Savigny foi chefe da Escola Histórica, Ihering foi o 

grande nome do Monismo jurídico-teleológico ou Escola Evolucionista
342

. 

3.2.3 Escolas de interpretação mais livre 

Durante a evolução do Estado de Direito, surgiu mais um grupo de Escolas 

Hermenêuticas de características que propunham uma interpretação e aplicação mais livre do 

direito. Dentre elas destacam-se a Escola da Livre Pesquisa Científica, a Escola do Direito 

Livre, a Escola Sociológica Americana, a Escola da Jurisprudência dos interesses, a Escola 

Realista Americana, a Escola Egológica e a Escola Vitalista do Direito
343

. 

A Escola da Livre Pesquisa Científica, também conhecida como Escola Científica 

Francesa, surgiu na França através de François Gény (1861-1959) em 1899, ano da publicação 

do livro Méthode d’Interprétation et Sources en Droit Privé Positif. Defendia que o significado 

da lei não deveria ser influenciado pelo momento em que fosse interpretada mas, se não 
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correspondesse mais aos fatos atuais, as lacunas jurídicas deveriam ser reconhecidas e 

preenchidas através da livre pesquisa científica dos fatos sociais
344

. O juiz poderia decidir 

praeter legem, mas não para se esquivar de aplicar a norma se a lei fosse injusta.  

A Escola do Direito Livre surgiu na Alemanha em 1906 quando Hermann Ulrich 

Kantorowicz lançou sob o pseudônimo de Gnaeus Flavius a obra A luta pela ciência do direito.  

De forma muito mais estridente e sensacional, esta Escola supera a timidez da Escola da Livre 

Pesquisa Científica porquanto dentro ou fora da lei, defendia poderes amplos ao juiz para 

buscar o ideal jurídico
345

. Teve como principais precursores Rudolf Stammler e Paul Magnaud. 

A tese da Escola do Direito Livre é que o direito não é criação exclusiva do Estado e, assim, o 

juiz não deve ser submisso à lei. A escola tinha uma ala moderada e outra radical, que defendia 

inclusive decisões contra legem como um mal inevitável. Ainda que tenha contribuído como 

protesto contra a jurisprudência conceitual e como encorajadora da ação criativa do juiz, a 

doutrina da escola soçobra em pontos negativos como insegurança jurídica, arbítrio e 

subjetivismo judicial
346

. O Direito Livre é expressão máxima do subjetivismo presente na 

dicotomia subjetivistas versus objetivistas, ou dicotomia entre os que buscam compreender o 

pensamento do legislador, e os que tentam captar os aspectos estruturais do texto
347

. 

A Escola Sociológica Americana surgiu nos Estados Unidos durante a primeira 

metade do século XX através de Roscoe Pound. Foi um movimento paralelo à Escola do 

Direito Livre e à Escola da Livre Pesquisa Científica, respectivamente, na Alemanha e na 

França. Defende a aplicação de procedimentos empíricos e utilitaristas em detrimento de 

concepções racionais, porquanto o direito estaria submetido aos fatos sociais e à relatividade 

humana
348

. A Escola foi influenciada pela lógica experimental do filósofo pragmatista John 

Dewey, que defendeu o abandono da lógica dedutiva como instrumento principal e decisivo da 

sentença judicial, propondo assim a adoção de uma lógica que, em detrimento do antecedente, 

focasse nas consequências das decisões judiciais. Benjamin Cardozo (1870-1938) e Oliver 

Holmes são adeptos desta Escola.  
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A Escola da Jurisprudência dos Interesses surgiu na Alemanha no primeiro quarto do 

século XX através de Philipp Heck (1858-1943), Max Rümelin (1861-1931), Paulo Oertman e 

Stampe. Seus adeptos defendiam que o juiz deveria obedecer ao direito positivo, ajustando 

interesses e resolvendo conflito de interesses em atenção à valoração já feita pelo legislador. 

Para eles, o juiz deve proteger a totalidade dos interesses que o legislador julgou dignos de 

proteção, conforme o grau e a hierarquia de bens propostos quando da elaboração da lei
349

. 

A Escola Realista Americana é a ala extremada da Escola Sociológica Americana. 

Surgiu na primeira metade do século XX e teve como principais nomes Jerome New Frank 

(1889-1957) e Karl Nickerson Llewellyn (1893-1962), além de outros. Fundada no realismo 

extremo, desenvolveu a desmitificação da análise psicológica da função judiciária para 

comprovar a presença de fatores irracionais que a aplicação silogística, lógica e impessoal da 

lei tenta ocultar. Assim, a sentença judicial não seguiria um processo lógico que vai das 

premissas à conclusão, mas um processo psicológico segundo o qual conclui-se e procura-se as 

premissas convenientes, de modo que os julgamentos seriam orientados por razões 

emocionais
350

. 

A Escola Egológica do Direito foi criada pelo argentino Carlos Cossio e parte do 

pressuposto que o jurista não conhece normas, mas a conduta humana focalizada de certo 

ângulo particular.  Dentre seus seguidores destacam-se Enrique Aftalión, Fernando G. Olano, 

Luís E. Nieto Arteta, José Vilanova e A. L. Machado Neto. A teoria parte da classificação dos 

objetos oriunda da filosofia contemporânea, quais sejam, objetos ideais, naturais, metafísicos e 

culturais. Os objetos culturais são reais, existentes, encontram-se na experiência e sobre eles 

são proferidos juízos valorativos. Nos objetos culturais há sempre um substrato empírico e um 

sentido compreendido intelectualmente de forma circular até a satisfação do espírito do 

intérprete, em um método denominado de empírico-dialético que se fundamenta no ato de 

compreensão. Nesse contexto, o juiz deve interpretar a conduta através da norma, segundo sua 

ciência e consciência
351

. 

Para Cóssio, a Ciência Dogmática do direito estaria viciada de racionalismo, 

empirismo e historicismo, e a concepção egológica do direito aspiraria oferecer um ponto de 
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vista ao fenômeno jurídico, especialmente para mostrar ao jurista diante do caso em concreto a 

problemática que cercam as questões jurídicas
352

. 

A Escola Vitalista do Direito foi gizada por Luis Recanséns Siches (1903-1977), 

espanhol que viveu grande parte de sua vida no México. Para Siches, o direito é fato histórico e 

a interpretação das normas deve considerar a variação da circunstância ou razão histórica desde 

o momento em que foi criada até sua efetiva aplicação
353

. 

O Neoconstitucionalismo, embora não seja propriamente uma escola, refere-se ao 

movimento constitucionalista dos pós-guerras, em especial na Itália e Alemanha, que busca a 

reaproximação da democracia com os ideais do constitucionalismo e traz luzes à hermenêutica 

contemporânea. Tem como principal marco histórico a Lei Fundamental de Bonn de 1949 que 

foi criada pelo Tribunal Constitucional Federal da Alemanha
354

.  

 

3.3 CONSIDERAÇÕES EM TORNO DOS PROCESSOS E PRINCÍPIOS 

HERMENÊUTICOS  

Não há univocidade quanto aos modos de compreensão do direito daí por que, na 

atualidade, a forma como os juízes decidem gera insegurança diante das constantes decisões 

incoerentes e assistemáticas
355

. Cada uma das Escolas estudadas confere ênfase a um ou outro 
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processo de interpretação do qual se vale o intérprete na construção do sentido do texto 

jurídico. Esses processos de interpretação são comumente denominados na doutrina como 

métodos, processos, fases, momentos, elementos ou critérios hermenêuticos.  

Dentre os processos clássicos estão o literal, gramatical ou filológico; o lógico ou 

racional; o sistemático ou orgânico; o histórico ou histórico evolutivo; o teleológico; e o 

sociológico
356

. A hermenêutica clássica possui viés eminentemente filológico-hermenêutico, 

exceto quanto ao método teleológico
357

.  

O processo gramatical parte do pressuposto de que o sentido da norma está no texto da 

lei. Esse processo é inafastável da interpretação, ainda que de fato uma interpretação 

meramente filológica seja considerada insuficiente, ou mesmo progressiva, tomando-se como 

ponto de partida a análise gramatical do texto jurídico para adentrar na compreensão do 

processo sistemático, lógico, teleológico e assim por diante
358

.  Há quem defenda, no entanto, 

ser este o processo mais seguro de interpretação porquanto garantiria objetividade ao sentido da 

lei
359

.  

O processo lógico ou racional fundamenta-se na ratio legis e busca aplicar à 

interpretação um conjunto de regras tradicionais oriundas da lógica geral. Esse processo, na 

busca do rigor e precisão matemática praticamente, elimina o conteúdo humano do texto 

jurídico e contribui para derrogar a segurança jurídica que pretendia enaltecer
360

.  

Saliente-se, por fim, que a lógica do direito não é a alética, mas a deôntica, de modo 

que a lógica clássica tem pouca serventia para os fins do direito, ainda que de fato subsista em 

toda interpretação algo como um mínimo lógico. Nesse sentido, afirma-se com razão que as 

categorias lógicas podem ser instrumentos ricos para o estudo da linguagem jurídica, mas seu 
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uso deve ser feito com cautela porquanto não permite alcançar a amplitude de fenômeno 

jurídico, especialmente no que diz respeito à uma abordagem empírica
361

.  

O processo sistemático ou orgânico fundamenta-se na ideia de que não se interpreta 

normas de forma isolada, enaltecendo-se assim o caráter estrutural do direito
362

. A palavra 

sistema, como a maioria, não é unívoca e padece da ambiguidade e vagueza. No decorrer dos 

séculos ela colecionou vários sinônimos. No grego clássico, possuía quatro significados, os 

quais dois eram técnicos e dois eram atécnicos e, ainda que transmitisse a ideia de algo 

composto ou construído, não apresentava as características de ordem e unidade da forma 

compreendida atualmente
363

. Na Idade Média, juristas comungavam da ideia do direito como 

sistema extrínseco, fruto da construção do intelecto do jurista. Christian Wolff idealizou no 

século XVI o sistema extrínseco e, séculos depois, Rudolf Von Ihering foi o responsável por 

demonstrar o direito como sistema intrínseco no qual a lógica não decorre do intelecto do 

jurista, mas da própria estrutura interna do sistema
364

. Atualmente, ganha força a concepção de 

que a interpretação do direito não deve ser feita aos pedaços, em tiras, mas do percurso que se 

projeta a partir do texto até a Constituição
365

.  

O processo histórico ou histórico-evolutivo leva em consideração ideias, sentimentos e 

interesses dominantes da época da elaboração da lei. Nesse processo, o intérprete busca 

subsídios interpretativos através de documentos históricos, como projetos, anteprojetos, 

mensagens e exposição dos motivos, além de debates, pareceres, emendas, votos e justificações 

dos parlamentares, ainda que forma não vinculativa. No entanto, os interesses escusos nunca 

são confessados em tais documentos. A doutrina costuma ensinar que, de acordo com esse 
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processo, ao intérprete caberia procurar a ―vontade‖ atual da lei (volunta legis) e não a 

―vontade‖ pretérita do legislador (volunta legislatoris)
366

.  

O processo teleológico tem por objetivo buscar a finalidade da lei e, dado o caráter 

também axiológico do direito, toda interpretação é de fato teleológica, pois o fim da lei é 

sempre proteger um valor
367

. A Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro
368

 dispõe no 

art. 5º que, na aplicação das leis, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se destina e às 

exigências de bem comum, fato que demonstra a ênfase que o legislador deu a esse processo. 

O processo sociológico objetiva investigar os motivos e efeitos sociais da norma em 

uma interpretação voltada para o futuro e não para o passado e, para tanto, considera o sistema 

jurídico como um subsistema do sistema social e não como algo autônomo
369

. Há quem 

defenda ser o processo principal na aplicação do direito em virtude do seu teor político
370

. Ora, 

essa afirmação demonstra o problema que tem perturbado a mente dos juristas: a busca 

incessante por uma espécie de método dos métodos ou metacritério que sirva de fundamento 

último ao processo interpretativo. Conforme será demonstrado mais adiante, com Gadamer a 

hermenêutica abandona sua pretensão de método e assume a posição de filosofia
371

, sem que 

isso signifique prejuízo à segurança jurídica, à integridade e à coerência do direito. 

Além desses processos, com o advento do Neoconstitucionalismo e o aumento do 

interesse pelo estudo das Constituições, veio a lume novos ―métodos‖ e princípios que 

receberam atenção especial por parte dos estudiosos da teoria da constituição. Nesse contexto, 

somam-se ao método jurídico ou hermêutico-clássico cinco novos métodos: tópico-

problemático, hermenêutico-concretizador, científico-espiritual, normativo-estruturante e 

comparação constitucional.  
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O método tópico-problemático tem como fundamento o pensamento de Theodor 

Viehweg, especialmente exposto na sua obra Tópica e Jurisprudência. A tópica é a técnica do 

pensamento problemático para questões que, aparentemente, aceitam mais de uma resposta. 

Nesse contexto, o intérprete assume função de protagonista para interpretar normas de estrutura 

aberta, fragmentária e indeterminada valendo-se para tanto do processo de argumentação do 

qual os operadores do direito participam. Enfatiza-se uma interpretação de viés eminentemente 

fundada em problemas e não no sistema jurídico
372

. Logo, é um modelo que se contrapõe à 

ideia de pensamento sistemático para caracterizar o raciocínio jurídico através de argumentação 

tópica
373

. Essa técnica de pensamento aporético refere-se, portanto, à distinção entre as 

modalidades de pensamento sistemático e problemático e tem a vantagem de introduzir a 

perspectiva argumentativa juntamente com a ideia de um procedimento para a construção das 

decisões jurídicas
374

. 

O método hermenêutico-concretizador assemelha-se ao tópico-problemático. Assim, a 

leitura do texto normativo inicia-se pela pré-compreensão do intérprete que deverá interpretar a 

norma jurídica à luz da constituição, afastando-se assim questões pessoais referentes à justiça. 

Tem como pano de fundo as pesquisas de Gadamer. Há quem afirme que essa pré-compreensão 

do intérprete distorce a realidade
375

. O intérprete concretiza a norma partindo de uma atividade 

prático-normativa, considerando uma situação histórica concreta
376

. 

 O método científico-espiritual encontra suporte nas pesquisas de Rudolf Smend e 

parte do pressuposto de que a Constituição é um instrumento de integração e não um 

documento meramente formal e, ao lado do Estado e da constituição, o direito é um fenômeno 

cultural de fatos referidos a valores
377

. Desse modo, não seria possível separar a interpretação 
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da ideia de Constituição enquanto ordem de valores, de modo que aquela só é captada através 

de um método que considere o texto e o conteúdo axiológico
378

. 

O método normativo-estruturante parte dos ensinamentos de Martin Heidegger e 

Hans-Georg Gadamer para propor a existência da implicação entre o programa normativo e o 

âmbito normativo na interpretação da norma que, dessa forma, deve ser concretizada
379

 

considerando-se os preceitos jurídicos e o âmbito social
380

. As decisões jurídicas não estariam 

orientadas apenas pelo texto jurídico, mas por um material complexo que abrangeria doutrina, 

jurisprudência e direito comparado e que transcenderia o aspecto sintático-semântico da 

norma
381

. Assim, a própria normatividade, tradicionalmente inserida como atributo essencial 

das normas jurídicas, evade-se dos textos para buscar apoio além das fronteiras do ordenamento 

jurídico
382

. 

O método da comparação constitucional busca estudar as divergências e convergências 

do direito interno como direito de outras nações, sendo considerado um recurso a mais e não 

um método propriamente dito por faltar-lhe independência, porquanto o intérprete termina 

sendo obrigado a valer-se dos outros métodos interpretativos para a compreensão da norma 

jurídica
383

. 

Com o fim das duas Guerras, o direito constitucional sofreu verdadeira revolução no 

que concerne aos princípios jurídicos, os quais deixaram de exercer função meramente 

subsidiária de outrora e passaram a ser verdadeiros pilares ou bases do ordenamento jurídico. 

Essa reviravolta principiológica permitiu a inserção de princípios nas cartas constitucionais que 

antes constavam apenas na legislação infraconstitucional. Por outro lado, a atividade do 

hermeneuta passou a ser realizada sob a lente dos princípios constitucionais que podem ser 

considerados como os novos cânones da hermenêutica jurídica. 
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Antes, porém, os princípios eram considerados como algo externo à ordem positiva. 

Atualmente, os princípios exercem várias funções em um ordenamento jurídico. Desde a 

década de 1940 há obras que colocam os princípios como algo interno à ordem jurídica 

positivada para, a partir da década de 1970, serem compreendidos como normas jurídicas pela 

doutrina nacional
384

. Eles são de suma importância para a resolução de casos difíceis (hard 

cases) e guardam estreita relação com a Hermenêutica Jurídica. 

Dentre os princípios de interpretação constitucional, embora não ligados 

exclusivamente à Constituição, destacam-se: Princípios da interpretação constitucional,  da 

unidade da constituição, da concordância prática (ou harmonização), da correção funcional, da 

eficácia integradora, da força normativa da Constituição, da máxima efetividade, da 

interpretação conforme a Constituição, da proporcionalidade ( ou razoabilidade).  

O princípio da interpretação conforme a constituição consiste na técnica segundo a 

qual diante da existência de mais de uma alternativa possível de construção do texto normativo 

e alguma ou várias que impliquem inconstitucionalidade, deve-se optar pela alternativa que 

preserve o dispositivo normativo na íntegra, atribuindo-lhe uma semântica compatível com a 

constituição.  Nesse contexto, o princípio da supremacia da constituição, o princípio da 

conservação das normas e o princípio da exclusão da interpretação conforme a constituição, 

mas que seja contrária ao sentido literal da lei, são conjugados para a construção de um sentido 

compatível da norma jurídica com o texto constitucional
385

. 

Assim, diante de normas polissêmicas ou plurissignificativas, o intérprete deve preferir 

a interpretação que enfatize um sentido conforme a constituição
386

.  Conflitos interpretativos 

são questões comuns no Estado Democrático de Direito no qual o princípio da interpretação 

conforme predomina, porquanto as questões jurídicas carregam significado constitucional 

direta ou indiretamente
387

. 
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O princípio da unidade da constituição determina que as normas constitucionais 

devem ser compreendidas como preceitos integrativos de um sistema unitário de regras e 

princípios instituído na e pela constituição
388

. Esse princípio determina ao intérprete a 

otimização dos bens em conflito que devem delimitar-se reciprocamente, já que não existe a 

priori hierarquia entre as normas constitucionais. A ponderação ou balanceamento, oriunda da 

dogmática alemã e anglo-americana (abwängung no alemão e balancing no inglês), é uma 

ferramenta utilizada pelo intérprete para encontrar o direito do caso em conflito e seu uso 

desmedido tem gerado críticas segundo as quais o Estado de Direito contemporâneo seria um 

―Estado da ponderação‖ (abwängungsstat)
 389

. 

O princípio da concordância prática (ou harmonização) determina que o intérprete 

deverá, diante de situações de concorrência entre bens jurídicos protegidos pela constituição, 

adotar a solução que otimize todos ao mesmo tempo em que não negue nenhum deles. Para 

esse cânone, somente no caso em concreto ou na aplicação do texto no seu contexto, é que se 

pode coordenar, ponderar e conciliar os bens em conflito
390

. Daí porque o próprio conceito leva 

à conclusão de que sopesamentos não são questões de tudo-ou-nada, mas uma tarefa de 

otimização
391

. Isso significa, portanto, que diante do caso em concreto, das circunstâncias 

fáticas e jurídicas dele, um princípio cederá para que o outro prevaleça
392

.  

O princípio da correção funcional tem como fundamento a ideia de que diante da 

coerência do sistema instituído por uma norma fundamental, o intérprete não poderá chegar a 

resultados que perturbem o esquema organizatório funcional consubstancial à ideia de Estado 

Democrático de Direito e separação de poderes
393

.  

O princípio da eficácia integradora decorre da teoria da integração de Rudolf Smend 

para orientar o intérprete para, ao construir soluções para os conflitos jurídicos, conferir 

preferência aos pontos de vista que favoreçam a integração social e unidade política a fim de 
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manter a coesão sociopolítica, a qual funciona como verdadeiro pré-requisito do ordenamento 

jurídico
394

. 

 O princípio da força normativa da Constituição implica medidas que possibilitem a 

atualização normativa da Constituição para garantir eficácia e permanência quando da solução 

de problemas jurídico-normativos
395

. Assim, o intérprete deverá optar por pontos de vista que 

contribuam para a eficácia ótima da constituição
396

. 

Além desses princípios, há o critério da proporcionalidade, por vezes confundido com 

o princípio da proporcionalidade
397

. A compreensão do critério da proporcionalidade somente é 

possível analisando-se os três princípios que o formam, quais sejam, o princípio da 

conformidade ou adequação dos meios aos fins constitucionais, o princípio da exigibilidade ou 

da necessidade que determina a menor ingerência possível aos destinatários e o princípio da 

proporcionalidade ou justa medida que determina sopesar as vantagens e desvantagens dos 

meios em relação às vantagens dos fins
398

.  

Todos esses métodos, princípios, processos e congêneres servem à pretensão, em 

maior ou menor grau, de superação dos abusos hermenêuticos, especialmente no que concerne 

ao subjetivismo dos aplicadores do direito, especialmente diante de uma norma como a que 

possibilita, ao usar o verbo ―poderá‖, que o juiz aplique ou não o cramdown no caso em 

concreto, como de fato o faz o §1º do art. 58 da LRE. Em que pese a inexistência de um método 

dos métodos hermenêuticos, a celeuma instalada serve ao aprofundamento dos estudos da 

hermenêutica jurídica, trazendo luzes às questões obscuras da interpretação das normas ao 

mesmo tempo em que contribui para a construção do Estado Democrático de Direito que, como 

se observou na primeira parte desse trabalho, é um processo em aberto e em perene construção. 

Nesse contexto, a hermenêutica jurídica assume caráter instrumental catalisadora do 

desenvolvimento do Estado Democrático de Direito, embora possa servir também como entrave 
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a esse mesmo desenvolvimento diante de interpretações equivocadas e decisões contraditórias 

que violem a segurança jurídica enquanto previsibilidade de decisão.  

Ainda que insuficientes, os métodos clássicos podem ser usados para a concretização 

das normas da Lei 11.101/2005. Dessa forma, o princípio da preservação da empresa (art. 47) 

deve ser interpretado de forma sistemática com o princípio da função social da empresa e da 

propriedade privada ambos presentes no texto constitucional. Aliás, é justamente no art. 170 da 

Constituição que, ao tratar das disposições sobre direito econômico, a Constituição prescreve 

princípios norteadores da reformulação do direito de recuperação e falências de empresas 

brasileiro
399

. A evolução da Hermenêutica Jurídica serve à compreensão dos princípios de 

direito concursal sob a égide de cada um dos modelos de Estado apresentados na primeira parte 

deste trabalho. Assim, a função social da empresa, em um Estado Liberal, não possui o mesmo 

significado daquele encontrado no Estado Democrático de Direito. Por outro lado, se não há 

fórmula que garanta a interpretação adequada à constituição no que respeita à concretização do 

princípio da preservação da empresa, isso não significa que os intérpretes possam violar a 

segurança jurídica enquanto previsibilidade das decisões judiciais. 

Diante desse mar de incertezas, a celeuma existente entre juristas quanto à forma 

adequada de interpretação das normas levantam-se em dois flancos principais, ambos com 

pretensões de verdade e adequação das decisões judiciais ao Estado Democrático de Direito. 

Esse embate por ser nomeado, ainda que de forma bastante grosseira, como procedimentalistas 

versus substancialistas e, a bem da verdade, remonta aos gregos, como será demonstrado nos 

tópicos seguintes. 

3.3.1 A corrente procedimentalista 

A corrente procedimentalista tem dentre seus representantes nomes como Habermas, 

Luhmann, Garapon e Ely
400

. De acordo com essa corrente, a constituição garantiria apenas o 

acesso aos mecanismos de participação democrática no Estado Democrático de Direito. Nesse 

contexto, afirma-se que o núcleo das teorias procedimentais clássicas é a relação com a verdade 

                                                 
399

 TORRES, Antônio Carlos Esteves. Disposições finais e transitórias. IN SANTOS, Paulo Penalva. A 

nova lei de falências e de recuperação de empresas: Lei 11.101/05. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 

429. 
400

 STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica jurídica e (m) crise: uma exploração hermenêutica da 

construção do direito. 8 ed. rev. atual. – Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2009, p. 38-39 



101 

 

e, consequentemente, elas objetivam a ―verdadeira justiça‖ 
401

. Assim, a teoria do procedimento 

tem como ponto de partida um ponto de vista mais abstrato do que funcional e, ainda que inclua 

o mecanismo da verdade na busca da legitimidade da decisão judicial, não se esgota nele
402

. O 

termo procedimento, como a maioria das palavras, é ambíguo e vago. Nesse contexto, não se 

refere apenas à observância das regras legais do desenvolver processual, mas inclui a ampla 

participação dos atores envolvidos no processo judicial.  

Os métodos hermenêuticos clássicos só teriam serventia para fins de interpretação do 

direito se usados dentro de uma teoria do discurso na qual haja argumentação, negociação entre 

os atores participantes
403

, verificando-se durante o discurso empírico, dentro do próprio jogo de 

linguagem, as quatro pretensões de validade, quais sejam, sentido, verdade, veracidade e 

relevância
404

.  

Em outras palavras, ainda que não seja puramente formal, este viés se sobressai diante 

de qualquer aspecto material. A legitimidade do direito, sob a perspectiva política, formaliza-se 

mediante a representatividade popular, enquanto que a legitimidade jurídica passa a ser 

encarada sob uma pretensiosa busca da decisão correta, a qual seria alcançada pela legitimidade 

do procedimento.  Fruto do liberalismo político, a sociedade se constituiria em uma esfera 

autônoma, formada por poderes constituídos indiretos e que, enquanto instituições, seriam 

válidas por si sós, gozando de validade e legitimidade praticamente incontestáveis
405

. 

Saliente-se que a opção procedimentalista não significa incompatibilidade total com a 

visão substancialista, esta caracterizada, como será demonstrado, por conferir à jurisdição 

estatal um papel de protagonista na efetivação dos direitos fundamentais
406

. A questão, em 

verdade, repousa no fato de que, para a corrente procedimentalista, o protagonista da efetivação 

dos direitos fundamentais é o Legislativo e não o Judiciário que, neste caso, atuaria como 

garantidor da correção formal do procedimento legislativo. Nesse contexto, nada impede crer 

na possibilidade do projeto procedimentalista, ainda que o Brasil viva uma espécie de 
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caricatura de funcionalidade das esferas básicas do serviço público, dentre os quais, saúde, 

educação e segurança pública precários que, somada à colonização do mundo da vida, fazem 

soçobrar o projeto de emancipação do cidadão brasileiro juntamente com a democracia 

participativa
407

. 

Os princípios dessa corrente procedimental, tal como exposto por Jürgen Habermas
408

, 

enaltecem a busca de um acordo racionalmente motivado com pretensões consensuais e podem 

ser vislumbrados em diversas passagens da Lei 11.101/2005, ainda que de forma insuficiente, 

no que respeita à efetiva participação dialógica dos atores através da assembleia geral de 

credores e do comitê de credores. A assembleia geral de credores é um órgão colegiado que 

exterioriza a vontade coletiva dos credores, deliberando sobre os mais diversos assuntos. Ela 

não representa a vontade de cada credor de forma isolada e suas decisões são soberanas se 

exercidas dentro da legalidade, não cabendo sequer recurso em face delas. Dispensam inclusive 

a homologação judicial tal como era exigido na legislação anterior
409

. O Comitê de Credores, 

no Brasil, é um órgão não obrigatório do processo concursal, seja recuperacional ou falimentar, 

que exerce funções de controle, fiscalização e auxílio do administrador judicial, de modo que 

não lhe basta o enquadramento como órgão deliberativo como ocorre com a assembleia-

geral
410

.  

Nesse sentido, prevê o art. 26 da referida lei que o Comitê será constituído por 

deliberação de qualquer classe de credores da assembleia geral, sendo formado por um 

representante indicado pela classe dos credores trabalhistas, um representante indicado pela 

classe dos credores com direitos reais em garantia ou privilégios especiais, um representante 

indicado pela classe dos credores quirografários e com privilégios gerais e um representante 

indicado pela classe dos credores representantes de microempresas e pequenas empresas. O 

objetivo do Comitê é garantir maior legitimidade das decisões a partir de uma maior 

participação dos credores no processo recuperacional. O artigo 27 da Lei 11.101/2005 traz 

várias disposições referentes ao papel do comitê de credores na recuperação judicial e na 

falência. 
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A legitimação pelo procedimento pode ser observada nas disposições que tratam da  

assembleia geral de credores, previstas no artigo 35 da Lei 11.101/2005. A assembleia geral 

possui amplos poderes para, na recuperação judicial, deliberar sobre a aprovação, rejeição ou 

modificação do plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor, assim como pode 

constituir o comitê de credores, escolher seus membros ou substitui-los, deliberar sobre o 

pedido de desistência de recuperação judicial, o nome do gestor judicial e quaisquer outras 

matérias de interesse dos credores. Na falência, delibera sobre a constituição do comitê de 

credores, inclusive para escolher ou substituir membros. Delibera ainda sobre modalidades de 

realização do ativo e quaisquer matérias que afetem o interesse dos credores.  

3.3.2 A Corrente materialista  

A corrente materialista encapa valores diversos da corrente procedimentalista 

porquanto, ainda que respeite o procedimento, fundamenta-se numa perspectiva material do 

direito segundo a qual a mera observância do procedimento para fins legitimantes é insuficiente 

para atender as demandas do Estado Democrático de Direito. 

Nesse contexto, surge um novo elemento, o aspecto material da norma jurídica que, 

criada por um Estado que respeite a integridade como ideal político e jurídico, terá na 

integridade seu fator de legitimação
411

. Critica-se com razão que dentre os vários argumentos 

usados para fundamentar a legitimidade do Estado Democrático de Direito está a utópica ideia 

do contrato social, tal como exposto por John Rawls na sua teoria da justiça, segundo a qual 

seres humanos em condições específicas de incerteza concordariam com os mesmos princípios 

ao tomar decisões que, em princípios, sempre nos pareceriam corretas. Tal concepção é 

insuficiente para, sozinha, fornecer respostas corretas à questão da legitimidade no Estado 

Democrático de Direito, tomando-se como exemplo a situação de um cidadão que deixa um 

soberano para juntar-se a outro por justamente não lhe ser dada a escolha de não ter nenhum 

soberano
412

.  

Ora, uma teoria da decisão judicial deve ser complexa para conter uma teoria da 

controvérsia como ferramenta indispensável para que os juízes saibam como decidir casos 

difíceis, assim como uma teoria da jurisdição, para explicar quando e como tais juízes devem 
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tomar decisões baseados na teoria da controvérsia
413

. Assim, a teoria geral do direito deverá 

estar ligada às diversas áreas da filosofia para formar um amálgama complexo sem que, com 

isso, haja prejuízo para a integridade do direito como fator de legitimação. Elementos oriundos 

da Filosofia da linguagem poderão fornecer aportes conceituais que, juntamente com os aportes 

da metafísica e da lógica, fornecerão respostas adequadas à Constituição acerca do significado 

das proposições jurídicas, relacionando-o com o elementos como falso/verdadeiro e suas 

ligações imediatas
414

. 

Obviamente que com isso não se pretende reduzir o direito a uma suposta lógica 

alética da integridade, sobretudo porque, no âmbito do direito no qual impera a lógica deôntica, 

a linguagem do direito positivo não pode ser reduzida aos valores binários da lógica clássica 

verdadeiro/falso. Por outro lado, no âmbito da Ciência do Direito, que funciona como 

metalinguagem da linguagem objeto, esse viés lógico clássico tem ampla aplicabilidade.  A 

interpretação do direito deverá seguir como pressuposto legitimador a integridade, de modo que 

qualquer parecer ou estudo que desrespeite o direito como integridade estará fadado a ser falso 

no âmbito na Ciência do Direito e inadequado ao Estado Democrático de Direito no âmbito do 

Direito Positivo. Soçobra, portanto, tanto no nível da linguagem objeto (direito positivo) 

quando no nível de metalinguagem da linguagem objeto (Ciência do Direito). 

Sob essa perspectiva, tanto o princípio da propriedade privada quanto o princípio da 

função social da empresa possuem um conteúdo material inalcançável pelo procedimento. 

Ainda sob essa perspectiva, o direito deve ser visto com integridade, de modo que os princípios 

da livre concorrência, da propriedade privada, da liberdade de iniciativa, da função social da 

empresa e da preservação da empresa devem ser interpretados de forma a conferir coerência ao 

ordenamento jurídico. 

3.3.3 Acepção crítica sobre o embate procedimentalistas versus substancialistas 

Sob uma perspectiva crítica, diante da inexistência de um suporte constitucional que 

direcione o processo interpretativo, o hermeneuta se depara com um labirinto de teorias, 

métodos e princípios que, não raras vezes, servem para decisionismos subjetivistas que ao invés 

de contribuir para a construção do Estado Democrático de Direito, termina por fazê-lo 

soçobrar. 
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Por outro lado, a questão da interpretação das normas jurídicas vai além do que é feito 

porquanto se trata de um acontecer, no qual a hermenêutica designa a mobilidade fundamental 

da pré-sença em sua finitude e historicidade para, assim, abranger a experiência de mundo. 

Afasta, por conseguinte, diante da universalidade do aspecto hermenêutico, qualquer 

possibilidade de restrições interpretativas arbitrárias
415

. Nesse contexto, compreender a norma 

jurídica não significa, nunca, dispor de um comportamento subjetivo frente à norma jurídica 

enquanto ―objeto dado‖. A aplicação é vista como um momento do acontecer que inclui a 

mediação entre história e realidade
416

.  

Para além de uma questão de método, o fenômeno hermenêutico é caracterizado a 

partir da experiência da arte e da tradição histórica para uma experiência da verdade que não 

apenas se justifica filosoficamente, mas se assume como forma de filosofar
417

. Nesse contexto, 

o horizonte do presente convive em um processo contínuo de formação diante da colocação à 

prova dos preconceitos através do encontro do passado com o presente para compreender a 

tradição da qual procedemos. Em outras palavras, não há horizonte de presente à margem do 

passado. Portanto, compreender é sempre um processo de fusão de horizontes, no qual o velho 

e o novo crescem juntos sem que um se destaque explicitamente do outro
418

.  

Para a hermenêutica filosófica, é impossível a intersecção metodológica de horizontes 

diante dessa intersecção pertencer às condições do trabalho hermenêutico e do fato da 

interpretação decorrer da relação circular entre a pré-compreensão e a explicitação do 

compreendido. O interpretar é uma antecipação do compreender como um todo, por mais 

difusa que possa ser a compreensão. Supera-se a antecipação de sentido como uma ação 

subjetiva diante do fato da comunhão estar em constante transformação, levando o intérprete à 

tradição
419

.  

Ocorre que, para Jürgen Habermas, a postura de Gadamer caminharia ao lado do 

historicismo e, com este, se tornaria vítima do objetivismo diante do fato de que intérprete seria 

seduzido pela aparência de objetivismo que a questão traz. Em verdade, a crítica levanta-se 

ainda no fato de que documentos tradicionais e acontecimentos históricos não conquistariam 
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seus ―sentidos‖ tal como proposto pela hermenêutica filosófica, porquanto seriam reconstruídos 

sempre em sistemas referenciais da história
420

.  

Essa crítica não parece ser a melhor compreensão do que seja a Hermenêutica 

Filosófica. Em primeiro lugar, Gadamer nunca afirmou que documentos e acontecimentos 

históricos de fato conquistem um sentido com pretensões de imutabilidade e objetividade, 

desconsiderando o contexto referencial em que foi criado. Sobretudo após a reviravolta 

linguístico-pragmática da filosofia da linguagem, a referência passou a ser um ato de fala como 

outro qualquer. O que Gadamer propõe é a impossibilidade de se interpretar desconsiderando-

se esse contexto da tradição, de modo que não há interpretação a partir de um grau zero de 

compreensão. Assim, a interpretação ocorre considerando-se sempre esse balançar de olhos 

entre a tradição e o atual, entre o velho e novo. Não significa apego à tradição, mas 

reconhecimento que existe um sentido construído pela tradição e, se for o caso, não condizente 

mais com a realidade atual. 

Um dos grandes problemas da teoria do discurso é a autonomização, cisão ou 

separação entre o discurso de fundamentação e o discurso de aplicação, como se houvesse uma 

cisão metafísica entre fato e direito quando, em verdade, essa diferença é apenas ontológica e 

serve para introduzir o mundo prático na filosofia. Essa ruptura paradigmática de representação 

ou fundamentação para compreensão é a passagem da epistemologia para a ontologia
421

. Daí 

por que a teoria do discurso afasta-se da hermenêutica filosófica: é impossível partir de um 

grau zero de compreensão, assim como é impossível que as condições ideais de fala 

proporcionem uma suposta imparcialidade para alcançar o resultado adequado da interpretação 

das normas jurídicas. Aliás, o discurso de fundamentação prévia coloca a teoria 

procedimentalista em direção às correntes analíticas, porquanto desconsidera as situações 

concretas do mundo prático em nome de supostas condições ideais de fala. A verdade como 

consenso nada mais é do que uma herança convencionalista, nominalista ou funcionalista que, 
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pelo fato da ética somente adentrar o discurso posteriormente como standard de racionalidade 

de segundo nível, a eticidade passa a ser mero ornamento do discurso
422

. 

É verdade que tanto o procedimentalismo quanto o substancialismo trazem os aportes 

da filosofia da linguagem no que concerne à superação do objetivismo e subjetivismo, ao 

adotarem posturas de compreensão intersubjetiva. Para ambos, a norma não se resume ao texto 

jurídico. No caso específico do procedimentalismo, isso se dá no nível pragmático da 

linguagem no qual se busca, através do diálogo intersubjetivo, alcançar um consenso sobre 

determinado sentido. Já no caso do substancialismo, essa intersubjetividade é alcançada através 

da fusão de horizontes, porquanto o intérprete vai além do seu contexto histórico e decide o 

caso presente em comunhão com o passado. 

Tanto a teoria procedimentalista quanto a teoria substancialista são úteis à 

Hermenêutica Jurídica. No entanto, a corrente substancialista parece ser mais condizente com 

os países de modernidade tardia, nos quais direitos fundamentais funcionam historicamente 

como álibi democrático. Assim, para além de ver a interpretação das normas jurídicas como um 

método ou processo que se vale dos aportes do procedimentalismo e do substancialismo, é 

preciso compreender o direito como integridade. 

Nesse sentido, deve-se buscar na Constituição uma solução correta para determinada 

tensão normativa, solução esta que preserve o caráter de integridade do Direito. A proibição de 

comportamentos que desintegrem o direito é extensível inclusive ao legislador. Obviamente 

que a Constituição protege diversos direitos que podem colidir uns com os outros, mas para 

uma compreensão do direito como integridade, não há nenhum problema em adotar este ou 

aquele ponto de vista, desde que haja respeito aos precedentes judiciais que, embora não 

engessem o caráter construtivo da norma jurídica, servem como norteadores das decisões 

judiciais sob pena de desconfiança generalizada do próprio Poder Judiciário. O direito como 

integridade significa, antes, o dever de previsibilidade de decisões judiciais e a proibição ao 

legislador de adotar posturas que desintegrem o ordenamento jurídico. 

Nesse contexto, a teoria de Ronald Dworkin é um discurso interno bastante elaborado, 

de modo que resta superado a procura de uma suposta correspondência a um mundo objetivo 

                                                 
422

 STRECK, Lenio. Verdade e consenso: Constituição, hermenêutica e teoria discursivas: Da 

possibilidade à necessidade de respostas corretas em direito. 3. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 

79-80 



108 

 

ou metafísico
423

. Essa integridade hermenêutica consiste na capacidade de estabelecer um 

diálogo entre teoria e prática para garantir expectativas de comportamento dos tribunais, sob 

pena de violação do princípio da segurança jurídica. Não adianta, nesse contexto, defender a 

propriedade privada em detrimento da função social da empresa, ou o inverso, se os três 

Poderes não respeitarem a integridade do direito. Portanto, o direito como integridade deve ser 

observado pelos três poderes para que haja o fortalecimento do Estado Democrático de Direito, 

ou restará o soçobro da segurança jurídica
424

. 

O fundamento da integridade do direito está na própria Constituição ao prever a 

harmonia entre os três poderes e ao proteger direitos que quase sempre conflitam. Assim, cabe 

aos três poderes a adoção de um comportamento ético-jurídico que priorize o direito como 

integridade. Assim como o juiz não deve adotar comportamentos que desintegrem o direito, os 

administradores no âmbito do Poder Executivo e os legisladores no âmbito do Poder 

Legislativo devem pautar suas decisões na concepção de direito como integridade. O problema 

da serventia de uma ou outra teoria para fins de interpretação do direito ganha destaque 

sobretudo diante de países de modernidade tardia, como é o caso do Brasil. 

Aliás, a violação do princípio da segurança jurídica diante de condutas que 

desintegram o direito funciona como um vetor de atraso do desenvolvimento nacional previsto 

no artigo 3º da Constituição da República Federativa do Brasil. Isso pode ser visto na 

dificuldade em atrair novos investidores que preferem investir em outros lugares dada a  

segurança jurídica deficitária, o desrespeito à propriedade privada e o burocrático aparato 

estatal referente ao empreendedorismo.  

Como dito, a Constituição traz direitos fundamentais passíveis de conflitos em seu rol. 

É essa Carta que traz, aliás, a autonomia do direito comercial ao dispor no art. 22, I, a 

competência exclusiva da União para legislar sobre esse ramo do Direito. Assim, o princípio da 

preservação da empresa encontra fundamento na própria Constituição, em especial, na função 

social da empresa, além de outros princípios. Logo no artigo 1º, IV, a Constituição dispõe que 

os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa são fundamentos basilares do Estado 

Democrático de Direito. Ora, tanto a livre iniciativa quanto os valores sociais possuem ligação 
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direta com o princípio da preservação da empresa, porquanto esta gera riquezas e promove o 

objetivo previsto no artigo 3º, II, da Carta, contribuindo assim para o desenvolvimento do 

Estado. Nesse contexto, as normas da Lei 11.101/2005 possuem estreita relação com o campo 

da Economia, especialmente no que concerne ao deslocamento dos fatores de produção da 

empresa inviável para um campo mais rentável
425

. Além disso, guarda proximidade com os 

demais objetivos fundamentais da república, sobretudo quanto à construção de uma sociedade 

livre, justa e solidária, à erradicação da pobreza, o fim da marginalização e à redução das 

desigualdades sociais e regionais, assim como à promoção do bem de todos
426

.  

Além disso, o princípio da preservação da empresa deve ser interpretado com base em 

uma hermenêutica da integridade, tal como exposta por Gadamer e Dworkin, cujos 

fundamentos repousam na filosofia da linguagem e na ideia do direito como integridade. 

Certamente, os cânones clássicos não garantem uma resposta adequada à Constituição ainda 

que sirvam de ferramentas à compreensão. Da mesma forma, a legitimação pelo procedimento 

demonstra-se não raras vezes como álibi legitimador de violações à liberdade (livre iniciativa, 

livre concorrência etc), à segurança jurídica e à propriedade privada.  

Assim, em consonância com a primeira parte deste trabalho que demonstrou inexistir 

supremacia dos direitos sociais de segunda e terceira dimensões em face dos direitos liberais, 

esta parte, ao tratar da Hermenêutica Jurídica demonstrou que o direito como integridade é a 

concepção interpretativa mais adequada à Constituição e à concretização do princípio da 

preservação da empresa diante de suas prováveis colisões. Isso, por sua vez, não significa 

exclusão total da tese procedimental, mas sim que esta sozinha é insuficiente para fornecer 

respostas adequadas à Constituição e que confiram um maior nível de segurança jurídica. 

Ao longo dos séculos, o direito falimentar sofreu profundas mudanças que vão de um 

período extremamente punitivo à atual conjuntura mundial de que deve ser oferecida a 

oportunidade de reestruturação da empresa viável em crise através do princípio da preservação 

da empresa.  Resta saber a origem, a evolução e os fundamentos do direito falimentar moderno, 

para compreender quais os limites e fundamentos constitucionais do princípio da preservação 

da empresa, fatos estes que serão tratados na exposição que se segue, aprofundando ainda mais 

os aportes trazidos até aqui.  
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4 RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS SOB A LENTE CONSTITUCIONAL. ORIGEM, 

FUNDAMENTOS E LIMITES CONSTITUCIONAIS DA PRESERVAÇÃO DA 

EMPRESA: O CRAM DOWN E A CONCRETIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 

PRESERVAÇÃO DA EMPRESA SOB A PERSPECTIVA DA INTERPRETAÇÃO 

ADEQUADA À CONSTITUIÇÃO   

4.1 PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E O DIREITO CONCURSAL: A 

CONCRETIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA E INSTITUTO 

DO CRAM DOWN SOB A PERSPECTIVA DA INTERPRETAÇÃO ADEQUADA À 

CONSTITUIÇÃO   

4.1.1 Os princípios 

A doutrina constitucional vive a euforia comumente denominada Estado 

Principiológico
427

. A disposição de direitos fundamentais nas cartas constitucionais parte do 

pressuposto de que o Direito, em um Estado Democrático de Direito, é caracterizado sobretudo 

pela legitimidade operacional do sistema político que, de forma contraditória e não raras vezes, 

volta-se contra sua base legitimadora para devorá-la, tal como ocorreu no mito de Cronos
428

. 

Daí por que, para além do âmbito de reformas gramaticais pra incluir direitos, a Constituição 

requer posturas e práticas sociais diferentes
429

.  

Se, por um lado, consolidou-se a ideia de que o desenvolvimento nacional não é 

redutível ao crescimento econômico, pois abrange outros valores sociais, por outro lado, o 

sistema jurídico assume posição de destaque como elemento deste processo por permitir desde  

instabilidade e corrupção à incerteza e a incapacidade de cumprimento das obrigações públicas 

e privadas
430

. Nesse contexto, o direito empresarial exige colaboração de juristas e economistas 
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na busca do objetivo comum e, nesse contexto, o laço entre o direito empresarial e o direito do 

desenvolvimento é medida que se impõe
431

.  

Assim, o primeiro fato negativo é que o Estado, que deveria zelar para garantir a 

segurança jurídica, provoca consequências negativas diante de incertezas jurídicas, violando, 

por conseguinte, princípios que funcionam como vetores do desenvolvimento do Estado 

Democrático de Direito. Um Estado com maior estabilidade monetária, aprimoramento 

legislativo e segurança jurídica, menos intervencionista e com menor carga tributária, 

certamente adotará os catalisadores mais fortes do desenvolvimento
432

. 

Conforme estudado na primeira parte desse trabalho, se não há hierarquia entre as 

dimensões de direitos fundamentais que são, inclusive, cumulativas, os princípios da liberdade 

de iniciativa, da função social da empresa, da propriedade privada e da segurança jurídica são 

tão importantes para o desenvolvimento social quanto qualquer outro princípio constitucional. 

Assim, não cabe ao Poder Judiciário, sob a alegação de concretizar a justiça social, violar 

princípios constitucionais catalisadores do desenvolvimento com o suposto objetivo de salvar 

empresas ineficientes.  

A doutrina clássica, no que respeita aos princípios, defende a existência de pelo menos 

três critérios para a classificação deles. O primeiro deles é a hierarquia e, nesse sentido, os 

princípios podem ser constitucionais ou legais, caso estejam previstos no texto da Constituição 

ou em Lei
433

. Exemplo de princípio legal ocorre com o princípio da preservação da empresa, 

previsto no art. 47 da Lei 11.101/2005. Quanto aos princípios constitucionais, o art. 170 elenca 

vários, podendo-se citar como exemplo o princípio da propriedade privada.  

O segundo critério é o da abrangência e, nesse esteio, eles podem ser gerais ou 

especiais
434

. Os princípios gerais são aplicáveis em quaisquer relações jurídicas de Direito 

Comercial, como a liberdade de competição. Os princípios especiais são aqueles aplicáveis 

somente em determinados ramos do direito comercial, como por exemplo, o da livre associação 

no direito societário. 
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O terceiro critério leva em consideração a positivação, classificando assim os 

princípios em explícitos e implícitos
435

. Explícitos são aqueles que estão no texto jurídico de 

forma expressa, como ocorre com o princípio da preservação da empresa, celeridade e 

economia processual, previstos, respectivamente, nos artigos 47 e 75, parágrafo único, da Lei 

11.101/2005. Já os princípios implícitos decorrem da interpretação que se faz do texto jurídico 

e, nesse contexto, o princípio da função social da empresa não tem previsão expressa na 

Constituição, mas decorre da interpretação que se faz dos artigos 5º, XXIII, e 170, III, que 

tratam da função social da propriedade. 

Dentre as várias classificações, uma surge no horizonte com pretensões de 

cientificidade. Não se nega a distinção entre regras e princípios, mas se sugere que os 

princípios não apenas encarnam valores, como também estabelecem hipóteses precisas de 

comportamento. Por outro lado, as regras não podem ser ponderadas, desde que para superação 

do comportamento inicialmente previsto atenda-se determinadas condições. Em um e outro 

caso supera-se a concepção da simples exaltação de valores sem que haja comportamentos 

instituídos, assim como supera-se a aplicação automática de regras. Ao lado deles, há uma 

terceira espécie, os postulados da razoabilidade, da proporcionalidade, dentre outros que, 

através de uma argumentação material de justiça, fornece uma solução que não comprometa a 

clareza e a previsibilidade do direito
436

. 

 

4.1.2 Princípios constitucionais ligados ao direito concursal  

A Constituição da República Federativa do Brasil trouxe um rol exemplificativo, por 

força da cláusula de abertura do art. 5º, parágrafos 2º e 3º. Além disso, o recorte feito nesse 

trabalho para fins de seleção rol dos princípios constitucionais de direito concursal não está 

livre da arbitrariedade do pesquisador. Logo, destaca-se de antemão que o rol principiológico a 

seguir é meramente exemplificativo, porquanto resta óbvio que outros princípios como devido 

processo legal (art. 5º, LIV), acesso à justiça (art. 5º, XXXV) etc. também integram o direito 

concursal. 
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4.4.2.1 Princípio da liberdade de iniciativa 

Dentre os princípios constitucionais de direito comercial, um dos mais caros é o da 

liberdade de iniciativa. No contexto de evolução histórica, houve uma época na qual 

predominou um modo de produção onde era comum dividir tudo com os membros da 

comunidade tribal. Posteriormente, a descoberta da agricultura juntamente com a domesticação 

de animais permitiram superar o caráter nômade e extrativista tribal e, consequentemente, fixar 

as bases para a apropriação dos meios e instrumentos de produção que sofreram verdadeira 

revolução com o advento da propriedade privada
437

.                   

Com o surgimento da propriedade privada, houve verdadeira reviravolta no modo de 

produção, permitindo o aumento de complexidade social diante da divisão de pelos menos duas 

classes distintas, quais sejam, os possuidores e os não possuidores dos meios de produção. 

Além disso, o embrião do Estado surgiu com o aparato destinado a resolver conflitos entre elas. 

Desde então, é possível esquematizar de forma clara o escravagismo, feudalismo e capitalismo 

como os três modos sucessivos de produção. No escravismo, a classe detentora dos meios de 

produção detém o escravo como força de trabalho. Esse regime é diferente no feudalismo, onde 

os servos são donos da força de trabalho, desempenhando suas atividades em troca de abrigo, 

segurança e alimentação. No capitalismo, entretanto, os trabalhadores continuam donos da sua 

força de trabalho, vendendo-a aos donos dos meios de produção, em substituição à troca por 

comodidades como ocorreu no regime feudal. Ocorre que a substituição do regime feudal na 

Europa pelo modo de produção capitalista foi algo longo e conflituoso, diante do fato de que a 

burguesia, detentora dos meios de produção, exercia domínio no processo produtivo e isso 

chocava com os interesses da ordem feudal, o que culminou com a Revolução Francesa de 

1789
438

. 

Com o surgimento do capitalismo, a liberdade de iniciativa é elevada a elemento 

essencial do sistema de produção e da própria ideologia capitalista. Assim, para que funcione 

com eficiência, o capitalismo requer um ambiente econômico e institucional no qual a liberdade 

de iniciativa, a propriedade privada e a segurança jurídica sejam asseguradas. Os exemplos 

históricos demonstram que o resultado é desastroso quando o Estado restringe o capitalismo 

através de medidas protecionistas. Por outro lado, o sistema capitalista passa por crises 
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periódicas e cria injustiças permanentes, no entanto, isso não significa abandoná-lo ou trocá-lo 

por outros sistemas alternativos, mas contribuir para que ele funcione da forma mais excelente 

possível. A história demonstra que as alternativas ao sistema capitalista em verdade pioraram a 

vida dos trabalhadores ao invés de conferir melhorias
439

.  

A Constituição trata o princípio da liberdade de iniciativa como princípio geral e 

explícito no artigo 170, caput. Fundada na livre iniciativa, o Estado somente atuará como 

agente produtivo de forma excepcional. Sua intervenção se dará, em regra, por direção ou por 

indução, formas indiretas de intervenção no domínio econômico
440

. Dois vetores catalisadores 

do desenvolvimento na ordem econômica são, de um lado, o freio que ela coloca na 

intervenção do Estado na economia e, de outro, a proibição de determinadas práticas 

empresariais que infrinjam a liberdade de iniciativa. Dessa forma, quaisquer intervenções do 

Estado na economia devem ser pautadas para prevenir ou reduzir crises e, imediatamente 

superadas, ele deve reduzir a intervenção ao mínimo possível. Sob a perspectiva liberal 

clássica, caberia tão somente ao consumidor que teve direito violado, por exemplo, trocar de 

fornecedor diante de eventual abuso. A Constituição brasileira consagra a liberdade de 

iniciativa para, em seguida, mitigar os efeitos seja através de regulação ou mesmo de outros 

princípios constitucionais, como ocorre diante do princípio da proteção ao consumidor (art. 

170, V)
441

.  

Eventuais auxílios concedidos pelo Estado são vistos como intervenção do Estado na 

ordem econômica e não podem violar a isonomia de tratamento dos agentes em face do 

mercado ou haverá violação da livre concorrência e da livre iniciativa
442

. A função do Estado, 

nesse sentido, é corrigir eventuais falhas de mercado e equilibrar as ―regras do jogo do 

mercado‖, não cabendo instituir privilégios para um agente econômico em detrimento de 

outros
443

 ou incorrerá em violação do princípio constitucional da livre concorrência. Nenhuma 
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lei sobre recuperação de empresa ou procedimento coletivo será suficiente para injetar a 

dinâmica que toda empresa requer para sobreviver no mercado
444

.  

É possível verificar os vários desdobramentos do princípio da liberdade de iniciativa 

no texto constitucional. O primeiro deles diz respeito à imprescindibilidade da empresa privada 

como agente principal de produção. Em outras palavras, só é dado ao Estado atuar como 

empresário em situações muito especiais. O segundo desdobramento refere-se ao lucro como 

fator principal de motivação para a iniciativa privada e, nesse contexto, não pode ser condenado 

moralmente ou juridicamente. O terceiro desdobramento diz respeito à proteção jurídica ao 

capital privado como algo de interesse de toda a sociedade. O quarto elemento é o 

reconhecimento da empresa como motor do desenvolvimento, fonte de geração de trabalho, 

tributos e riqueza em geral e, nesse sentido, guarda estreita relação com o princípio legal da 

preservação da empresa
445

. 

4.4.2.2 Princípio da liberdade de concorrência 

Esse princípio constitucional está previsto nos artigos 170, IV, 173, 4º, art. 146-A e na 

legislação ordinária de repressão ao abuso do poder econômico, como na Lei 12.529/2011. 

Guarda grande proximidade com o princípio da liberdade de iniciativa e nem sempre é possível 

distingui-los em compartimentos estanques. No direito empresarial, esse princípio encontra 

amparo no combate à concorrência ilícita, qualificando-a como infração da ordem econômica 

ou concorrência desleal. Um dos pontos de maior destaque no direito comercial é o limite 

acentuado à revisão de contratos entre empresários, porquanto o direito comercial não deve 

poupar os empresários pelos seus erros. Profissionalismo requer que decisões empresariais 

sejam tomadas em estudos científicos ou tecnológicos, sem desprezo à intuição do 

empresário
446

.  

No modelo atual no qual o Estado assume função de regular o mercado, a liberdade de 

concorrência deve ser compreendida como a estruturação de condições iguais com o intuito de 

favorecer a maximização da riqueza em um ambiente de lealdade e sem manipulações, 
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permitindo assim que os sujeitos econômicos possam competir e gerar riqueza mútua
447

. Em 

uma economia capitalista, o mercado é o principal catalisador do desenvolvimento, 

funcionando como ponto de encontro das forças sociais ao viabilizar transações de bens e 

serviços
448

.  

A liberdade de concorrência permite o fornecimento de bens ao mercado com 

qualidade crescente a preços decrescentes, porquanto obriga o empresário a buscar o 

aparelhamento das empresas para potencializar o volume de vendas ao mesmo tempo em que 

obtém maiores lucros. A constitucionalização da liberdade de concorrência implica a proibição 

de determinadas práticas comerciais como as infrações à ordem econômica, tipificando 

inclusive como crime a concorrência desleal. Prestigia-se também a limitação das revisões de 

contratos firmados entre empresários porquanto presume-se feitos sob a tutela do 

profissionalismo, elemento caracterizador da atividade empresarial. As decisões, embora não 

dispensem o elemento intuito, são quase sempre pautadas em análises econômicas, estudos 

científicos e tecnológicos dos hábitos dos consumidores para, a posteriori, verificar-se o acerto 

ou erro da decisão. O prêmio para a decisão acertada é o lucro, mas a penalização em caso de 

erro vai desde perdas ocasionais à falência
449

.  

Ora, a regra básica de sobrevivência da empresa em um mercado competitivo não 

pode ser neutralizada por nenhuma norma jurídica, daí por que princípio da preservação da 

empresa deve levar em consideração os benefícios da livre concorrência, dentre eles, a 

melhorias dos serviços e a redução dos preços em um mercado no qual a competição entre 

empresários seja estimulada. Assim, não cabe ao empresário que errou receber parte do prêmio 

do empresário que acertou ou, do contrário, haverá desestímulo quanto a novos investimentos. 

Assim, inexperiência, no âmbito do direito comercial não pode ser fundamento para revisão de 

contratos
450

 nem muito menos para pedido de recuperação da empresa. 
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4.4.2.3 Princípio da função social da empresa 

Os interesses aparentemente conflitantes de investidores, administradores, 

empregados, consumidores e empresários são conciliados na empresa, ao adotarem princípios 

básicos de convivência adequada
451

. O princípio da função social da empresa decorre do 

princípio da função social da propriedade e, nesse contexto, aquele princípio, implícito no texto 

constitucional, recebe proteção tal como os interesses metaindividuais da sociedade que sejam 

potencialmente afetados pelos meios de produção. A função social da empresa é cumprida 

quando o empresário gera riqueza e contribui para o desenvolvimento econômico, social e 

cultural do Estado de forma sustentável e obediente à legislação ambiental e consumerista. 

Trata-se, portanto, de princípio constitucional, geral e implícito
452

. O princípio da preservação 

da empresa é corolário do princípio da função social da empresa
453

. 

4.4.2.4 Princípio da liberdade de associação 

A Constituição Federal assegura a plena liberdade de associação no art. 5º, XVII e XX 

e, a priori, não o fez tendo em mente somente as sociedades empresárias como principal objeto 

de preocupação. É um direito fundamental de dupla face, pois permite todos possam se unir 

para realizar interesses lícitos afins, assim como garante ninguém seja obrigado a associar-se 

contra a vontade ou permanecer associado. O direito societário traz disposições nas quais esse 

vínculo possui características não apenas pessoal, mas econômico, caracterizado quase sempre 

como investimento de recursos. Nesse contexto, o sócio que contrata com os demais por um 

determinado prazo não pode desfazer o vínculo reclamando o capital investido. Em outras 

palavras, o sócio somente poderá se desligar da sociedade nas situações previstas em lei
454

. 

4.1.3 Princípios legais da Lei 11.101/2005 

O princípio da preservação da empresa foi formulado da teoria da empresa em si 

(Unternehmen an sich) do direito alemão entre-guerras. Estudo desenvolvido nos Estados 

Unidos pro Adolf A. Berle e Gardiner C Means ressaltam aspectos importantes para o direito 
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societário que se espalharam pelo mundo a partir da década de 1930, em especial, referentes à 

distinção entre a sociedade anônima e a propriedade das ações. Significa atuar sobre a empresa 

em seu aspecto funcional em detrimento do interesse do sujeito da atividade, enlaçado no 

aspecto subjetivo
455

. 

Some-se a isso o fato de que a teoria da empresa, gizada pelos juristas italianos, 

contribuiu de forma significativa para a separação dos interesses dos sócios dos interesses 

sociais envoltos na atividade econômica
456

. Com essa diferenciação entre empresa enquanto 

atividade e sociedade empresária enquanto devedora, resta bastante claro o objetivo do 

princípio da preservação da empresa do art. 47 da Lei 11.101/2005, qual seja, a proteção da 

atividade econômica. Há dois projetos de Código Comercial nas casas congressuais (PL 

1.572/2011, na Câmara, e PL 487/2013, no Senado) que delimitam os princípios do direito 

comercial e, ao tratarem do princípio da preservação da empresa, o chama de ―princípio do 

impacto social da crise da empresa‖
457

.  

Através de medidas jurídicas, administrativas, econômicas e organizacionais, o 

legislador optou por permitir a reestruturação da empresa em crise para manter a fonte de 

produção, empregos e interesses dos credores
458

. Ao permitir que credores adquiram a empresa, 

mesmo diante de uma eventual falência, a Lei de Recuperação de Empresas homenageou o 

princípio da preservação da empresa
459

. 

No atual Código de Insolvência alemão, o princípio da preservação da empresa (Erhalt 

des Unternehmens) está previsto logo na primeira seção do diploma. No Código de Insolvência 

português, decretada a insolvência, cabe à assembleia de credores deliberar sobre o 

encerramento ou manutenção da atividade da massa insolvente (art. 156, 2). O artigo 162, 1, do 

Código de Insolvência português dispõe que a alienação da massa insolvente deve ser feita 

como um todo, exceto diante de proposta mais vantajosa para a alienação separada em partes, 

ressaltando-se, assim, homenagem ao princípio da preservação da empresa. Além disso, o 
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artigo 195, 2, ―c‖ e artigo 202 do diploma português prescreve a possibilidade de manutenção 

da atividade empresarial pelo devedor ou por terceiro. 

 Em verdade, o princípio da preservação da empresa tem por objetivo a proteção da 

atividade econômica, porque parte do pressuposto de que o empreendimento é algo que 

interessa aos trabalhadores, consumidores e Estado. Não cabe invocar esse princípio para 

proteger o devedor de eventual falência, porquanto mesmo na falência, como será demonstrado, 

há possibilidade de preservação da empresa. Esse é o princípio que fundamenta o instituto da 

recuperação judicial. Não possui previsão explícita na Constituição, mas decorre da 

interpretação  do art. 47 da Lei 11.101/2005 e, por ser aplicável tanto ao direito societário na 

resolução da sociedade (art. 1028 e seguintes do Código Civil), quanto no direito falimentar, é 

um princípio geral
460

.  

A nova ordem jurídica instaurada pela Lei 11.101/2005 no direito concursal brasileiro 

contribuiu em certa medida para a mudança de paradigma da legislação anterior, a qual buscava 

apenas a liquidação do patrimônio do devedor para fins de pagamento dos credores. Nesse 

contexto, afirma-se que o direito falimentar brasileiro superou a fase da legislação de modelo 

pró-credor na qual se buscava apenas a liquidação do ativo para fins de satisfação dos 

créditos
461

. Afirma-se também que o modelo pró-credor quando aplicado ao extremo não 

atende aos interesses sociais que giram em torno da empresa em crise e, portanto, deve ser 

sopesado na busca da recuperação da empresa. O modelo pró-devedor é bastante comum nos 

países de tradição germânico-românica e caracteriza-se por apresentar incentivos ao devedor e 

grandes possibilidades de recuperação
462

.  

Como exemplo das principais novidades, cita-se o desestímulo ao pedido de falência 

com simples propósito de cobrança de dívidas, dado que a lei atual fixa um valor mínimo para 

o pedido quando se tratar de impontualidade injustificada, qual seja, 40 salários mínimos. Além 

disso, o prazo para contestação, que na lei anterior era de 24 horas, passou a ser de dez dias e o 

pedido de recuperação tanto pode ser colocado como matéria de resposta do demandado como 

ação inicial. A celeridade e efetividade processual foram homenageadas, dada a possibilidade 

de venda imediata de bens sem necessidade de verificação de créditos, a previsão de ordem de 
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preferência para a alienação da empresa em bloco, em várias modalidades de alienação, a não 

sucessão quanto às obrigações do insolvente na alienação judicial na recuperação e na falência, 

a possibilidade de ineficácia dos atos lesivos à massa de ofício pelo juiz, usando-se a 

revocatória apenas para fins de apuração do elemento subjetivo e o aumento do papel dos 

credores no processo, seja como atores participantes e fiscalizadores
463

.  Além disso, é possível 

desconstituir a eficácia de determinados atos praticados pelo devedor através da ação 

revocatória, procedimento típico do direito falimentar para recompor o patrimônio do 

devedor
464

.  

Um dos problemas detectados na legislação de falência brasileira anterior foi a 

confusão entre empresa e empresário. Na linguagem atécnica, o empresário é confundido com 

o sócio e a empresa com o ponto comercial. Cabe salientar que, ao adotar a teoria da empresa, o 

Código Civil de 2002 refere-se à empresa como atividade. Quando a atividade empresarial é 

exercida pela sociedade empresária, ela própria é o empresário e a sua atividade desenvolvida é 

a empresa. Daí por que, sob a perspectiva puramente técnica, para efeitos legais, empresa e 

empresário são conceitos diversos. Logo, fala-se em recuperação e falência de empresa que não 

se confunde com o administrador da sociedade empresária.  

O princípio da liquidação da empresa inviável guarda estreita relação com o princípio 

da viabilidade da empresa
465

. Logo, não sendo viável, é melhor decretar a falência da empresa a 

insistir na manutenção de uma atividade eminentemente inviável.  

Embora não seja um princípio explícito, o princípio da proteção ao trabalhador está 

implicitamente no texto da Lei 11.101/2005, nas suas diversas disposições que tratam, por 

exemplo, da satisfação preferencial do crédito trabalhista, seja na lista concursal, extraconcursal 

ou mesmo para fins de pagamento imediato dos créditos trabalhistas de natureza estritamente 

salarial de até 5 salários-mínimos, conforme previsto no art. 151 da LRE.  

A experiência internacional tem demonstrado possibilidade de restrições aos direitos 

trabalhistas para fins de tentar recuperar a empresa e não há notícia de quaisquer traumas 
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sociais com as medidas. Nos países desenvolvidos, a legislação trabalhista é menos 

protecionista, de modo que países como Brasil, México, Panamá, Paraguai, Peru, Venezuela, 

Angola, Moçambique e Portugal são aqueles com legislação mais rígida para proteger o credor 

trabalhista. Na argentina, os créditos trabalhistas gozam de proteção especial na hipótese de até 

seis salários em atraso, incluindo indenizações por acidentes de trabalho, tempo de serviço e 

demais verbas rescisórias. Na Austrália, os créditos com garantia real e extraconcursais 

precedem os salariais. No Canadá, há preferência para os salários devidos nos últimos seis 

meses até o limite de dois mil dólares. Na República Checa, os créditos com garantia real e 

extraconcursais precedem todos os demais, à exceção do credor trabalhista quanto aos salários 

dos últimos três anos
466

. 

Na Inglaterra, o credor trabalhista até o limite de quatro meses que antecedem a quebra 

tem preferência sobre todos os demais, até o limite de oitocentas libras, precedidos pelos 

credores com garantia real, extraconcursal, fiscal e previdenciário. Na Alemanha, a preferência 

dos créditos trabalhistas foi suprimida em favor de um concurso proporcional. No México, há 

preferência dos créditos trabalhistas referentes aos últimos 12 meses que antecederam a 

declaração de insolvência.  Na Escócia, a prioridade é para os créditos com garantia real, 

seguido de extraconcursais, fiscais e trabalhistas. Na Suécia, há preferência para os créditos 

marítimos, aéreos, de modo que ainda são pagos os créditos extraconcursais, os com garantia 

real e os fiscais à frente dos créditos trabalhistas. Nos Estados Unidos, os créditos trabalhistas 

limitados a dois mil dólares americanos possuem preferência, mas somente serão adimplidos 

após os créditos com garantia real, extraconcursais e fiscais. Em Israel, há preferência pelo 

crédito com garantia real, limitando-se assim os trabalhistas. No Japão, a prioridade é satisfazer 

o crédito com garantia real e extraconcursal para, depois, satisfazer os trabalhistas. Na França, 

o privilégio dos créditos trabalhistas referem-se aos seis meses anteriores à quebra, mas serão 

pagos primeiros os créditos gerados após a abertura dos procedimentos judiciais. Em Portugal, 

os créditos trabalhistas são considerados comuns, mas poderá ser atribuído um subsídio pela 

massa falida a título de alimentos, até o limite do valor dos créditos
467

.  
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O princípio da redução do custo e do crédito está implícito nas garantias dadas a 

alguns credores, inclusive para fins de não submissão de seus créditos à recuperação judicial468. 

É o caso, por exemplo, do credor titular da posição de proprietário fiduciário, arrendador 

mercantil, vendedor de imóvel com cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, 

proprietário em contrato de compra e venda com reserva de domínio, dentre outros.  

O princípio da segurança jurídica pode ser detectado em diversos dispositivos da Lei 

11.101/2005469. Um dos dispositivos que o homenageia é o art. 39, §2º, que proíbe a 

invalidação, mesmo por decisão judicial, da deliberação da assembleia-geral acerca da 

existência, quantificação ou classificação dos créditos. Na hipótese de invalidação por outro 

motivo, os direitos de terceiros de boa-fé permanecem resguardados. 

Aliás, o princípio da segurança jurídica, especialmente no que diz respeito à uma 

interpretação consistente e coerente da legislação, é quase um apelo em sede doutrinária frente 

aos desmandos do tribunais que fazem soçobrar qualquer previsibilidade de comportamento 

dentro dos ordenamentos jurídicos
470

.  

O princípio da boa-fé pode ser visto no art. 39, § 3º, segundo o qual se resguarda 

direitos de terceiros de boa-fé em caso de invalidação de assembleia-geral. O art. 86, III, por 

sua vez, garante a restituição dos valores entregues ao devedor pelo contratante de boa-fé, 

quando houver revogação ou ineficácia do contrato. 

Além disso, a ineficácia de ato declarado mediante ação revocatória garante ao 

contratante de boa-fé o direito à restituição dos bens ou valores entregues ao devedor, assim 

como garante a ação de perdas e danos para reaver do devedor o prejuízo sofrido.  
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O princípio da viabilidade da empresa é de suma importância porquanto somente 

empresas viáveis devem ser preservadas, dado os custos sociais que giram em torno da 

questão
471

. 

Assume importância substancial, em uma primeira hipótese, se o juiz, diante da 

aprovação do plano de recuperação pela assembleia-geral, fazendo juízo sobre a viabilidade da 

empresa, poderia negar o deferimento do plano recuperação aprovado pelos credores. Em uma 

segunda hipótese, diante da quase aprovação do plano de recuperação pela assembleia-geral, 

caberia ao juiz fazer juízo de viabilidade da empresa e  aplicar o Cram Down a uma proposta de 

recuperação de empresa? Uma leitura mais apressada do art. 58, §1º da Lei 11.101/2005, pode 

sugerir justamente que caberia ao juiz fazer juízo de viabilidade econômica da empresa:  

 Art. 58. Cumpridas as exigências desta Lei, o juiz concederá a recuperação 

judicial do devedor cujo plano não tenha sofrido objeção de credor nos termos 

do art. 55 desta Lei ou tenha sido aprovado pela assembleia-geral de credores 

na forma do art. 45 desta Lei. 

        § 1o O juiz poderá conceder a recuperação judicial com base em plano 

que não obteve aprovação na forma do art. 45 desta Lei, desde que, na mesma 

assembleia, tenha obtido, de forma cumulativa: 

        I – o voto favorável de credores que representem mais da metade do valor 

de todos os créditos presentes à assembleia, independentemente de classes; 

        II – a aprovação de 2 (duas) das classes de credores nos termos do art. 45 

desta Lei ou, caso haja somente 2 (duas) classes   com credores votantes, a 

aprovação de pelo menos 1 (uma) delas; 

        III – na classe que o houver rejeitado, o voto favorável de mais de 1/3 

(um terço) dos credores, computados na forma dos §§ 1o e 2o do art. 45 desta 

Lei
472

. 
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Em verdade, pertence à assembleia geral o direito de deliberar sobre a viabilidade ou 

não da empresa. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça destaca que cabe ao juiz 

avaliar a legalidade do plano de recuperação, mas não aspectos referentes à viabilidade 

econômica da empresa
473

. Várias hipóteses são possíveis diante da realidade fática, senão 

vejamos. Na hipótese um, a empresa é inviável ou viável e a assembleia geral aprova o plano 

de recuperação judicial. Nesse caso, não poderá o juiz fazer juízo de valor sobre a viabilidade 

ou não da atividade empresarial, porquanto somente documento técnico de especialista da área, 

registrado em órgão profissional de administração, contabilidade ou mesmo economia poderia 

atestar a viabilidade exigida pelo legislador
474

. Imagine-se que uma empresa de produção de 

máquinas de datilografia, hoje em desuso com o advento do computador, requeresse a 

recuperação judicial e o plano fosse aprovado pela assembleia geral. Nesse caso, 

provavelmente não existiria mercado consumidor, ao menos em tese, para os referidos bens, 

mesmo assim, aos credores pertence o direito de decidir se a atividade é ou não viável, assim 

como arcar com os eventuais prejuízos da decisão. 

No entanto, como hipótese dois, imagine-se que nesse mesmo exemplo da empresa de 

máquinas de datilografia houve uma quase aprovação do plano de recuperação judicial e 

coubesse a aplicação do Cram down. Certamente, mesmo se a empresa for inviável, por tratar-

se de direito patrimonial disponível, o juiz deverá deferir o processamento da recuperação 

judicial nos termos do artigo 52 e os credores que arquem com eventual prejuízo. 

Como hipótese três, pensemos na situação da mesma empresa, cujo plano de 

recuperação tenha sido aprovado à unanimidade, mas o devedor deseje seja decretada a falência 

com base no artigo 73, IV, da Lei de Recuperação de Empresas
475

. De acordo com a Lei de 

Recuperação de Empresas, o devedor não pode desistir do pedido de recuperação após o 

deferimento do seu processamento, exceto se aprovado pela assembleia geral. Por outro lado, a 

referida lei permite no artigo 105 a autofalência e, estando em curso o processamento da 
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recuperação judicial, é errôneo acreditar na possibilidade da assembleia geral ou do juiz obrigar 

ao devedor a continuar a atividade contra a sua vontade. Seria caso de convolação da 

recuperação em falência, com a consequente realização do ativo.  

O art. 58, §1º prescreve que diante de uma quase aprovação do plano de recuperação 

judicial, o juiz ―poderá conceder a recuperação‖, atendidos os demais requisitos legais. A lei 

não concede ao juiz a faculdade de avaliar a viabilidade ou não da empresa para fins de 

recuperação judicial, de modo que o legislador não foi feliz em supostamente permitir 

discricionariedade do juízo para a concessão da recuperação via Cram down do art. 58, §1º. Por 

outro lado, hoje em dia há modelos nos Estados Unidos de análise de quebra e insolvência 

financeira por auditores internos e externos, revisores fiscais e entidades governamentais para 

aferir, mediante estudo técnico, as condições em que se encontra a empresa
476

. 

Logo, o princípio da viabilidade da empresa deve ser interpretado e concretizado à luz 

dos princípios da segurança jurídica, da supremacia do interesse dos credores, da propriedade 

privada, da liberdade de iniciativa e da função social da empresa. Em último caso não é o 

devedor, o credor, o administrador judicial ou o juiz que decidem pela viabilidade de uma 

empresa, porquanto só o consumidor tem de fato a prerrogativa de decidir sobre a viabilidade 

de uma empresa quando adquire seus produtos, financiando com isso a própria atividade 

empresarial.  

Outra possibilidade seria avaliar a viabilidade da empresa a posteriori, é dizer, durante 

o processamento da recuperação judicial, pois se houver descumprimento de alguma obrigação 

pelo devedor, a recuperação poderá ser convolada em falência, nos termos do artigo 73, IV, da 

LRE. Disposição semelhante é encontrada no artigo 67, item 4, da Lei de Insolvência do Peru, 

pelo qual o descumprimento de algum termo do plano de recuperação acarreta a dissolução e 

liquidação do devedor
477
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A principal finalidade do processo concursal sempre foi a satisfação dos credores e 

não a proteção de empresa ineficiente
478

. O princípio da supremacia do interesse dos credores é 

enaltecido em diversas passagens da Lei de Recuperação de Empresas. Assim, o artigo 35, I, 

―a‖ e ―b‖, c/c art. 72, ao dispor sobre a assembleia geral de credores, destaca que credores 

deliberam sobre a aprovação, a rejeição ou a modificação do plano de recuperação judicial e 

extrajudicial, assim como sobre a constituição, a escolha e a substituição dos membros do 

Comitê de Credores. Deliberam ainda sobre o pedido de desistência do devedor, o nome do 

gestor judicial, quando o devedor for afastado e as demais matérias de interesse dos credores. 

Na falência, a assembleia geral constitui, escolhe e substitui o Comitê de Credores, 

adota outras modalidades de realização do ativo nos termos do artigo 145, assim como delibera 

sobre matéria que possa afetar interesse dos credores. As deliberações da assembleia geral 

possuem tamanha força que, nos termos do artigo 39, §2º, não podem ser invalidadas em razão 

de posterior decisão judicial sobre a existência, a quantificação e a qualificação de créditos. No 

entanto, elas devem ser pautadas no bom senso e no espírito coletivo para que possibilite o 

cumprimento da intenção do legislador com a criação da LRE que é a recuperação da empresa 

viável, ainda que com sacríficos temporários de credores no processo de insolvência. A falência 

de uma empresa, se viável, deve ser evitada, mas a viabilidade deve ser aferida pelos credores 

em homenagem ao princípio da supremacia dos interesses dos credores
479

. Esse princípio sofre 

certa mitigação diante do cramdown mas, mesmo assim, somente quando o número de credores 

que fazem a objeção é pequeno. Logo, se a maioria decidir pela execução concursal, não haverá 

outro caminho a seguido.  

O princípio da publicidade dos procedimentos não chega a ser específico da Lei de 

Recuperação de Empresas porquanto a publicidade é um princípio que rege toda a 

Administração Pública.  O art. 7º, § 2º, da LRE dispõe sobre a publicidade do edital contendo a 

relação de credores pelo administrador judicial.  A convocação da assembleia geral, nos termos 

do art. 36 da LRE será mediante edital publicado em órgão oficial ou jornal de grande 

circulação. Da mesma forma, quando da alienação do ativo da empresa, o art. 142, §1º, 

prescreve a necessidade de publicação de anúncio em jornal de grande circulação, sendo com 
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15 dias de antecedência para bens móveis  e 30 dias para bens imóveis. O art. 156, parágrafo 

único, dispõe ainda que a sentença que extingue a falência será publicada por edital. 

O artigo 159, parágrafo primeiro, dispõe que o requerimento do falido relativo à 

extinção das obrigações será publicado em jornal de grande circulação. Da mesma forma, o 

artigo 164 determina a publicação da homologação do plano de recuperação extrajudicial em 

jornal de grande circulação nacional, previsão esta semelhante a do parágrafo único do art. 53 

da LRE que trata do pedido de recuperação judicial. 

A lógica do direito concursal é a reunião dos credores em um único processo para que 

tenham seus créditos satisfeitos sem favorecimentos de uns em detrimento de outros. O 

princípio par conditio creditorum significa tratamento igualitário de credores de uma mesma 

categoria
480

. A Lei 11.101/2005 possui diversos dispositivos nos quais o princípio supracitado é 

homenageado. Nesses termos, o artigo 55, § 3º, da Lei de Recuperação de Empresas brasileira 

dispõe que eventuais alterações no plano de recuperação judicial não podem diminuir direitos 

de credores ausentes na assembleia geral de credores. Da mesma forma, o artigo 161, §2º 

proíbe tratamento desfavorável aos credores que não estejam sujeitos ao plano de recuperação 

extrajudicial. O favorecimento de credores no direito brasileiro é inclusive crime, tipificado no 

artigo 172 da LRE, com pena de reclusão de dois a cinco anos cumulada com multa. 

De modo semelhante, o Código de Insolvência alemão prevê o tratamento igualitário 

dos credores na seção 226, item 1, ao dispor que dentro de um mesmo grupo não pode haver 

tratamento diferenciado, exceto se consentido pelos demais credores, dispondo ainda sobre a 

nulidade do acordo que beneficie algum credor em detrimento dos demais. O Código de 

Insolvência português, no art. 194, 1, prescreve que o plano de insolvência deve obedecer ao 

princípio da igualdade dos credores, determinando ainda a nulidade de qualquer acordo fora do 

contexto do plano de insolvência. Da mesma forma prevê o artigo 242, item 2,  do diploma 

português, ao taxar de nula a concessão de vantagens especiais a um credor, seja por devedor, 

seja por terceiro. No Peru, a Ley General del Sistema Concursal dispõe no artigo VI o princípio 

do tratamento igualitário dos credores, de modo que perdas e ganhos devem ser suportados por 

todos, de forma igualitária
481
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No Código de Insolvência português, o princípio da maximização dos ativos está 

previsto no artigo 102, 1, pelo qual cabe ao administrador decidir pelo cumprimento dos 

contratos em curso, assim no artigo 108, 1, que dispõe que a insolvência não suspende o 

contrato de locação em que o insolvente seja locatário.  Já os contratos de mandato caducam, 

exceto casos excepcionais. Os valores de uma liquidação se maximizam na medida em que a 

massa falida objetiva é vendida rapidamente para a satisfação dos interesses dos credores
482

. 

Esse princípio pode ser visto no art. 113 da Lei de Recuperação de Empresas, ao dispor que 

bens perecíveis ou sujeitos à considerável desvalorização podem ser vendidos de forma 

antecipada com autorização judicial, ouvidos o Comitê de Credores e o falido. 

O princípio da unidade do juízo falimentar está previsto no artigo 3º da Lei de 

Recuperação de Empresas, segundo o qual o juízo do principal estabelecimento é competente 

para homologar o plano de recuperação, deferir a recuperação judicial ou decretar a falência. 

O princípio da indivisibilidade do juízo falimentar determina que todas as ações sobre 

bens e interesses da massa falida, salvos as exceções legais, quais sejam, ações trabalhistas, 

fiscais, ilíquidas e não reguladas pela lei 11.101/2005, tramitarão no juízo da falência com o 

objetivo de evitar decisões contraditórias ou que violem o tratamento igualitário dos 

credores
483

. 

O princípio da universalidade, por sua vez, desemboca na chamada ―vis attractiva‖, 

segundo a qual todos os credores, comuns, comerciais ou civis, devem concorrer para a 

satisfação dos seus créditos
484

.  

O princípio da celeridade está previsto no artigo 75, parágrafo único, da Lei 

11.101/2005. Como salientado, uma das características da referida lei é o fato de conter normas 

de direito material e direito processual. O objetivo de um sistema ágil de falência com 

participação dos credores é permitir a transferência da empresa ou de partes dela, desde que 

                                                 
482

 OCAMPO, Adriana María Chethuan. Análisis económico del proceso concursal de liquidación 

obligatória en sociedades comerciales. CON-TEXTO. Disponível em: < 

http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/contexto/article/view/1872>. Acesso em 08 de abril de 

2016, p. 12. 
483

 ALMEIDA, Amador Paes de. Curso de falência e recuperação de empresa: de acordo com a lei 

11.101/05 25. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 126. 
484

 Id., Ibid., p. 126. 



129 

 

viáveis, a um novo controlador para administrá-las e maximizar ativos
485

. Encontra fundamento 

na própria Constituição Federal que, no artigo 5º, LXXVIII, assegura a duração razoável do 

processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Celeridade implica não 

praticar atos dilatórios expressos ou omissos que sejam injustificados.
486

 Além disso, o 

processo precisa ser eficaz e eficiente no sentido de ser ágil, rápido e capaz de conferir soluções 

adequadas
487

.  

O referido princípio visa superar um dos problemas da legislação anterior que era o 

fato dos processos de concordada e falência demorarem em média dez anos, embora a própria 

lei trouxesse previsão de dois anos como tempo máximo
488

. Por outro lado, a nova legislação 

não adotou o rito previsto na lei anterior (rito sumário) para falências sem ativo arrecadado ou 

com ativo insuficiente para pagamento das custas processuais, conhecidamente como falências 

frustradas
489

.  

Em verdade, as reformas pelas quais o processo civil como um todo sofreu demonstra 

libertação de velhos dogmas novecentistas, em especial, do conceitualismo que dominou a 

processualística ao longo dos séculos. Abandona-se, por conseguinte, o fetichismo processual 

para, através de premissas metodológicas, usar os princípios processuais como penhores da 

obtenção de resultados justos
490

. Nesse contexto, é imperioso equilibrar as exigências da 

celeridade processual com a ponderação, visando obter resultados que sejam, além de céleres, 

justos
491

.  

A Lei 11.101/2005 homenageia esse princípio em diversas passagens, a saber: prazo 

de contestação inferior ao prazo geral do processo civil (na LRE esse prazo é de dez dias, 

enquanto que no Novo Código de Processo Civil esse prazo é de 15 dias); prazo de cinco dias 

para o juiz apreciar eventuais impugnações ao plano de recuperação extrajudicial (art. 164, §5º 
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da LRE); prazo de cinco dias para os credores se manifestarem sobre impugnações (art. 11 da 

LRE); publicação do quadro-geral de credores no prazo de cinco dias da data da sentença que 

julgou impugnações (art. 18, parágrafo único, da LRE); prazo de cinco dias para o 

administrador judicial apresentar suas contas ou incorrer em desobediência (art. 23); prazo 

sucessivo de cinco dias para que o falido, o Comitê de credores, os credores e o administrador 

judicial se manifestem sobre pedido de restituição (art. 87, parágrafo único); prazo de cinco 

dias para que o falido apresente relação nominal de credores (art. 99, III); prazo de cinco dias 

para o Ministério Público manifestar-se sobre as contas do administrador judicial no 

encerramento da falência, dentre outros. 

Há quem afirme que quando se tratar de restituição de coisa (art. 85 a 93 da LRE) 

arrecadada com os bens que compõem a massa falida objetiva, a interpretação adequada à 

Constituição deve levar em consideração o princípio da preservação da empresa para evitar o 

fluxo negativo de caixa e contribuir para a reorganização da empresa em crise
492

. Tal afirmação 

não merece prosperar, porquanto se trata de defender o uso indevido da propriedade privada 

alheia e o consequente enriquecimento ilícito. 

O princípio da economia processual está previsto no artigo 75, parágrafo único, da Lei 

11.101/2005. Visa impedir atos desnecessários, que acarretem desperdício de tempo e dinheiro. 

Não só o custo, como o tempo, repercutem de modo significativo na proteção do direito 

material. Durante muito tempo, a demora processual era vista por parte da doutrina como algo 

acidental ao processo e, desse modo, sem importância para o discurso científico
493

. 

De acordo com esse princípio oriundo da teoria do processo civil, inexistindo uma das 

condições da ação, cabe ao juiz decretar a ausência desde logo, sendo desnecessário aguardar o 

final do processo
494

.  

Na lei 11.101/2005, o art. 73 permite ao juiz convolar a recuperação judicial em 

falência sem necessidade da instauração de um novo processo. São quatro hipóteses de 

convolação da recuperação em falência: a) deliberação da assembleia geral de credores, b) não 

apresentação do plano de recuperação judicial no prazo de sessenta dias, c) rejeição do plano de 

recuperação pela assembleia geral de credores, se não for o caso de Cram Down, d) 
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descumprimento de obrigação assumida no plano de recuperação em até dois anos da 

concessão da recuperação. 

A Lei 11.101/2005 homenageia de forma significativa a participação dos credores, 

seja através da assembleia geral de credores, seja através de comitê de credores. Pode-se falar, 

portanto, em princípio da participação ativa dos credores
495

. Na lei anterior, a assembleia geral 

participava tão somente da realização do ativo. 

Nesse contexto, afirma-se com razão que a Lei 11.101/2005, através do instituto da 

recuperação judicial, trouxe de volta a participação dos credores, retomando tradição da 

legislação brasileira. Na legislação anterior ao Decreto-Lei 7.661/1945, a participação dos 

credores era fundamental e  substancial para fins de concessão da concordata
496

.  

O princípio da desburocratização da recuperação em relação à microempresa e 

empresa de pequeno porte repousa na exigência constitucional de tratamento diferenciado para 

as duas espécies previstas no artigo 170, inciso IX, da Constituição Federal
497

. Assim, a lei 

11.101/2005 homenageou o princípio da desburocratização da recuperação em relação à 

microempresa e empresa de pequeno porte ao dispor de tratamento mais simples para a 

apresentação do plano de recuperação judicial de microempresas e empresas de pequeno porte. 

 

4.1.4 Colisões entre os princípios constitucionais da propriedade privada com o princípio da 

função social da empresa: credor, devedor, plano de recuperação e seus reflexos no princípio da 

preservação da empresa.  

Tema bastante controvertido em sede doutrinária refere-se às antinomias de normas 

jurídicas. A doutrina clássica costuma enfatizar a possibilidade de solução de antinomias ou 

conflitos de regras jurídicas sob a perspectiva dos critérios cronológico, hierárquico e especial. 

Ocorre que quando se trata de colisões entre princípios, um deles deverá ceder em detrimento 
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do outro, mas sem que isso signifique que aquele que cedeu saia do ordenamento jurídico. Em 

outras palavras, em eventual colisão entre o princípio da propriedade privada e o princípio da 

função social da empresa, um deverá ceder em detrimento do outro e mesmo assim isso não 

significará que o princípio vencido saia do ordenamento jurídico. Assim, no caso em concreto, 

a colisão deverá ser resolvida por meio do sopesamento dos interesses conflitantes e, dessa 

forma, não há falar em decisão no plano abstrato porquanto ambos estão no mesmo nível
498

.  

As colisões nascem diante do exercício de um direito fundamental em conflito com 

outro, exercício este que obstaculiza, afeta ou restringe o direito fundamental do outro titular. 

Basta imaginar a situação na qual a polícia proíbe o acesso de automóveis a determinado local 

(direito de ir e vir) em virtude de uma manifestação (direito de reunião). Já a concorrência de 

direitos fundamentais está presente quando o titular de um direito pode se valer de pelo menos 

dois direitos fundamentais em face da intervenção estatal
499

. Exemplo é a liberdade de 

iniciativa e a livre concorrência que garantem, em princípio, o exercício de qualquer atividade 

empresarial. 

Ao trazer a questão para o âmbito deste trabalho, é possível imaginar eventual colisão 

da propriedade privada dos credores com função social da empresa, especialmente, 

homenageada através do princípio da preservação da empresa. Da mesma forma, é possível 

perceber a concorrência de direitos fundamentais contra a intervenção estatal, na qual a livre 

iniciativa, a livre concorrência e propriedade privada concorrem para impor limites ao princípio 

da preservação da empresa quando se tratar de empresas inviáveis. Em síntese, há um trinômio 

de interesses envolto na questão formado por interesses do credor, do devedor e da atividade a 

serem homenageados no plano de recuperação, fundamentados em princípios constitucionais e 

legais, tais quais propriedade privada, função social da empresa, livre iniciativa e livre 

concorrência, dentre outros.  Nesse ponto, a relação entre desenvolvimento financeiro e sistema 

de insolvência causa impacto direto no sentido de tornar um ambiente favorável ou 

desfavorável ao mercado financeiro. Um ambiente favorável requer um sistema que proteja a 

propriedade privada, o cumprimento dos contratos e os direitos dos investidores
500

. Não é 
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aconselhável transformar os princípios da preservação da empresa e da função social da 

empresa em ―abracadabras jurídicos‖. 

Não há que se falar em princípio absoluto ou o teorema da colisão deveria ser refeito 

porquanto a absolutividade principiológica significaria a inexistência de limites jurídicos. 

Dessa forma, diante de uma colisão entre princípios, ambos continuarão a pertencer 

validamente ao ordenamento jurídico
501

. Há quem afirme, entretanto, que colisões normativas 

não precisam pressupor o caráter principiológico para serem solucionadas, porquanto os 

princípios não seriam mandamentos de otimização, mas o próprio objeto da otimização
502

. Os 

direitos fundamentais não podem ser exercitados de forma ilimitada, assim como não podem 

receber intervenções arbitrárias por parte do Estado. Essa relação passa necessariamente pelas 

categorias de intervenção, resistência à intervenção e limites de intervenção
503

.  

Em atenção ao que foi desenvolvido na primeira parte deste trabalho, a livre 

concorrência, a liberdade de iniciativa e a propriedade privada, ligadas umbilicalmente à 

liberdade em sua acepção ampla, não são menos importantes do que os princípios do Estado 

Social de Direito, em especial, do que o princípio da função social da empresa donde decorre o 

princípio da preservação da empresa. Aliás, demonstrou-se na primeira parte deste trabalho que 

em um Estado Democrático de Direito, as dimensões ou ―gerações‖ de direitos fundamentais, 

avocadas por ele, estão todas no mesmo nível hierárquico e que, dessa forma, não há que se 

falar em prevalência em abstrato do princípio da função social da empresa em detrimento dos 

princípios do Estado Liberal. Somente na perspectiva contextual se definirá se a empresa em 

crise merece ser recuperada. 

Através dos princípios formulam-se padrões gerais de resolução de questões 

difíceis
504

, como ocorre diante de eventual conflito normativo entre o princípio da preservação 

da empresa e o da propriedade privada. O artigo 47 da Lei 11.101/2005 utiliza-se da expressão 

―viável‖ para ressaltar que a recuperação, judicial ou extrajudicial, deve ter como parâmetro a 
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viabilidade
505

 analisada pelos credores, porquanto na intersecção entre os institutos da falência 

e da recuperação inexiste função social de empresa para empresa ineficiente e incapaz de 

produzir riqueza. Obviamente que a expressão viabilidade explicitada pelo legislador está 

distante de fornecer parâmetro objetivo e claro sobre quando a empresa deve ser preservada, 

sobretudo porque a questão ultrapassa as filigranas jurídicas e adentra o viés econômico-

financeiro, área de conhecimento da qual os juízes, em tese, não possuem conhecimento 

aprofundado, de modo que a viabilidade deve ser decidida pelos credores que, em caso de 

equívoco, arcarão com os prejuízos. 

Em sede doutrinária, não parece haja quem defenda o exposto neste trabalho quanto ao 

fundamento do princípio legal implícito
506

 ou explicito
507

 da preservação da empresa estar no 

princípio constitucional implícito da função social da empresa. Ambos são implícitos porque a 

Constituição traz o princípio da função social da propriedade de forma expressa, mas não o 

princípio da função social da empresa e, do modo que este decorre da interpretação daquele. O 

art. 47 da Lei 11.101/2005, por sua vez, traz disposição normativa cuja interpretação ressalta 

homenagem ao princípio da preservação da empresa.  

Negar que o princípio da preservação da empresa encontra fundamento no princípio da 

função social da empresa é admitir que aquele, enquanto princípio legal, previsto em legislação 

infraconstitucional - artigo 47 da Lei 11.101/2005- possa colidir e afastar o princípio 

constitucional da propriedade privada, princípio norteador dos interesses dos credores no 

processo concursal. Nesse ponto, ou revisa-se toda uma teoria da colisão de princípios, ou 

parte-se do pressuposto de que princípio da preservação da empresa está implícito no texto 

constitucional, em especial, no princípio da função social da empresa.  

Aliás, a recuperação judicial ou extrajudicial possui o caráter dúplice, porquanto além 

de buscar a preservação da empresa, é também um método de organização de satisfação dos 
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interesses dos credores
508

. Dessa forma, diante da inviabilidade da superação da crise pela 

empresa, a solução conferida pelo sistema é a falência
509

.  

O falso confronto que parece existir entre falência e recuperação quanto ao princípio 

da preservação da empresa e a proteção à propriedade privada dos credores, nesse contexto, é 

demonstrado tanto na recuperação judicial quanto na falência. Assim, enquanto o artigo 47 faz 

homenagem ao princípio da preservação da empresa, o art. 75 visa preservar também a empresa 

ao propor a otimização produtiva de bens e ativos. Logo, tanto na recuperação quanto na 

falência, é possível falar em preservação da empresa, salientando-se que mesmo na falência é 

possível que os credores adquiram a empresa livre de ônus fiscais e trabalhistas, justamente 

para homenagear os princípios da preservação da empresa (art. 141, II) e da propriedade 

privada.  

Por outro lado, não há que se falar na falsa dicotomia que a recuperação beneficia tão 

somente o devedor e a falência satisfaz interesses unicamente dos credores, pois a recuperação, 

seja judicial ou extrajudicial, é também forma de satisfação dos interesses dos credores, 

porquanto o plano de recuperação deverá expor de forma consistente como ocorrerá o 

adimplemento dos credores, concretizando, portanto, os princípios da propriedade privada e da 

função social da empresa.  

Assim, cabe ao juiz estimular as relações negociais entre credores e devedores que,  

com base na confiança e responsabilidade recíprocas, servem como norte para tentar sanar a 

crise da empresa. Esse espírito de cooperação é essencial para o desenvolvimento e 

cumprimento do plano de recuperação judicial. Embora este caminho não esteja imune aos 

riscos, certamente estes podem ser mitigados diante da intervenção judicial
510

. O Estado deve 

proporcionar de forma efetiva a possibilidade de cooperação entre credores e devedor, para que 

seja possível que os indivíduos atuem como maximizadores racionais dos seus próprios 

interesses
511

. No entanto, a realidade demonstra que a maioria dos processos de insolvência 

resulta em longos e caros litígios entre credores e devedores
512

. 

                                                 
508

 GARDINO, Adriana Valéria Pugliesi. A falência e a preservação da empresa: compatibilidade?  Tese 

de doutorado. São Paulo: USP, 2012,p. 17 
509

 Id., Ibid.,  p. 269 
510

 CELY, Adriana. La desjudicialización de los mecanismos de recuperación en el derecho francés. 

Revista de direito privado, n. 8, 2005, p. 108. 
511

 OCAMPO, Adriana María Chethuan. Análisis económico del proceso concursal de liquidación 

obligatória en sociedades comerciales. CON-TEXTO. Disponível em: < 



136 

 

O Código da Insolvência e da recuperação de empresas português destaca no item três 

da exposição de motivos que o objetivo precípuo de qualquer processo de insolvência é a 

satisfação do direito dos credores da forma mais eficiente possível. Destaca ainda que, como o 

patrimônio do devedor é a garantia comum dos créditos, pertence aos credores o direito de 

decidir sobre a melhor efetivação dessa garantia. Em seguida, o legislador português destacou 

que cabe ao credor, em última análise, decidir sobre a recuperação da empresa, seja na 

titularidade do devedor insolvente ou na titularidade de outrem, dado que empresas inviáveis 

não devem continuar em funcionamento à custa de empresas viáveis
513

. 

 Diante disso, percebe-se que a recuperação e a falência não são compartimentos 

jurídicos estanques do direito concursal atual e que ambas homenageiam tanto a função social 

da empresa como o princípio da propriedade privada. Tais princípios devem ser conjugados 

como o princípio da autonomia privada, porquanto se trata de direitos disponíveis negociáveis 

e, nesse contexto, a intervenção estatal deve ser mínima para priorizar a negociação entre 

credores e devedores, tomando-se o devido cuidado para que não haja violação do princípio do 

tratamento igualitário dos credores no acordo, exceto, obviamente, se o próprio credor titular do 

crédito abrir mão desse direito porque, insista-se, trata-se  de direito disponível. Exemplo dessa 

possibilidade é a prevista no art. 50, §1º, da Lei 11.101/2005, pelo qual a supressão de garantia 

real ou substituição dela somente ocorrerá mediante aprovação do credor titular do crédito 

quando da alienação do objeto dado em garantia. 

Na década de 1990 destacava-se que é preciso considerar que as mazelas das empresas 

em crise no Brasil são das mais variadas destacando-se, dentre elas, a sucessão do contralador, 

o desentendimento entre sócios, a administração amadora, a mão de obra desqualificada, a 

baixa produtividade, as dificuldades quanto ao crédito, as carga tributária e legislação 

trabalhista sufocantes, juros altos etc
514

.  Disso decorre que cada plano deverá ser adequado à 

realidade da empresa, considerando-se o caso em concreto, pois não há como buscar uma 
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solução aplicável a qualquer espécie de recuperação judicial. Nesse contexto, é de suma 

importância que o legislador corrija eventuais discrepâncias da lei no que diz respeito à 

participação deliberativa da assembleia geral de credores para fins de busca de uma solução 

consensual, ainda que difícil de ser encontrada. 

Afirma-se com razão que uma solução consensual é mais vantajosa do que uma 

solução imposta pelo Poder Judiciário. Mediante acordo espontâneo de vontades favorecido 

pela flexibilidade e pela confiança recíproca, o juiz abandona a função clássica e simbólica de 

ditar soluções, passando a exercer papel de intervenção e controle desprovidos de finalidade 

repressiva com vistas à cooperação entre credores e devedores
515

.  

Por outro lado, o Judiciário deve respeitar a coerência do ordenamento jurídico, em 

especial, dos precedentes judiciais que tratam da matéria. Logo, sob a perspectiva hermenêutica 

desenvolvida na segunda parte deste trabalho, o procedimento deve ser legitimado pela 

participação efetiva dos atores que compõem o processo recuperacional ou falimentar, dentre 

eles, a assembleia geral de credores, o devedor e o juiz.  Nesse ponto, a questão repousa muito 

mais em um diálogo entre a corrente procedimentalista e substancialista para, sem afastar a 

legitimação pelo procedimento, permitir ao Poder Judiciário decidir de forma coerente com a 

recuperação da empresa e a satisfação dos credores. 

Assume posição de destaque o princípio da autonomia privada, porquanto se a 

assembleia geral deliberar pela concessão da recuperação judicial, como se trata de direito 

disponível, não cabe ao juiz negar a recuperação e decretar a falência, exceto se diante de 

ilegalidade patente. Na recuperação, a assembleia geral pode aprovar, rejeitar ou mesmo 

modificar o plano de recuperação apresentado pelo devedor, constituir Comitê de Credores, 

concordar ou não com o pedido de desistência do devedor depois de deferido o processamento 

da recuperação pelo juiz, deliberar sobre nome do gestor judicial, quando há no plano previsão 

de afastamento do devedor e avaliar qualquer matéria que possa afetar interesse dos credores, 

acrescentando-se, na falência, a deliberação sobre outras modalidades de realização do ativo 

diferente das previstas no art. 142, I, II e III, que prevê leilão por lances orais, propostas 

fechadas e pregão para a realização do ativo. Assim, não sendo caso de uma dessas hipóteses, a 

assembleia geral deverá aprovar outra modalidade de realização do ativo diferente das expostas 

anteriormente, nos termos dos artigos 144 e 145 da LRE. 
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Alteração recente incluiu uma quarta classe de credores na composição da assembleia 

geral: os titulares de créditos enquadrados como microempresa ou empresa de pequeno porte 

(art. 41, IV). Assim, ao lado dos titulares de créditos derivados da legislação de trabalho ou 

decorrentes de acidentes de trabalho (art. 41, I), dos titulares de créditos com garantia real (art. 

41, II) e dos titulares de créditos quirografários, com privilégio especial, com privilégio geral 

ou subordinados (art. 41, III) foi incluída a quarta classe de credores titulares de créditos 

enquadrados como microempresa ou empresa de pequeno porte. 

A deliberação sobre o plano de recuperação segue o princípio da universalidade, 

porquanto as quatro classes devem votar, sendo o voto por cabeça na classe dos credores 

trabalhistas e micro empresas e empresas de pequeno porte (art. 45, §2º), ou seja, não se 

considera o valor do crédito. Nas demais classes, o voto será contado por cabeça e por valor, 

logo, deve ser por dupla maioria: primeiro a maioria simples das classes dos incisos II e III da 

LRE, e, cumulativamente, maioria do valor total dos créditos presentes à assembleia geral. A 

não aprovação do plano de recuperação judicial acarreta a falência do devedor, exceto quando 

excepcionalmente for caso de aplicação do cramdown (art. 58, §§ 1º e 2º), isto é, o juiz estiver 

diante de uma quase aprovação do plano pela assembleia geral e desde que não haja tratamento 

diferenciado entre os credores da classe que rejeitou o plano de recuperação. 

 Há quem afirme que é justamente a credibilidade do devedor perante os credores que 

deve servir como critério de aferição acerca do destino do devedor, porquanto se trata de direito 

disponível. Dessa forma, a viabilidade da empresa deve ser aferida com base no plano de 

recuperação que o devedor apresenta para, aceito pelas quatro classes de credores, conceder-se 

a recuperação judicial. Ainda é possível, em atenção ao princípio da preservação da empresa e 

da maximização dos ativos, afastar o devedor da gestão da empresa, nomeando-se um gestor 

judicial. A redação original colocava o afastamento do devedor como regra geral na 

recuperação, no entanto, essa medida causou diversas polêmicas e restringiu-se o afastamento 

diante de situações que indiquem indícios de crime, fraude ou dolo, ou ainda quando o próprio 

plano de recuperação prevê tal hipótese
516

.  

Mesmo com a decretação da falência, a satisfação dos credores não impede a 

preservação da empresa, cujos bens podem ser adquiridos por credores individuais ou coletivos 
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nos termos do art. 111 da LRE. Outra disposição que ressalta que a falência não é incompatível 

com o princípio da preservação da empresa está prevista nos artigos 117 e 118 da LRE, 

segundo o qual os contratos bilaterais e unilaterais não se resolvem pela falência, permitindo-se 

o cumprimento deles pelo administrador judicial, seja para minimizar prejuízos ou maximizar 

ativos. Além disso, a alienação dos bens prevista no artigo 140 é preferencialmente em bloco, o 

que ressalta que mesmo na falência o legislador optou por homenagear o princípio da 

preservação da empresa, porquanto a alienação individual dos bens é a última preferência legal, 

ressaltando-se que o objeto da alienação será adquirido livre de ônus, nos termos do artigo 141, 

II, da LRE. 

Logo, o princípio da preservação da empresa está presente tanto na falência (art. 75), 

quanto na recuperação (art. 45), porque ambas buscam a preservação e a otimização da 

utilização produtiva de bens
517

. Nesse contexto e sob a perspectiva substancial, a unificação dos 

procedimentos de recuperação e falência traria maior celeridade e aproveitamento dos atos 

processuais e colocaria fim na dicotomia falência versus recuperação
518

.  

Aliás, o princípio da preservação da empresa também é encontrado no direito 

concursal português que prefere a venda em bloco do estabelecimento empresarial
519

. Destaca o 

diploma português que a finalidade precípua do processo de insolvência é o pagamento dos 

credores e, por isso, o diploma reforça a possibilidade de trazer à massa falida bens que 

eventualmente tenham sido vendidos de forma irregular. O regime de exoneração do passivo 

restante é outra semelhança com o direito brasileiro, porquanto permite para fins de reabilitação 

econômica a libertação do credor de algumas dívidas através do princípio fresh start, acolhido 

também pela legislação alemã e americana
520

. 
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No diálogo principiológico que cerca tanto a falência quanto à recuperação da 

empresa, o processo de execução concursal deve buscar a realização ainda que compulsória do 

direito dos credores concorrentes e, ao mesmo tempo, preservar a empresa, conforme disposto 

nos artigos 47, 75 e 140 da Lei 11.101/2005, considerando que o princípio da preservação da 

empresa encontra limites nos princípios da propriedade privada, da livre concorrência e da livre 

iniciativa e que sua concretização é possível tanto na recuperação judicial quanto na falência 

propriamente dita. A recuperação da empresa em crise não pode ser vista como uma 

coletivização dos prejuízos provocados pelo administrador ineficiente, sob pena de violação 

dos princípios da livre concorrência, da propriedade privada e da livre iniciativa. 

O equilíbrio da relação jurídica existente entre credores e devedores é fundamental 

para avanços no aspecto da eficiência e, principalmente, da justa distribuição de riscos. Um 

sistema positivo da orientação legal pró-credor reduz o custo do crédito e as incertezas ou 

probabilidades de inadimplementos
521

, mas se exagerada, poderá acarretar tentativas de 

transferência de ativo para estados pré-falimentares. Certamente, a previsão do artigo 67 quanto 

ao contrato de mútuo ser classificado como crédito extraconcursal na recuperação judicial caso 

a falência seja decretada é uma forma de minimizar riscos de inadimplemento e reduzir o custo 

do crédito. Nesse mesmo sentido é a previsão do artigo 84, V, que dispõe sobre obrigações 

resultantes de atos jurídicos válidos praticados durante a recuperação considerando-as como 

créditos extraconcursais, de modo que não se submeterão ao concurso do artigo 83 e serão 

adimplidos antes deles. Assim, se em um processo de recuperação judicial um credor fornecer 

crédito ao devedor, este crédito não entrará na lista concursal do artigo 83. A tendência atual de 

maior proteção aos credores tem reflexos positivos na promoção do mercado de crédito ao 

mitigar os riscos do inadimplemento das obrigações. A Lei de Recuperação de Empresas traz 

diversos dispositivos que enaltecem essa proteção ao credor, tais como aprovação do plano de 

recuperação feita quase que exclusivamente pelos credores ou mesmo na permissão para 

alienação de bem objeto de garantia real, porquanto depende de anuência do credor titular da 

garantia (arts. 35, I, ―a‖ e 50, §2º, da LRE). 

Uma das previsões da Lei de Recuperação de Empresas que suscitam celeumas é a 

sujeição ou não das denominadas travas bancárias à recuperação judicial. As travas bancárias 

estão previstas no artigo 49, §3º, da LRE, segundo o qual credor titular da posição de 
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proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, arrendador mercantil, promitente vendedor 

de imóvel com contrato que contenha cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, assim 

como o proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, todos, não se submetem à 

recuperação judicial, prevalecendo o direito de propriedade. 

Os tribunais brasileiros não possuem posicionamento uniforme e isso prejudica a 

segurança jurídica, afastando investidores, embora haja certa tendência em relativizar a trava 

bancária
522

.  

Por outro lado, a adoção de um sistema de orientação pró-devedor acarreta 

encarecimento do crédito, além de não incentivar empréstimos diante do aumento de incertezas 

quanto ao possível inadimplemento. Sanções fracas ao devedor incentivam a leniência e a 

própria falência como meio de burlar o pagamento dos credores
523

. A Lei 7.661/1945, anterior 

a atual Lei 11.101/2005, responsável por regular o sistema de insolvência brasileiro por 60 

anos, recebia críticas pela ineficiência, seja na tentativa de preservar a empresa, seja no 

objetivo de satisfazer credores.  

 

4.2 O CRAM DOWN E O PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA: DO DEVER 

DO JUIZ CONCEDER O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DIANTE 

DA QUASE APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO 

Na legislação brasileira, o Cram Down está previsto no art. 58, §1º, da LRE e sua 

origem no direito concursal remonta aos Estados Unidos. A bankruptcy no direito americano 

está inclusa no United States Code, no Title 11. Quanto ao tema da recuperação de empresas e 

Cram Down, o  Chapter 11 trata de forma específica, porquanto traz a série de requisitos para a 

concessão da recuperação do devedor com base no instituto supracitado. Nesse sentido, o 

§1129 determina que a confirmação do plano de reestruturação deverá atender a uma série de 

requisitos legais previstos na alínea ―a‖, do referido parágrafo. Assim, o §1129, ―A‖, itens 1 a 

16, trata do plano de recuperação com a aprovação dos credores.  

                                                 
522
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523

 COSTA, Ana Carla Abrão. Sistemas legais de insolvência, incentivos e mercado de crédito: uma 
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O §1129, ―a‖ possui trezes requisitos legais que devem ser atendidos para fins de 

concessão do plano de restruturação da empresa
524

. Assim, o Capítulo 11, ao permitir a 

reestruturação da empresa, com ou sem consentimento dos credores, deve atender a 

determinadas exigências legais
525

. Além disso, o plano precisa, sem prejudicar credores 

dissidentes, apresentar viabilidade (feasibility of the plan)
526

,  atender aos preceitos da boa-fé 

(good faith) por parte do devedor e demonstrar como será feito o pagamento dos credores 

(disclosure of payments)
527

.  

Em seguida, o §1129 dispõe sobre o instituto do Cram Down, especialmente sobre a 

possibilidade de o tribunal aprovar o plano de recuperação a pedido do devedor, ainda que não 

aprovado por alguma classe de credores
528

. Nesse caso, minorias dissidentes (dissenting 

minorities) em uma ou mais classes serão obrigadas a aceitar o plano de recuperação
529

. Isso 

por que o plano de reestruturação de empresas passa pelo crivo da aprovação da totalidade de 

credores, em regra. Excepcionalmente, admite-se que o tribunal aprove um plano de 

restruturação mesmo que não tenha votos favoráveis para tanto através do instrumento 

denominado cramdown
530

, desde que pelo menos uma classe dos credores aprove o plano
531

.  
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No direito americano, a celeuma instala-se diante do fato que, proposto o plano de 

recuperação ou reestruturação, há duas hipóteses possíveis de aprovação. Na primeira delas, os 

credores decidem pela recuperação ou pela falência e, nesse caso, requer aprovação de todas as 

classes de credores. A segunda hipótese querer aprovação em pelo menos uma classe
532

 e os 

argumentos em sede doutrinária são no sentido de que a aprovação do plano de reestruturação 

via Cram Down deve ser interpretada para conceder mais flexibilidade ao plano de 

recuperação. Os devedores que optam por pedir a reestruturação com fundamento no Chapter 

11 em detrimento do Chapter 7 é porque pretendem continuar a atividade empresarial após o 

processo de insolvência. Para tanto, é preciso que o devedor apresente um plano de 

reestruturação para ser aprovado pelos credores
533

.  

Daí por que se afirma que para obter a confirmação com base no Capítulo 11, o 

devedor deverá preencher uma série de requisitos e que o método ordinário de confirmação do 

plano é o previsto no art. 1129(a), enquanto que no art. 1129(b) há a previsão do Cram Down 

como método alternativo
534

 para fins de aprovação da reestruturação da empresa. Como a 

aprovação do plano requer voto da maioria dos membros de uma classe que representem pelo 

menos 2/3 do valor em dólar da classe, o credor com maior crédito tem grande poder para fins 
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de aprovação ou desaprovação do plano de recuperação no direito americano
535

. Além disso, o 

plano precisa ser viável (feasible)
536

 e não poderá permitir que devedores possam agir de má-fé 

para flexibilizar a classificação concursal quando do recebimento de créditos
537

. 

Assim, o cramdown é um instrumento previsto na legislação norte americana que 

permite ao juiz forçar uma classe de credores minoritários a seguir a maioria, alcançados os 

percentuais mínimos para sua concessão
538

.  Discute-se inclusive sobre a possibilidade de 

imposição pelo juiz via cramdwon da taxa de juros adequada que os devedores devem pagar 

quando da reorganização via Capítulo 11 e que cujos efeitos valerão tanto para os credores 

quanto para os devedores em posse (Debtors-In-Possession - DIP)
539

.   

O Cram Down foi introduzido no Brasil pela Lei 11.101/2005 que, no art. 58, §1º, 

determina que o juiz poderá conceder o processamento da recuperação judicial de um plano de 

recuperação de empresa mesmo que não tenha obtido a aprovação dos credores. À semelhança 

do direito americano, no Brasil, o plano de recuperação aprovado via Cram Down não poderá 

implicar tratamento diferenciado para a classe que o rejeitou (art. 58, §2º, da Lei 11.101/2005). 
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Na verdade, o Cram Down no Brasil antes da reforma que instituiu a quarta classe de 

credores, diferentemente do previsto nos Estados Unidos, requeria uma quase aprovação do 

plano. A LRE traz previsão de quatro classes de credores na Lei 11.101/2005, destacando-se a) 

credores trabalhistas, b) credores com garantia real, c) credores quirografários, com privilégio 

especial, com privilégio geral e subordinados e d) credores microempresa e empresa de 

pequeno porte
540

. Os credores, reunidos em assembleia geral, decidem pela concessão ou não 

da recuperação do devedor.  

É possível que em uma recuperação judicial não haja todas as classes supracitadas. Por 

outro lado, a Lei 11.101/2005 na sua redação original não possuía previsão quanto à quarta 

classe de credores incluída pela recente Lei Complementar N.º 147/2014. Como a referida lei 

alterou a configuração da assembleia geral de credores, mas não trouxe nenhuma previsão 

quanto ao cômputo dos votos para fins de Cram Down que permanece com a redação original, 

que fala em voto favorável de duas classes mais um terço da terceira, caso haja, é possível que 

surjam dúvidas quando da aplicação do instituto pelo Poder Judiciário se houver as quatro 

classes em determinado caso.  

Em verdade, o Cram Down brasileiro possui uma série de requisitos cumulativos para 

sua concessão. O primeiro deles (art. 58, §1º, I) refere-se ao voto favorável de mais de 50% 

(cinquenta por cento) do valor dos créditos presentes em assembleia geral e, nesse caso, 

independe de classes de credores, porquanto são vistos como uma totalidade. O segundo 

requisito pode inclusive gerar alguma confusão quando da aplicação do instituto pelo Poder 

Judiciário, pois a redação não foi alterada com o advento da quarta classe de credores. Assim, o 

art. 58, §1º, II requer o voto favorável de pelo menos duas classes de credores e a quase 

aprovação da terceira,  mas há lacuna quanto à quarta classe (credor microempresa e empresa 

de pequeno porte).  

Saliente-se que a contagem dos votos se dá nos termos do art. 45 da referida lei. No 

caso dos credores reais e quirografários, incluindo os com privilégio especial, geral e 

subordinados (art. 45, II e III), a proposta do plano deverá ser aprovada se atender a dois 
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requisitos cumulativos, quais sejam, mais da metade do valor total dos créditos presentes em 

assembleia, assim como a maioria simples dos credores presentes que integram as duas classes 

supracitadas. Ou seja, considera-se o valor do crédito e o número de credores. A contagem dos 

votos da classe I e IV (credores trabalhistas e microempresa/empresa de pequeno porte) é 

diferente, porquanto não importa o valor de crédito, mas o número de credores como requisito 

para a aprovação do plano, qual seja, maioria simples de credores presentes. Assim, enquanto 

para as classes I e IV importa só o número de credores, as classes II e III importa, além do 

número de credores, o valor do crédito. 

Assim, caso adote-se uma interpretação ao pé da letra do texto legal, a aprovação do 

plano de recuperação da empresa com base no Cram Down ficou mais fácil, porque antes, 

como só havia três classes de credores, era necessário voto favorável de duas classes, e mais 

um terço de votos da terceira classe. Agora, ou se faz uma interpretação sistemática para 

afirmar que o ponto substancial do Cram Down no direito brasileiro é a quase aprovação total 

pelas diversas classes, impondo-o à minoria dissidente, ou então será possível um Cram Down 

com voto favorável de duas das quatro classes, mais um terço da terceira. Sob a perspectiva da 

preservação da empresa, não há dúvidas que a não inclusão da quarta classe para fins de 

concessão do Cram Down facilita a concessão da reestruturação da empresa, mas provoca 

insegurança jurídica.  

A questão, se analisada sob a ótica do creditor oriented, certamente seria necessário o 

voto favorável de três classes, mais um terço de votos da quarta classe de credores. Por outro 

lado, se analisada sob a ótica debtor oriented, basta o voto favorável de duas classes, mais um 

terço de votos da terceira para o Cram Down ser concedido. Ocorre que a referida lei 

11.101/05, dada sua complexidade, não pode ser classificada como creditor oriented / debtor 

oriented, de modo que não se pode afirmar, sob pena de incorrer em ideologismo, que a 

preservação da empresa ou a satisfação dos credores deva prevalecer. A solução mais viável é 

crer que o legislador, por opção e não mero descuido, não alterou o quórum do Cram Down e 

de modo que permanece o quórum original para fins de concessão da recuperação através do 

referido instrumento. A interpretação mais adequada à Constituição, ao princípio da 

preservação da empresa e à segurança jurídica é a que mantém a contagem de votos  como no 

texto anterior a reforma, ou seja, duas classes mais um terço da terceira, se houver. 

Assim, em atenção ao princípio da preservação da empresa, preenchidos os requisitos 

legais do art. 58, §1º, I, II e III, é dever do juiz conceder a recuperação com base no instituto 
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Cram Down e a contagem de votos deverá seguir o texto legal, qual seja, a aprovação de duas 

classes mais um terço da terceira, mesmo que haja as quatro classes no caso em concreto, pois 

esta foi a opção do legislador. O único controle que o juiz poderá exercer para fins da não 

concessão diz respeito à legalidade, porquanto não poderá aprovar um plano de recuperação 

que viole a lei como, por exemplo, conceda tratamento privilegiado ao credor que votou a favor 

da aprovação. O próximo ponto avaliará algumas tendências e questões controvertidas do 

direito concursal.  

 

4.3 TENDÊNCIAS ATUAIS DO DIREITO CONCURSAL 

4.2.1 A unificação do direito concursal  

Percebe-se que a unificação do direito concursal é tendência no direito comparado, a 

exemplo do ocorrido em Portugal, Espanha e Alemanha. Na América, países com Chile, 

Argentina e Peru também adotam um mesmo procedimento para a falência e a insolvência 

civil. O Código de Processo Civil de 1973 inovou ao trazer para o ordenamento jurídico 

brasileiro o concurso universal que até então era limitado aos comerciantes, no entanto, sob o 

rótulo de ―execução por quantia certa contra devedor insolvente‖, não estendeu o instituto da 

falência ao devedor civil
541

.  

Ressalte-se que o Título IV do Código de Processo Civil de 1973, arts. 748 a 786-A, 

não foi revogado pelo novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), dado que o art. 1.052 

do novo diploma prevê que até o advento de lei específica, as execuções contra o devedor 

insolvente, em andamento ou que sejam propostas, permanecerão reguladas pelo referido Título 

IV do diploma anterior. Tais disposições normativas do Código de Processo Civil devem ser 

aplicadas também às pessoas físicas ou às jurídicas não abarcadas pelo regime falimentar, como  

aqueles que exercem atividade não empresarial, profissionais intelectuais, ruralistas não 

inscritos no regime empresarial, sociedades simples, cooperativas, associações e fundações, 

conforme previsto no art. 786, do Código de Processo Civil de 1973. 

Há várias diferenças entre o regime concursal brasileiro para o devedor empresário e 

para o devedor civil. A começar pela possibilidade do devedor empresarial apresentar plano de 
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recuperação judicial, inclusive especial, caso seja uma microempresa ou empresa de pequeno 

porte. Além disso, o instituto cramdown é previsto no direito falimentar, mas não o é no regime 

de insolvência civil, dado que havendo oposição quanto à forma de pagamento, a insolvência é 

medida que se impõe nos termos do art. 783 do Código de Processo Civil de 1973. 

Vislumbra-se cada vez mais a prioridade na satisfação dos credores e na 

desjurisdicionalização da matéria, especialmente na legislação da Alemanha, Portugal e 

Itália
542

.  Nesse contexto, a legislação brasileira também seguiu essa linha, especialmente ao 

permitir a venda antecipada de bens para fins de maximização dos ativos.  Em regra, a tradição 

do direito de insolvência anglo-saxão tende a proteger os credores, enquanto que modelos 

fundados no sistema francês favorecem devedores, características essas que vêm sendo 

mitigadas especialmente depois da crise asiática do final da década de 1990
543

. Daí por que o 

número de falências é mais elevado naqueles países de tradição pró-credor especialmente 

quando há muitos requisitos legais que impedem reorganizações das empresas em crise
544

.  

Nesse contexto, o art. 49 da LRE dispõe que todos os créditos existentes na data do 

pedido de recuperação estarão sujeitos a ela mas, na sequência, excepciona o credor de posição 

fiduciária, arrendador mercantil e proprietário, determinando a não submissão deles à 

recuperação judicial, impedindo no entanto, a retirada ou venda dos bens essenciais à atividade 

empresarial (art. 49, §3º)
545

.  
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Por fim, em lugares como Alemanha, Holanda e Inglaterra, há linhas de crédito 

oficiais que funcionam como socorros extrajudiciais, ou seja, independentemente de legislação 

falimentar para tentar recuperar a empresa em crise. Além disso, órgãos públicos como o 

Institute per la Ricostruzione Industriale, na Itália; Société Nationale d’Investissement, na 

Bélgica; National Enterprise Board, da Inglaterra, funcionam como meios de auxílio às 

empresas em dificuldades
546

.  

 

4.2.2 A eficiência como parâmetro legal para a preservação da empresa e a satisfação dos 

credores como parâmetro fundamental do direito concursal  

Assim, do ponto de vista econômico, a falência tem a função de conceder ganhos e 

bem-estar geral que são superiores às perdas particulares envolvidas, porque empresas 

ineficientes não devem ser preservadas, em quaisquer setores envolvidos da economia
547

. Ao 

punirem o devedor (não necessariamente sob a ótica penal), as leis de insolvência 

desempenham importante papel no sentido de impactarem minimizando as perdas dos credores 

e estabelecendo custos para o não cumprimento dos contratos
548

.  

Nesse contexto de evolução, o direito concursal brasileiro atual repousa em dois 

objetivos fundamentais. Em primeiro lugar, busca-se a recuperação da empresa viável em crise 

e, não sendo possível, a falência é medida que se impõe para a consequente formação da massa 

falida objetiva e a satisfação do interesse dos credores. Assim, a legislação atual difere da 

anterior, principalmente, por conceder efetividade e celeridade ao processo recuperacional e 

falimentar. 

                                                                                                                                                           

Turma, julgado em 24/09/2013, DJE 11/10/2013;  Decisões Monocráticas:  AREsp 114911/PR, Rel. 

Ministro João Otávio de Noronha, 3ª Turma, julgado em 17/12/2014, publicado em 19/12/2014; REsp 

1437988/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3ª Tuma, julgado em 14/11/2014, publicado em 

24/11/2014; REsp 1235174/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, 4ª Turma, julgado em 04/06/2014, 

publicado em 01/08/2014 
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Estudo do Banco Mundial destacou as melhores práticas internacionais concernentes à 

insolvência, com ênfase no contexto e em soluções políticas integradas. Tais princípios foram 

desenvolvidos em 2001 no contexto das recentes crises pelas quais os mercados emergentes 

passaram na década de 1990. Entre 2001 e 2004, os princípios foram usados em vários sistemas 

ao redor do mundo, permitindo assim uma análise contextual da completude de tais princípios. 

Em 2003, o Banco Mundial convocou o Fórum Global sobre Gestão de Risco de Insolvência 

(FIRM) para avaliar as lições das experiências
549

. A troca de experiência foi debatida em 

diversos eventos com especialistas de várias partes do mundo, destacando-se, dentre os 

eventos, o Fórum sobre Forum on Asian Insolvency Reform de 2002, organizado pela OCDE e 

o Forum on Insolvency in Latin America (FILA), realizado em 2004.   

O primeiro ponto a ser destacado refere-se à eficiência do sistema de insolvência. 

Sistemas ineficientes não servem aos credores nem aos devedores. As relações de crédito 

devem se pautar na transparência, na responsabilidade e na previsibilidade. Mecanismos 

institucionais devem alinhar incentivos e desincentivos no sistema econômico como um todo 

incluindo o empresarial, o financeiro e o social. Quando o sistema de execução é ineficiente, os 

credores requerem garantias mais fortes para compensar a ineficiência da execução e 

prejudicam as relações de mútuo
550

. Logo, o sistema de insolvência deve se pautar em alguns 

princípios. O primeiro deles é o ambiente de crédito, que subdivide-se em três espécies, a saber, 

compatibilidade entre crédito e execução, crédito acessível, previsibilidade e transparência. 

Assim, a retomada, apreensão ou venda de móveis ou imóveis deve ser proporcionada por 

métodos eficazes, ou isso prejudicará o sistema de crédito
551

.  

Sob essa influência dos debates que faziam coro na recuperação de empresas em crises 

para manter a atividade empresarial produtora de riqueza e geradora de empregos, foi editada a 

Lei 11.101/2205
552

. A Lei de Recuperação de Empresas adotou esse princípio, em especial, no 

que concerne às travas bancárias previstas no artigo 49, §3º, que garante a propriedade  privada 

ao não submeter seu titular à recuperação judicial. Portanto, o credor titular de posição de 
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proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, arrendador mercantil, proprietário ou 

promitente vendedor de imóvel com contrato que contenha cláusula de irrevogabilidade e 

irretratabilidade, ou proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, todos, não se 

submetem à recuperação judicial. Além disso, a recuperação judicial não atinge coobrigados, 

fiadores e obrigados de regresso, logo, eles podem ser executados pelos credores dada a 

permanência do direito e privilégios contra eles. É o caso, por exemplo, que ocorre com o 

sócio-avalista: eventual concessão de recuperação à sociedade empresária, com a consequente 

suspensão das ações de execução por 180 dias não impede a execução do sócio avalista. 

Outros dois princípios destacados como melhores práticas são o acesso às informações 

referentes ao histórico do tomador para fins de avaliação do risco e a possibilidade de acordo 

informais de acesso ao crédito. O tratamento igualitário dos credores é outro princípio 

destacado no estudo publicado pelo Banco Mundial e enfatizado pela Lei de Recuperação de 

Empresas, conforme abordado no tópico do princípio do tratamento igualitário dos credores
553

.  

4.2.3 Recuperação e falência transfronteiriças: a questão dos grupos empresariais 

 

Com a globalização, é cada vez mais comum empresas que atuam nos mais diversos 

países, cada qual com seu ordenamento jurídico peculiar. No estudo do Banco Mundial 

sustentou-se a importância de regras claras para tratar de empresas transfronteiriças, ou seja, 

empresas que possuem filiais e atuam em vários países. A Lei de Recuperação de Empresas 

brasileira não cuidou da insolvência transfronteiriça (cross-border insolvencies) e, 

recentemente, o Código de Processo Civil (art. 69, §2º, V) trouxe normas que tratam da 

cooperação internacional e, dentre elas, uma prevê atos concertados para facilitação de 

habilitação de créditos na falência e na recuperação judicial.  

A adoção de um diploma geral à semelhança do ocorrido com os títulos de crédito 

favorece a transparência, a qual deve ser enaltecida juntamente com a governança corporativa, 

na qual as partes possam ter acesso às informações e cooperar para o resultado prático do 

processo. Além disso, a não adoção de um sistema legal que trate da falência e da recuperação 

de grupos societários que atuam para além das fronteiras dos seus estados de origem inibe 

investimentos externos e internos. Nada mais inibidor de investimento do que regras de direito 

inconsistentes e violação da previsibilidade das decisões judiciais (segurança jurídica).   
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Recentemente, o capítulo 15 da Lei americana incorporou a Lei Modelo nas 

Insolvências Internacionais (―Model law‖), texto oriundo da Comissão das Nações Unidas 

Sobre Lei de Comércio Internacional (UNCITRAL) sobre insolvência transnacional, matéria da 

qual a Lei brasileira é omissa
554

. Dentre os objetivos da lei, destacam-se: a) estimular a 

cooperação e comunicação entre cortes americana e estrangeiras em matéria de insolvência, b) 

estabelecer maior segurança jurídica para o comércio e investimentos c) propiciar 

administração justa e eficiência nos processos de insolvência transnacionais d) maximizar e 

proteger o valor dos ativos do devedor e e) promover e facilitar a recuperação da empresa 

viável
555

.  

Portanto, a insolvência transnacional é uma lacuna na lei brasileira já resolvida no 

âmbito de países como Estados Unidos, França, Japão e Suíça, fato este que demonstra a 

necessidade de elaboração de lei brasileira em matéria falimentar que atenda aos princípios do 

Direito Falimentar Internacional e que sirva de embrião à estrutura que, no futuro, seja a base 

da Convenção sobre a matéria no âmbito do MERCOSUL
556

. No âmbito internacional, a 

Uncitral Model Law on Cross-Border Insolvency e a EC Regulation on Insolvency são os dois 

diplomas que tratam da insolvência no direito internacional. A Uncitral Model Law objetiva a 

promoção de cooperação entre tribunais e autoridade de Estado estrangeiros A EC Regulation 

on Insolvency regula conflitos de lei de matéria falimentar, assim como trata de normas 

procedimentais
557

. As inovações oriundas do Model Law visam, no geral, aumento de eficiência 

e simplificação dos processos de insolvência transnacionais para permitir que cada Estado 

inclua na sua legislação dispositivos que permitam a comunicação entre cortes sem 

formalidades maiores, como cartas rogatórias ou outros canais diplomáticos.  

4.2.4 A aplicação da Lei de Recuperação e Falência a quem não seja empresário e ao 

empresário irregular ou que não preencha os requisitos legais 
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A Lei 11.101/2005 traz no artigo 48 diversos requisitos para a concessão da 

recuperação judicial ao devedor empresário. A primeira delas é o exercício regular da atividade 

há mais de dois anos. O primeiro ponto a ser destacado é que o exercício de empresa não 

depende de regularidade. Assim, por exemplo, duas pessoas podem se unir, constituir sociedade 

e passar a explorar atividade empresarial de forma irregular, isto é, sem que tenha seus atos 

constitutivos levados a registro na Junta Comercial. Assim, embora o art. 967 do Código Civil 

de 2002 estabeleça a obrigatoriedade da inscrição do empresário no Registro Público de 

Empresas Mercantis da respectiva sede antes do início da atividade, em verdade, ele poderá 

fazê-lo a qualquer momento, desde que atendidos os requisitos legais como, por exemplo, não 

ser incapaz ou estar legalmente impedido, como ocorre com o falido condenado por crime 

falimentar (art. 181, I, da Lei 11.101/2005).  

Ocorre que esse registro é constitutivo e não declaratório. Dessa forma, mesmo que 

exerça a atividade empresarial há vários anos, a regularidade passa a ser contada da data da 

regularização, ainda que o início da atividade empresarial ocorra em data anterior. Logo, o 

empresário irregular que tenha procedido com a regulamentação da atividade somente poderá 

pedir a recuperação judicial ou extrajudicial depois de decorridos dois anos do efetivo registro 

do ato constitutivo na Junta Comercial.  Saliente-se ainda que, pela leitura do art. 48 da Lei 

11.101/2005, os requisitos para a concessão da recuperação judicial ou extrajudicial são 

cumulativos. Destaca-se, além do critério temporal de exercício regular, como segundo 

requisito, a exigência de o autor do pedido de recuperação não ser falido ou, caso tenha falido 

antes, que as responsabilidade tenham sido declaradas extintas por sentença transitada em 

julgado.  

Outros requisitos são: não ter obtido recuperação judicial há menos de 5 (cinco) anos e 

não ter sido, nem possuir como sócio controlador ou administrador, condenado por crime 

falimentar. Não parece haja possibilidade de, em atenção ao princípio da função social da 

empresa, burlar tais imposições legais sob o argumento da função social da empresa. Além 

desses requisitos, a petição inicial do pedido de recuperação deverá vir acompanhada de 

diversos documentos ou haverá risco de que o juiz determinar a emenda, nos termos do art. 51, 

I a IX, da LRE. Dentre eles, destacam-se as exposições das causas concretas da situação 

patrimonial do devedor e as razões da crise econômico-financeira, as demonstrações contábeis 

dos últimos três exercícios sociais, contendo balanço patrimonial, demonstração dos resultados 

acumulados, dos resultados do último exercício e do relatório gerencial de fluxo de caixa. Além 

disso, deverá vir acompanhada ainda da relação nominal completa e detalhada dos credores, a 
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relação integral detalhada dos empregados, a certidão de regularidade do devedor na Junta 

Comercial, a relação de bens particulares dos sócios controladores e administradores do 

devedor, os extratos atualizados das contas bancárias do devedor, os extratos atualizados das 

contas bancárias do devedor e aplicações financeiras, certidões de cartórios de protestos 

situados na comarca do domicílio ou sede do devedor ou naquelas que possui filial, relação 

subscrita pelo devedor de todas as ações judiciais em que figure como parte, inclusive 

trabalhistas. 

Questão que parece ser clara na lei e que vem sendo controvertida diz respeito à 

análise formal do pedido de recuperação judicial para fins de deferimento do processamento de 

recuperação. Em outras palavras, deve ou não conceder o processamento da recuperação se a 

documentação estiver em termos? Pela letra do art. 52 da Lei 11.101/2005, se a documentação 

estiver em termos, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato, 

adotará outros procedimentos, como nomear administrador judicial etc.  

Em acórdãos
558

 
559

, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu que o juiz 

poderá determinar perícia prévia para fins de apreciação da documentação contábil apresentada 

e, assim, averiguar a real situação funcional da empresa
560

. Assim, de acordo com o julgado, o 

juiz não pode mostrar-se indiferente se verificar a inviabilidade da recuperação da empresa ou 

mesmo a utilização abusiva da recuperação, dado que o princípio da preservação da empresa 

não é absoluto. Com a perícia prévia, há quem afirme a redução dos pedidos de recuperação em 

30%
561

.  

A pesquisa foi realizada no site do Tribunal de Justiça de São Paulo
562

. Na aba 

pesquisa por campos específicos, foram selecionados, respectivamente, os assuntos constantes 

na aba 4993 (recuperação judicial e falência), além dos assuntos de n.º 10001179 e 10001180, 

conforme pode ser visto na imagem abaixo: 
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Embora a pesquisa tenha encontrado 57 acórdãos do referido Tribunal, a grande 

maioria trata de perícia para fins de habilitação de crédito e não para fins de deferimento do 

processamento da recuperação.  

O Tribunal entendeu que, ―ante a existência de indícios em sentido oposto [é possível] 

perícia prévia para auxiliar o juiz na constatação [d]a real situação de viabilidade da postulante 

em superar o estado momentâneo de crise, ante a existência de indícios em sentido oposto‖
563

 

ou ―possibilidade [de realização de perícia prévia], diante da ausência de conhecimentos 

técnicos do juízo, suficientes à apreciação da regularidade da documentação contábil 

apresentada‖
564

, ou ainda ―presente a regularidade formal nos documentos apresentados pela 

recuperanda, como o perito confirmou em prévia prova pericial, não se pode negar o 

processamento do pedido de recuperação
565

‖. Além deste, há outros acórdãos no sentido de que 

é cabível a perícia prévia determinada pelo juízo para fins de análise da viabilidade da empresa 

                                                 
563

 BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. AI 2090566-39.2015.8.26.0000. 2ª Câmara Reservada de 

Direito Empresarial. Rel Ramon Mateo Júnior. Data de julgamento 15/06/2015.Nesse sentido, AI 

2058626-90.2014.8.26.0000,  AI 0194436-42.2012.8.26.0000, AI 2274280-02.2015.5.26.0000 e AI 

2008754-72.2015.8.26.0000.      
564

 Id., AI 2008754-72.2015.8.26.0000. 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial. Rel Ramon Mateo 

Júnior. Data de julgamento 16/03/2015. 
565

 Id., AI 2274280-02.2015.5.26.0000. 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial. Rel 

Desembargador Carlos Alberto Garbi. Data de julgamento 13/06/2016.  



156 

 

em crise, fato este que demonstra a não aplicação do que determina o artigo 52 da Lei 

11.101/2005 e provoca insegurança jurídica.  

Além disso, usando os mesmo parâmetros da pesquisa e mencionando na pesquisa 

livre o termo ―Cram down”, conforme imagem abaixo, a pesquisa retornou 127 resultados
566

. 

Analisando cada um deles, foi possível perceber que em vários julgados as seguintes 

conclusões: O juiz deve aplicar o Cram down diante de ―exercício lícito, porém, não razoável e 

desproporcional de poder de oposição‖. O juiz aplicou o Cram Down e concedeu a recuperação 

judicial em um caso no qual havia três classes de credores e o plano de recuperação foi 

aprovado pela classe trabalhista (100%), pela classe quirografária (76,46%), mas rejeitado pela 

classe II (garantia real – 100%) na qual apenas um credor, o Banco do Brasil, detentor de todo 

o crédito real, votou pela não aprovação do plano.  Percebe-se, de pronto, pelo não 

cumprimento do inciso III do parágrafo 1º do art. 58: aprovação em duas classes, mais 1/3 da 

terceira classe. Mesmo assim, o Tribunal entendeu legítima a aplicação do Cram Down pelo 

juízo a quo. No entanto, a decisão do Tribunal provoca insegurança jurídica, não condiz com a 

determinação legal (art. 58, §1º) e a melhor forma de corrigir situações semelhantes seria 

incluindo dispositivo legal para permitir ao juiz aprovar o plano via cramdown mesmo em caso 

de rejeição total por uma das classes.  

Em outro caso, o Tribunal decidiu que, para aplicação do Cram Down, devem ser 

observados os requisitos cumulativos.  Houve, conforme dito anteriormente, recente alteração 

legal que incluiu a quarta classe de credores (os credores ME e EPP). Pedia-se, portanto, a 

anulação da assembleia geral na qual três classes de credores haviam votado pela não 

aprovação do plano de recuperação, porque os credores MEs e EPPs não haviam votado como 

classe em separado. O tribunal decidiu que uma possível anulação da assembleia geral não faria 

diferença porque, mesmo com a aprovação da quarta classe (MEs e EPPs), o plano não 

conseguiria o quórum mínimo sequer para aplicação do Cram Down. O Tribunal seguiu o voto 

do relator que citou o Enunciado 44 do Conselho da Justiça Federal que possibilita o controle 

de legalidade da homologação do plano de recuperação judicial aprovado por credores e citou 

ainda a doutrina de Manoel Justino Bezerra Filho, Fábio Ulhoa Coelho e Ecio Perin Junior para 
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embasar o entendimento de que a aplicação do Cram Down depende da ocorrência cumulada de 

todos os requisitos previstos no art. 58 da Lei 11.101/2005
567

.  

Tais disposições para fins de recuperação devem ser aplicadas a quaisquer empresários 

em questões de recuperação judicial, exceto empresa pública, sociedade de economia mista, 

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 

supracitadas, dada a vedação estabelecida no art. 2º da Lei 11.101/2005.  

Outra questão interessante é a aplicação da Lei 11.101/2005 ao agronegócio. De 

acordo com o art. 971 do Código Civil, o empresário poderá requerer sua inscrição no Registro 

Público de Empresas Mercantis da sua sede, desde que atendidos os requisitos legais do art. 

968 do Código Civil e que a atividade rural constitua sua principal profissão. Nesse caso, ele 

será equiparado à figura do empresário e, portanto, poderá se valer dos institutos da Lei de 

Recuperação de Empresas. 

 

4.4 PRESERVAÇÃO DA EMPRESA: UMA ANÁLISE DOS ÚLTIMOS 20 ANOS NO 

BRASIL 

A Lei 11.101/2005 foi publicada em 09 de fevereiro de 2005 e entrou em vigor 120 

dias depois. Uma análise dos pedidos de recuperação judicial  e falência ajudará a compreender 

a eficácia da legislação para a reestruturação das empresas. 

De abril de 2005 a 2015 foram requeridos 40.419 recuperações judiciais, o que 

significa uma média mensal de 306 pedidos de recuperação judicial por mês. Quanto às 

falências decretadas, entre abril de 2006 e abril de 2016, foram decretadas 82.845 falências, que 

equivale a uma média mensal de 628 empresas fechando as portas por mês no Brasil. O gráfico 
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a seguir demonstra o número de pedidos de recuperação na nova legislação, durante o período 

2005 a 2015
568

. 

 

Figura 1 Pedidos de recuperação e falências decretadas entre 2006 e 2016 

 

No gráfico, é possível perceber a diminuição significativa das falências durante o 

quinquênio de 2005 a 2011, com rápido aumento a partir de 2012. Por outro lado, é possível 

perceber o crescente número de pedidos de recuperação judicial com o advento da nova 

legislação. É possível perceber que houve significativa diminuição do número de falência de 

empresas em comparação com o mesmo período de tempo da legislação anterior. Entre abril de 

1995 e abril de 2005, sob a égide da legislação anterior, 309.182 empresas foram à falência, o 

que equivale a um média de 2555 falências por mês. Durante esse mesmo período, foram 

requeridas 41.687 concordatas, que perfaz uma média de 126 concordatas por mês. O gráfico a 

seguir demonstra a evolução do número de falência e concordatas no período de 1995 a 2005. 
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 Resta claro que houve diminuição significativa do número de falências decretadas sob 

a égide da Lei 11.101/2005. O gráfico a seguir demonstra de falências decretadas durante o 

período de 20 anos, compreendido entre 1995 a 2015. 

 

Assim, os dados comprovam o aumento no grau de eficiência da legislação atual em 

relação à anterior no que diz respeito à preservação da empresa, sobretudo diante do aumento 

de pedidos de recuperação judicial juntamente com a diminuição do número de falências 

decretadas. Ou seja, se a empresa não faliu, certamente satisfez os interesses dos credores e 
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concretizou o princípio da preservação da empresa. Não se olvida que há diversos outros 

fatores, como crises financeiras mundiais e internas, assim como a estabilização da moeda 

brasileira em meados da década de 1990, mas as crises internacionais não são determinantes 

para o aumento do número de quebra das empresas brasileiras.  

A crise financeira de 1997-1998 nos países asiáticos foi surpreendente pela sua 

repercussão que provocou em vários países
569

. O número de quebras no Brasil mantinha-se 

elevado, mas não pode ser tido como consequência da crise e isso é reforçado pelo que ocorreu 

diante da crise do final da década de 2000. De acordo com o gráfico anterior, não houve 

aumento significativo do número de quebras na crise de 2009, sobretudo porque a economia do 

Brasil mantinha-se forte graças aos sustentáculos do período de 2003 a 2008, gerado pelo 

superávit da balança comercial que fora alavancado pelo crescimento das exportações, 

sobretudo commodities
570

. Logo, as crises mundiais não são causas necessárias e suficientes 

para o aumento da falência de empresas, pelo menos considerando o contexto interno 

brasileiro. 

O gráfico a seguir demonstra o número de deferimentos do processamento da 

recuperação em comparação com as recuperações concedidas para averiguação se de fato a 

empresa recuperanda consegue a aprovação do plano de recuperação. Não há dados quanto ao 

número de empresas que consegue de fato se reestruturar, mas como a falência e a recuperação 

são dois lados de uma mesma moeda, se não aumentou o número de falências em relação ao 

período da lei anterior, é dedutível que o cenário da legislação atual é mais favorável ao 

princípio da preservação da empresa. 
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O gráfico anterior demonstra a diminuição dos pedidos de falência, principalmente 

por que a nova legislação estabeleceu, para o caso de impontualidade de pagamentos 

injustificada (art. 94, I, da LRE), o piso mínimo de valor superior a 40 salários mínimos, fato 

que inibe pedidos de falência por inadimplemento de dívidas ínfimas. Esse número seria ainda 

menor se fosse estabelecido mesmo valor para execução frustrada (art. 94, II) e um prazo maior 

para o devedor se defender, nos pedidos de falência, com a apresentação do plano de 

recuperação. É possível perceber que, ainda que o número de pedidos de recuperação tenha 
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aumentado juntamente com o deferimento do processamento da recuperação judicial nos 

últimos dez anos, o número de empresas que realmente alcançam a recuperação ainda está 

muito aquém do que se espera, mas um número ideal não deve ser buscado às custas dos 

direitos dos credores. Além disso, outro aspecto importante melhorado com o advento da Lei 

11.101/2005 foi a oferta de crédito em relação ao Produto Interno Bruto, que em 2005 era de 

23,6% e em 2014 chegou a 54,7%, diante da flexibilização provocada pelo aspecto negocial da 

nova Lei de Recuperação de Empresas
571

.  

Dentre os oito maiores casos de recuperação de empresas desde 2005, quando a Lei 

11.101/2005 passou a viger, destacam-se
572

:  

 

Empresa Valor da dívida Vara/ Tribunal/ N.º do 

Processo 

Situação atual 

1º  Oi   R$ 65,4 bilhões 7ª Vara Empresarial TJRJ / 

0203711-65.2016.8.19.0001 

Deferido 

processamento da 

recuperação judicial 

2º  Sete Brasil   R$ 19,3 bilhões 3ª Vara Empresarial do 

TJRJ / 0142307-

13.2016.8.19.0001 

Deferido o 

processamento da 

recuperação judicial 

3º  OGX  R$ 12 bilhões 4ª Vara Empresarial do 

TJRJ - 0377620 – 

56.2013.8.19.0001 

Deferido o 

processamento da 

recuperação judicial 

4º  OAS   R$  11,15 

bilhões 

1ª Vara de Falências e 

Recuperações Judiciais do 

TJSP / 1030812-

77.2015.8.26.0100 

Deferido 

processamento de 

recuperação judicial 

5º  Schahin   R$ 5,85 bilhões 2ª Vara de Falências e 

Recuperações Judiciais / 

1037133-31.2015.8.26.0100 

O Tribunal de Justiça 

suspendeu a decisão 

que homologou o 

plano de recuperação 

6º  OSX  R$ 4,57 bilhões 4ª Vara Empresarial da Executando o plano de 
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Comarca do Rio de 

Janeiro/RJ / 0377620-

56.2013.8.19.0001 

recuperação judicial 

7º Vasp R$ 4,3 bilhões 1ª Vara Falências e 

Recuperações Judiciais de 

São Paulo/SP / 

586.00.2005.070715-0 

Falida, mas o processo 

ainda não foi encerrado 

8º Varig R$ 4,3 bilhões 1ª Vara Empresarial TJRJ /  

0360447-16.2010.8.19.0001 

Falida, mas o processo 

ainda não foi encerrado 

 

1º Caso: O grupo Oi (OI S/A, Telemar Norte Leste S/A, Oi Móvel S/A, Copart 4 

Participações S/A, Copart 5 Participações S/A, Portugal Telecom International Finance B.V - 

PTIF, Oi Brasil Holdings Cooperatief U.A - OICOOP) ajuizou pedido de recuperação judicial e 

o juízo da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ deferiu o processamento de recuperação 

em 21/06/2016. Chama atenção o presente caso porque duas das empresas (PTIF e OICOOP) 

que formam o grupo societário tem sede em Amsterdam, na Holanda, e foram constituídas de 

acordo com as leis holandesas. Conforme afirmado ao longo deste trabalho, a lei brasileira é 

omissa quanto à recuperação ou falência de empresas transnacionais.  

2º Caso: O grupo empresarial Sete Brasil (Sete Brasil Participações S/A, Sete 

Investimentos I S/A, Sete investimentos II S/A, Sete Holding GMBH, Sete Internacional One 

GMBH, Sete Internacional Two GMBH) ajuizou pedido de recuperação judicial em 

29/04/2016. O processo foi distribuído para a 3ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ e o 

juízo deferiu o processamento do pedido de recuperação, mas excluiu as subsidiárias 

estrangeiras do polo ativo do processo. 

3º Caso: O grupo OGX (OGX Petróleo e Gás Participações S/A, OGX Petróleo e 

Gás S/A, com sedes no Brasil, e OGX International GMBH e OGX Áustria GMBH HSBC 

CTVM S/A, com sedes no exterior) requereu pedido de recuperação judicial em 30/10/2013, 

cujo deferimento foi concedido pelo juízo da 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro quanto às 

empresas nacionais que compõem o grupo. Desse modo, o juízo excluiu do polo ativo as 

empresas internacionais do grupo mas, em sede de agravo, o Tribunal de Justiça reconheceu 

que, mesmo diante da lacuna da lei brasileira quanto à insolvência transnacional, nada impede 

que seja concedida porquanto, se não há previsão em um sentido, não há vedação pela LRE em 
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outro. Para o relator do Agravo
573

, a legislação dos países que preveem a insolvência 

transnacional segue a lógica da cooperação e do diálogo entre os diferentes estados. Nesse 

contexto, importante a previsão art. 67, 2º, V, do Novo Código de Processo Civil, que trata da 

facilitação da habilitação de créditos na falência e recuperação judicial.  

4º Caso: O grupo OAS (Construtora OAS S/A, OAS Empreendimentos S/A, SPE 

Gestão e Exploração de Arenas Multiuso S/A, OAS Infraestrutura S/A, OAS Imóveis S/A, 

OAS Investiments GMBH, OAS Investiments Limited, OAS Finance Limited, OAS 

Investimentos S/A), ajuizou pedido de recuperação judicial em 31/03/2015 junto à 1ª Vara de 

Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo/SP. Algumas empresas do grupo têm sede no 

Brasil, na Áustria, nas Ilhas Virgens Britânicas, cada qual constituída sob a lei do local da sede. 

Na decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial, o juízo afirmou que, embora o 

Brasil não tenha adotado a Lei Modelo Uncitral para falências transnacionais, nada impede que 

empresas constituídas no exterior, desde que possuam no Brasil o centro de suas principais 

atividades, possam requerer recuperação judicial em litisconsórcio com a empresa controladora.   

5º Caso: O grupo Schahin (Schahin Engenharia S/A, Schahin Holding S/A, Schahin 

Administração e Informática Ltda, Schahin Empreendimentos Imobiliários Ltda, Schahin 

Desenvolvimento Imobiliário S/A, Schahin Securitizadora de Créditos Financeiros S/A, 

Companhia Schahin de Ativos, Foxborough Participações Ltda, HHS Participações S/A, MTS 

Participações Ltda, S.M. Participações S/A, S2 Participações Ltda, Satasch Participações Ltda, 

Schahin Holdco Ltd.,, Sharin Oil & Gas Ltd., CasaBlanca International Holdings Ltd., 

Carlyle‘s International Holding Ltd, M&S Drilling LLC, Milos Drilling Ltd., South Empire 

International LLC, Pelican Drilling Services Ltd., Deep Black Drilling LLP, Deep Black 

Drilling LLC, Riskle Holding GMBH, Black Diamond Drilling LLC, Black Oil Drilling LLC, 

Black Treasure Drilling LLC, com sedes em lugares diversos como Brasil, Estados Unidos, 

Áustria, Inglaterra, Bermudas, Ilhas Virgens Britânicas), ajuizou pedido de recuperação judicial 

perante a 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais  de São Paulo/SP.  O processamento 

foi deferido, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu a decisão que homologou o 

plano de recuperação judicial.   

6º Caso: O grupo OGX (OGX Petróleo  e   Gás  Participações  S.A.,  OGX  

Petróleo  e  Gás  S.A.  OGX  Internacional  GMBH  e  OGX  Áustria  GMBH), ajuizou pedido 
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de recuperação perante a 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ. Concedido o 

processamento da recuperação e aprovado o plano de recuperação pelos credores, a OSX 

reverteu prejuízo e teve lucro líquido no primeiro trimestre de 2015 de R$ 168,9 milhões
574

.  

7º Caso: A VASP (Viação Aérea São Paulo Sociedade Anônima) ajuizou pedido de 

recuperação judicial em 01/07/2005 e obteve deferimento do processamento em 07/10/2005. O 

plano de recuperação foi aprovado pelos credores em 26/07/2006 e, em 24/08/2006, foi 

concedida a recuperação judicial. Ocorre que, diante da ausência de perspectiva efetiva de 

recuperação da empresa, o juízo decretou a falência da empresa em 04/09/2008. O processo 

ainda não foi encerrado. 

8º Caso: O grupo Varig (Varig S/A – Viação  Aérea Rio Grandense, Rio Sul Linhas 

Aéreas S/A e Nordeste Linhas Aéreas S/A) pediu recuperação judicial em 17/06/2005. A ação 

judicial foi distribuída para a 1ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro/RJ e o 

processamento da recuperação foi deferido em 28/12/2005.  Ocorre que, embora o plano de 

recuperação tenha sido executado e todos os esforços realizados para a superação da crise, 

durante a execução restou configurada a impossibilidade de recuperação da empresa e o gestor 

judicial requereu a falência do grupo empresarial. A autofalência tem previsão no art. 105 da 

LRE e deve ser requerida para tentar evitar a responsabilização pessoal do devedor. A falência 

foi decretada em 20 de agosto de 2010, mas o processo ainda não foi encerrado. 

Portanto, a título de conclusão, o próximo tópico expõe algumas sugestões para fins 

de maior eficiência da legislação brasileira. 
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5 CONCLUSÕES 

1. A presente dissertação demonstrou como a evolução do direito de falência e de 

recuperação de empresas, juntamente com os progressos dos modelos de Estado de Direito e da 

Hermenêutica Jurídica, contribuem para a compreensão dos fundamentos e limites da aplicação 

correta do instituto do Cram Down pelos juízes e tribunais para fins de recuperação de 

empresas e que, preenchidos os requisitos cumulativos do art. 58, §1º, da LRE, é dever do juiz 

conceder a recuperação judicial da empresa em crise.  

2. Os fundamentos e limites constitucionais do Cram Down são os princípios 

constitucionais, principalmente, os princípios da segurança jurídica, da função social da 

empresa e da propriedade privada, ainda que outros como liberdade de iniciativa, livre 

concorrência se façam presentes. O juiz não possui poder discricionário para fundamentar ou 

para limitar a aplicação do Cram Down quando preenchidos os requisitos mínimos para 

aprovação do plano de recuperação, de modo que, presente o quórum mínimo votos que 

permita a aplicação do instrumento, o juiz ou tribunal estará vinculado a aplicá-lo sem fazer 

juízo de valor acerca da viabilidade da empresa ou mesmo do próprio plano de recuperação, 

pois essa análise já fora realizada pelos credores diante da sua quase aprovação na assembleia 

geral. Por outro lado, não alcançado o quórum mínimo, a falência deverá ser decretada e isso 

não viola o princípio da preservação da empresa, pois os credores ou administrador judicial 

poderão continuar a atividade em atenção aos princípios da maximização do ativo e da 

minimização dos prejuízos, assim como ela poderá ser adquirida pelos credores para que a 

atividade seja preservada. 

3. O número de pedidos de falências decretadas na legislação anterior era maior do 

que na legislação atual mas, à semelhança da anterior,  ainda hoje é elevado o número de 

empresas que não conseguem  alcançar de fato a reestruturação.   

4. A hermenêutica jurídica, seja na perspectiva clássica ou atual, é fundamental 

para a correta interpretação do instituto do Cram Down e, nesse contexto, cabe ao jurista, 

adotando uma ou outra corrente hermenêutica, conferir uma interpretação do art. 58, § 1º, que 

enseje a previsibilidade das decisões judiciais. Nesse contexto, o referido artigo deve ser 

alterado para homenagear a integridade do direito, retirando do texto da LRE a possibilidade 

de juízo de valor do magistrado sobre a viabilidade da recuperação da empresa, 

homenageando assim os princípios da segurança jurídica, da preservação da empresa e da 
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propriedade privada. A segurança jurídica, no contexto do Estado Democrático de Direito, 

assume a roupagem não mais de imutabilidade do Direito, mas de previsibilidade da decisão 

dos tribunais e funciona como verdadeiro catalisador do desenvolvimento.  

5. A recuperação da empresa em crise encontra limites constitucionais no princípio 

da propriedade privada e fundamento no princípio da função social da empresa, especialmente. 

Confere-se maior segurança jurídica e adequação à Constituição a interpretação do art. 58, §1º 

que obrigue, mesmo diante da existência de quatro classes de credores, o juiz a aprovar e 

homologar o plano de recuperação quando houver  aprovação de duas classes mais um terço da 

terceira classe, não sendo interessante conferir uma interpretação de contagem de votos, grosso 

modo, 75% referente às 3 classes, mais 1/3 da quarta, porquanto essa interpretação viola o 

princípio da segurança jurídica, pois não houve alteração por parte do legislador no quórum de 

votação quando da criação da quarta classe de credores.  

6. Por outro lado, em caso de impugnação do plano de recuperação, com a 

consequente convocação da assembleia geral, não aprovado o plano e não atingido o número 

mínimo de votos para a aprovação mediante Cram Down, a falência é medida que se impõe, 

dado que a atual legislação confere aos credores o poder de aprovar ou não o plano de 

recuperação. 

7. A perícia prévia, caso seja adotada pelo juiz para fins de concessão do 

processamento de recuperação, deverá se ater tão somente ao exame da veracidade dos dados 

contábeis, mas não para adentrar no mérito da viabilidade da empresa.  

8. O processamento da recuperação não deverá ser concedido ao empresário 

irregular ou ao empresário do agronegócio que não tenha requerido a inscrição no Registro 

Público de Empresas Mercantis, nem ao empresário que não preencha os requisitos legais, 

inclusive o temporal, sob pena de violar o princípio da segurança jurídica.  

9. Por outro lado, não há hierarquia entre os princípios constitucionais e, portanto, 

não há argumento que justifique a intervenção do Estado para salvar empresas inviáveis sob a 

alegação de concretização do princípio da preservação da empresa em detrimento do princípio 

da propriedade privada. As interpretações equivocadas que não respeitam os requisitos 

mínimos cumulativos para a concessão da recuperação judicial via Cram Down estão em 

desacordo com o que determina a LRE e violam, por conseguinte, os princípios constitucionais 

da propriedade privada e da segurança jurídica. 
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10. O princípio da função social da empresa não prevalece em abstrato frente 

ao princípio da propriedade privada dado que não há hierarquia entre eles e, por outro lado, 

tanto na falência quanto na recuperação, é possível falar em preservação da empresa enquanto 

atividade produtiva, de modo que a interpretação da Lei de Recuperação e Falência de 

Empresas (Lei 11.101/2005) deve ser feita à luz da Constituição da República para preservar a 

empresa juntamente com a satisfação do interesse dos credores.  

11. A recuperação judicial, fundada no princípio da função social e na 

perspectiva do princípio da preservação da empresa, deve ser vista não somente como forma de 

recuperar a empresa, mas como método de satisfação dos interesses dos credores. Já a falência, 

encravada sob a perspectiva do direito à propriedade privada (satisfação dos credores) não é 

incompatível com a função social da empresa nem com o princípio da preservação da empresa, 

porquanto os próprios credores podem adquiri-la livres de ônus, inclusive fiscais e trabalhistas 

para continuar a atividade. 

12. A empresa enquanto atividade desenvolvida pelos particulares é o motor 

fundamental para o desenvolvimento do Estado e, no contexto da globalização, é urgente a 

reforma da LRE para inserir normas sobre falência transfronteiriça, dado que entre os casos de 

recuperação de maiores repercussões, no Brasil, havia grupos societários com empresas com 

sedes no exterior.   

13. É necessário submeter pela legislação os credores de contrato de posição 

fiduciária, de contrato de câmbio, assim como o arrendador mercantil e o proprietário ao 

concurso de credores, porque a não submissão de alguns créditos à recuperação judicial 

impacta de forma negativa na possibilidade de recuperação da empresa, embora a submissão 

possa impactar no custo do crédito. 

14. A unificação dos procedimentos de recuperação e falência em um único 

procedimento à semelhança do direito português é algo que corrobora para a celeridade 

processual, dado que, no Brasil, os processos falimentares são morosos, com ficou demonstrado 

da análise dos processos da Varig e da Vasp, além da média nacional de duração de processos 

de recuperação e falência ser superior à comparada com a de outros países.  

15. É necessário alterar a lei brasileira para adotar a autonomia patrimonial 

como fundamento para submeter o devedor à lei de falências e recuperação, em detrimento do 

aspecto empresarial (empresa enquanto atividade) homenageado hoje, à semelhança do que 
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vem sendo adotado no direito comparado.  Seria ideal, inclusive, alterar a legislação para 

permitir que o consumidor pessoa física se submeta à Lei de Recuperação de Empresas e possa 

se valer, portanto, do direito ao fresh start, à semelhança do direito americano, porquanto hoje 

o direito adota viés punitivo para com o consumidor inadimplente mediante inscrição do nome 

do devedor em cadastros de proteção ao crédito por um período de cinco anos. 

16. É necessário alterar o art. 6º da LRE, que dispõe sobre a suspensão das 

ações e execuções contra o devedor pelo prazo improrrogável de 180 dias contados do 

deferimento do processamento da recuperação judicial, para um ano, dado que atualmente os 

tribunais não aplicam a regra dos 180 dias diante do fato de que este prazo é muito curto para a 

reestruturação da empresa. É ainda necessário conferir um prazo maior para que, na 

contestação, o devedor possa apresentar o plano de recuperação em 60 dias, como ocorrer 

quando ele pede a recuperação e o juiz defere o processamento.  
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