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RESUMO 

 

 

Este estudo destina-se a analisar, sob o enfoque multidisciplinar das áreas do direito e 

da economia,   a preservação da empresa como objetivo principal da nova Lei de Falências e 

Recuperação de Empresas do Brasil. Apresenta um estudo de caso da recuperação judicial da 

empresa Shellmar, para melhor compreensão das mudanças ocorridas na nova legislação 

brasileira de falências, principalmente no que se refere a reorganização e reestruturação dos 

negócios, tendo como objetivo a preservação da empresa.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This study has as its objective the analysis of the preservation of the company under a 

multidisciplinary focus of the legal and economic areas as the main goal of the Bankruptcy 

and Legal Recovery Law regarding enterprises in Brazil. It presents a case study of a legal 

recovery in a company named Shellmar, in order to have a better understanding of the 

changes that took place with the new Brazilian legislation on Bankruptcy especially when it 

comes to reorganization and restructuring of the companies' trades, having as its target the 

company's preservation. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Este trabalho se propõe a analisar, sob a ótica do campo interdisciplinar do direito e da 

economia, a preservação da empresa como objetivo principal da nova Lei de Falências e 

Recuperação de Empresas do Brasil, introduzida pela Lei nº 11.101, de 09 de fevereiro de 

2005. A escolha do tema se justifica em função das profundas mudanças que a nova lei de 

falências brasileira trouxe, apresentando novos mecanismos e conceitos modernos de um 

sistema legal de insolvência, os quais eram ainda pouco conhecidos não só pelos operadores 

do Direito, como pela sociedade brasileira em geral, principalmente porque a mesma 

possibilita a reorganização e reestruturação da empresa em crise, no intuito de preservá-la, em 

benefício não apenas dos seus titulares, mas também dos empregados, consumidores, credores 

e de toda a sociedade. 

 

Atualmente, profissionais das áreas do direito e economia trabalham em conjunto para 

traçarem novos rumos para o nosso sistema legal, com o objetivo de alcançar a celeridade 

jurídica sem perder de vista a eficiência econômica. 

 

Assim, os estudos são constantes no sentido de dotar o nosso país de leis modernas, 

como por exemplo a recente mudança de nossa lei processual, que restringe os números de 

recursos de forma a agilizar as decisões judiciais e reduzir o tempo dos processos, e da própria 

lei de falências, já que a antiga legislação era considerada ultrapassada, pois não conseguia 

mais atender aos seus objetivos, tornando-se fundamental a sua reforma. 

 

O diálogo entre o direito e a economia, na busca pelo aperfeiçoamento destas 

instituições nos alerta para a necessidade de se analisar as relações entre leis, funcionamento 

do Poder Judiciário e o desempenho da economia. 

 



 
 
 
 

 

13 

13 

O conceito para se entender a participação das leis e do Poder Judiciário sobre o 

desempenho econômico é objeto de vários estudos de Ronald Coase, Douglas North e George 

Stigler. 

 

Este último assim comenta sobre o tema: 

 

“Enquanto a eficiência constitui-se no problema fundamental dos 

economistas, a justiça é a preocupação que norteia os homens do direito (...) 

é profunda a diferença entre uma disciplina que procura explicar a vida 

econômica (e, de fato, todo o comportamento racional) e outra que pretende 

alcançar a justiça como elemento regulador de todos os aspectos da conduta 

humana. Esta diferença significa, basicamente, que o economista e o jurista 

vivem em mundos diferentes e falam diferentes línguas”. (STIGLER, 1992) 

 

A nova legislação falimentar brasileira aprovada em 2005 traz, em seu art. 47, a 

afirmação de que “a recuperação judicial tem como objetivo viabilizar a superação da situação 

de crise econômico financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, 

do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo assim a preservação 

da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”. (grifos nossos) 

 

Como podemos notar, o nosso legislador explicou claramente o objetivo da lei, qual 

seja, permitir que a empresa recuperável supere as conjunturas adversas e seja preservada, e 

para tanto dotou a lei de alguns instrumentos que facilitassem o alcance deste objetivo 

principal, os quais poderíamos mencionar: a) ampliou o universo de credores atingidos pela 

recuperação judicial, limitados aos quirografários (comuns) na antiga concordata; b) criou 

inúmeros mecanismos financeiros, administrativos e jurídicos como meios de recuperação da 

empresa; c) criou ambiente próprio, através de assembléia de credores, para facilitar a 

negociação com os devedores, e d) definiu claramente o objetivo da recuperação judicial, ou 

seja, a preservação da empresa. 

 

Os números divulgados por institutos de pesquisa e empresas de crédito atestam a 

queda do número de falências requeridas e aumento do número de recuperações judiciais nos 

primeiros anos de vigência da nova lei. 
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Entretanto, o presente trabalho busca comprovar, através de um estudo de caso, se a 

nova legislação de fato cumpre o seu principal objetivo, mencionado no já transcrito art. 47, 

de preservar a empresa, no sentido oposto ao da antiga legislação, onde raramente uma 

empresa que requereu a concordata, que tinha como objetivo alongar o perfil da dívida, 

sobreviveu ao processo de liquidação (falência). 

 

No primeiro capítulo, discorreremos sobre a empresa em crise e a importância dos 

sistemas legais de insolvência para a economia. 

 

Abordaremos ainda a questão da eficiência de uma lei de falência sob a ótica da 

análise econômica do direito, para enfatizar o entendimento que uma legislação eficiente deve 

trazer regras claras de funcionamento do sistema de insolvência, bem como serão expostos os 

principais modelos de leis de falência (americana, inglesa, francesa e alemã), enfatizando os 

seus aspectos no que tange a preservação da empresa, que é o objeto do nosso estudo. 

 

No segundo capítulo apresentaremos a evolução das leis falimentares no Brasil, 

detalhando as suas principais características, e dando ênfase à evolução da idéia da 

preservação e recuperação da empresa das primeiras legislações até a mais recente. Também 

será efetuada, através de quadro comparativo, a comparação entre as duas últimas legislações, 

no que se refere aos meios de recuperação das empresas em crise. 

 

À seguir, no último capítulo, será exposto o caso da recuperação judicial da empresa 

Shellmar, tradicional empresa de embalagens flexíveis, com sede em São Bernardo do Campo 

– SP, com cerca de sessenta e cinco anos de atividade. 

 

A empresa, do ano de 2001 à 2004, teve uma queda significativa do faturamento e dos 

lucros líquidos, em virtude da alteração da legislação tributária que teve como conseqüência a 

geração de acúmulo de crédito do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) e a falta de 

capital de giro, o que a levou à uma crise econômico-financeira. 

 

No inicio do ano de 2005, já em profunda crise, a empresa foi obrigada a impetrar uma 

concordata preventiva, e com a aprovação da nova lei de falências no mesmo ano, 

transformou-a em recuperação judicial. Como restará demonstrado, através deste novo 

instrumento conseguir manter-se em funcionamento, preservando postos de trabalho e 
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pagando impostos, graças à flexibilidade da nova legislação  quantos aos meios de alcançar a 

preservação  da empresa. 

 

Com o destaque que a nossa nova legislação falimentar deu à preservação da empresa, 

entendemos que a sorte desta não mais estará vinculada apenas à conduta de um empresário 

inidôneo; a preservação da empresa deve ser encarada como um centro autônomo de 

interesses, sem prejuízo da punição e do afastamento daquele empresário, mas sobretudo de 

manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e de estímulo a atividade 

econômica. 

 

Como esclarece Mario Ghidini (1978): 

 

“a empresa é um organismo produtivo de fundamental importância social; 

essa deve ser salvaguardada e defendida, enquanto: constitui o único 

instrumento de produção de (efetiva) riqueza; constitui o instrumento 

fundamental de ocupação e de distribuição de riqueza; constitui um centro 

de propulsão do progresso, também cultural, da sociedade”. 
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Capítulo 1. A EMPRESA EM CRISE E OS SISTEMAS DE INSOLVÊNCIA 

 

1.1 Introdução 

  

A legislação falimentar tem um papel fundamental para o bom funcionamento do 

ambiente de negócios e, conseqüentemente, da economia de um país como um todo. 

 

Firmas se endividam por diversas razões. Esta estratégia possui uma característica 

peculiar que é a de saldar seus débitos utilizando ganhos futuros. Porém, sempre há a 

possibilidade do não-cumprimento da promessa de pagamento. A Lei de Falências atua de 

forma a especificar o que acontece se tais circunstâncias ocorrem, orientando credores, 

trabalhadores, bem como outros agentes, de como procederem para garantir seus direitos. 

 

Na ausência de tal lei, credores têm dois procedimentos legais à sua disposição: 

primeiro, para créditos segurados, os credores podem tomar os ativos da firma que servem de 

garantias para seus empréstimos; segundo, para créditos não-segurados, credores podem ir à 

Justiça pedir a venda da firma a fim de reaverem seus direitos. Entretanto, esse procedimento 

gera problemas quando existem muitos credores e quando os ativos da firma devedora não 

cobrem suas obrigações contratuais. Nesse caso, cada credor, agindo de acordo com seu 

próprio interesse, tentará recuperar seus direitos o mais rápido possível. Essa corrida 

desordenada pode levar a um desmantelamento ineficiente dos ativos da firma, interrompendo 

o seu funcionamento e, provavelmente, forçando-a a fechar as portas, mesmo quando o 

melhor uso para os seus ativos seria continuar operando1. Tal falta de coordenação acaba por 

gerar uma perda de valor para todos os credores e, possivelmente, uma perda de bem-estar 

para a sociedade, no caso de a firma ser economicamente eficiente. Dada essa situação, é de 

interesse coletivo que a disposição dos ativos da firma devedora seja feita de forma ordenada, 

via um procedimento de falência. Na literatura de falências, Jackson (1986)2 foi o primeiro a 

alertar para esse tipo de problema, chamado de common pool.  

 

                                                           
1 Webb (1991) apresenta esse problema como um caso clássico de dilema dos prisioneiros. 
2 Jackson (1986). The logic and limits of bankruptcy law. Cambrige, MA: Havard University Press. 
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Em um mundo sem imperfeições, não haveria a necessidade de uma lei de falências 

para resolver esse tipo de problema, que poderia ser solucionado via contratos, isto é, 

devedores especificariam, como parte do contrato de dívida, o que seria feito em caso de não-

pagamento. Porém, escrever esse tipo de contrato é, de fato, muito complicado, uma vez que, 

com o passar do tempo, devedores adquirem novos credores e ativos, sendo, dessa forma, 

muito difícil especificar como o processo de divisão dos ativos deveria mudar em função de 

tais ajustes. Além disso, na prática e no mundo real dos negócios, contratos como estes não 

são escritos. Portanto, a Lei de Falências também proporciona uma alternativa ao problema de 

incompletude contratual. 

 

Em resumo, a Lei de Falências atua de forma a evitar problemas de incompletude 

contratual e de falta de coordenação entre credores em situações de não-pagamento da dívida 

por parte da firma. 

 

Adicionalmente ao seu papel primário em evitar as situações citadas, um bom desenho 

dos procedimentos da legislação falimentar pode influenciar, de diferentes formas, no 

estabelecimento de um ambiente de negócios sadio. A teoria econômica moderna sobre 

falências vem relacionando os resultados do procedimento falimentar aos estágios iniciais da 

vida das firmas, onde estas procuram por crédito. De uma perspectiva de eficiência, uma lei 

de falências ex post eficiente é um sistema que procura maximizar o valor total da firma, e 

conseqüentemente o retorno que os credores deveriam receber em caso de insolvência. 

Passando para o estágio de tomada de empréstimos, um aumento nas expectativas de retorno, 

em caso de insolvência, faz com que um mercado de crédito competitivo reduza a quantia que 

os emprestadores demandariam das firmas solventes. Então, as taxas de juros caem à medida 

que a eficiência do sistema aumenta. Similarmente importante é a eficiência ex ante a ser 

atingida pela lei. Dessa perspectiva, o que importa não é apenas o valor total da firma, mas 

também a divisão desse valor entre as participantes do processo falimentar. Esse tipo de 

eficiência é capaz de produzir incentivos corretos sobre as decisões dos gerentes, tanto no 

período de vida inicial da firma quanto depois de esta começar a ter dificuldades financeiras. 

Para tanto, o procedimento de falências deve penalizar os gerentes de forma adequada. 

 

Note-se que, sem qualquer conseqüência adversa aos gerentes, existe pouco incentivo 

para que estes trabalhem duro nos estágios iniciais da vida da firma de modo a pagar suas 

dívidas. Esse incentivo tem importantes implicações no número de firmas com problemas 
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financeiros, que é reduzido quando esse incentivo é corretamente provido. Adicionalmente, 

no período de vida em que as firmas apresentam problemas financeiros, os gerentes tendem a 

tomar dois tipos diferentes de decisões ineficientes: primeiramente, procuram investimentos 

excessivamente arriscados como meio de evitar a falência, já que em alguns estados da 

natureza o retorno é alto o suficiente para tirar a firma da dificuldade; segundo, procuram 

postergar o pedido de falência visando extrair o máximo possível de ganhos pecuniários. Um 

bom sistema de insolvência destina uma determinada porção do valor da firma insolvente para 

gerentes e acionistas, de forma a motivar ações eficientes em ambos os casos. 

 

Percebe-se que todos os mecanismos citados podem contribuir para um maior retorno 

esperado aos credores – ou pelo aumento do retorno nos estados de insolvência ou pela 

diminuição da possibilidade de problemas financeiros -, o que acaba por reduzir o custo do 

capital na economia. Desse modo, uma reforma no sistema de insolvência que o torne mais ex 

ante e ex post eficiente tende a gerar uma expansão do mercado financeiro, devido à redução 

do custo do capital e das restrições de crédito, fomentando, então, o empreendedorismo 

através da formação de novas formas e investimentos. Isso, por sua vez, impulsionaria o 

crescimento econômico, gerando e reduzindo a pobreza. 

 

A recente literatura empírica de law and economics reconhece a existência de uma 

forte ligação entre as características do sistema falimentar e o crescimento econômico, a 

distribuição de renda e a redução da pobreza. 

 

Vários autores, como La Porta et al (1997, 1998) afirmam que países com uma 

legislação de falências que proporciona forte proteção aos credores têm um mercado 

financeiro mais amplo e desenvolvido do que países onde o sistema legal oferece uma fraca 

proteção aos credores. As proteções legais proporcionariam um retorno esperado maior em 

situações de falência, permitindo que financiadores ofereçam empréstimos aos 

empreendedores em melhores condições. Mas existem também outras conseqüências 

significativas, ou seja, implicações originadas pelo desenvolvimento financeiro. 
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Os autores King e Levine (1993)3 testaram empiricamente o efeito sobre o 

crescimento, e utilizando diferentes medidas para desenvolvimento financeiro e indicadores 

de crescimento, os resultados apontam para uma relação forte e positiva entre os indicadores. 

 

Também existem estudos sobre a correlação das características de uma legislação 

falimentar com a distribuição de renda e pobreza. 

 

Alguns autores, por sua vez, analisam a relação entre desenvolvimento financeiro e 

distribuição de renda. Greenwood  e Jovanovic (1990)4 mostram que essa interação tem a 

forma de U invertido. Nos estágios iniciais de desenvolvimento financeiro, apenas alguns 

indivíduos (os mais ricos e bem relacionados) teriam acesso ao mercado financeiro e maior 

retorno sobre seus projetos. Com o crescimento econômico gerado, mais pessoas conseguem 

entrar no mercado financeiro, com mais conseqüências positivas para o crescimento 

econômico. O efeito distribucional do desenvolvimento financeiro, é, portanto, adverso para 

os pobres nos estágios iniciais, mas positivos depois de um certo ponto crítico. 

 

Já existem, portanto, vários estudos econômicos que chamam a atenção para a 

importância de uma boa legislação falimentar para a economia, o que levou vários países a 

reformar ou instituir uma legislação moderna, que atendesse às necessidades da sociedade.       

 

No caso do Brasil, dentre as reformas microeconômicas efetuadas pelo Governo Lula, 

a nova Lei de Recuperações e Falências é uma das mais importantes, uma vez que o 

desenvolvimento do crédito está relacionado com o nível de proteção dos credores. 

 

Em 09 de fevereiro de 2005 foi promulgada a Lei nº 11.101, denominada de Lei de 

Recuperações e Falências do Brasil, completando este ano seis anos de vigência. A nova 

legislação veio substituir o Decreto-Lei nº 7.661 de 1945, que durante 60 (sessenta) anos 

disciplinou a legislação concursal em nosso país, tendo como principal objetivo modernizar o 

processo de insolvência brasileiro, que não se fazia mais compatível com a dinâmica 

                                                           
3 King, R.G. Levine (1993). Finance, entrepreneurship and growth: theory and evidence. Jornal of Menetary 
Economics, v.32, p.513-542. 
4 Greenwood, J. Jovanovic, B (1990). Financial development, growth and income distribution. Jornal of Political 
Economy, v.98, p. 1076-1107. 
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economia atual, tampouco atendia aos anseios inerentes a uma legislação falimentar 

contemporânea. 

 

Entre as inúmeras críticas que se fazia à antiga legislação brasileira, a mais frequente 

era que a mesma representava um modelo caro, moroso, eis que alguns processos de falências 

levavam até 20 (vinte) anos para serem solucionados, bem como era perverso, pois ao castigar 

as empresas (e não os empresários, na maior parte das vezes), conduzia ao fechamento da 

maioria das empresas que estavam em dificuldades, impedindo assim que mantivessem os 

postos de trabalho, recolhessem impostos, enfim, que continuassem a gerar riquezas. 

 

Os efeitos eram danosos para a sociedade como um todo, e principalmente para o 

investidor, pois novos recursos rareavam de tal forma que uma empresa em concordata, no 

regime anterior, em geral acabava falindo por absoluta falta de capital de giro. E o pior, no 

modelo anterior, segundo seus críticos, que não eram poucos, dava-se pouca proteção aos 

credores, transformando a moratória num favor legal, mas impedindo o uso de capital de risco 

para a continuidade dos negócios. Como era de se esperar, poucas concordatas (moratória ou 

reescalonamento da dívida, conforme a lei antiga) tiveram sucesso. 

 

Apesar das críticas severas à legislação anterior, não podemos apenas criticá-la, sem 

entender o momento pelo qual passava a nossa economia, uma vez que o processo de 

construção de uma lei acaba sendo reflexo dos anseios de uma sociedade. 

 

Assim, em 1945, quando aprovada a legislação anterior, enfrentávamos o início de 

uma nova ordem econômica pós-guerra, firmada em busca de previsibilidade e forte 

regulação, principalmente conforme acordo constituído pela Conferência de Bretton Woods, 

que acabaria criando regras para regular as relações comerciais e financeiras entre os países 

signatários. 

 

Não foi por acaso que o sistema de soerguimento de empresas em crise adotado foi a 

Concordata, o qual se fundava no escalonamento dos créditos quirografários (créditos 

simples, sem vantagem sobre outras categorias de créditos, como os chamados preferenciais) 

da empresa devedora, por meio de benefício concedido por um juiz, quando cumpridos os 

requisitos determinados na legislação. De uma forma clara, ficava demonstrado que se tratava 

de um instituto com características tanto regulatórias como intervencionistas. 
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Não foram poucos os motivos pelos quais se clamava por uma nova legislação 

falimentar no Brasil, pois não entendia a sociedade que numa economia moderna ainda 

estivesse em vigor uma legislação estagnada, ineficaz, principalmente quando analisados a 

sua abrangência (créditos quirografários), bem como o prazo máximo de escalonamento dos 

pagamentos, pelo prazo não superior a dois anos, insuficientes para o soerguimento das 

firmas. 

 

A reforma da legislação brasileira começou a ser discutida em 1993, sendo finalmente 

concretizada em 2005. Entretanto, antes disso outros países latino-americanos efetuaram 

mudanças nos seus sistemas de falências. A grave crise econômica vivida pela América 

Latina no início dos anos 80 serviu para alertar que muitos países da região precisavam 

reformar seus sistemas falimentares, e poderíamos mencionar os exemplos de Chile e México. 

 

O Chile, que foi o primeiro país latino-americano a reformar sua legislação falimentar 

na década de 80. A nova legislação falimentar chilena definiu claramente os direitos de cada 

credor e substituiu os administradores públicos dos processos por administradores privados. 

 

Segundo Bergoeing et al (2002)5, a primeira mudança serviu para melhorar a provisão 

de retorno dos credores nos cenários de insolvências das firmas, enquanto a segunda mudança 

diminuiu a burocracia, os custos e o tempo do processo falimentar. Mais ainda, a reforma 

chilena trouxe ainda como conseqüência a redução do custo do crédito, o aumento dos 

investimentos e da eficiência econômica, impulsionando um aumento na razão crédito/PIB e o 

crescimento do país.  

 

No caso do México, nos anos 80 ainda vigorava uma lei de falências obsoleta e de 

difícil uso, aprovada em 1943, que já não bastava para responder aos problemas gerados pela 

crise econômica de 1994, surgindo a partir de então clamores para a elaboração de uma nova 

lei. 

 

                                                           
5 Bergoeing et al (2002). A decade lost and found: Mexico and Chile in the 1980s. Review of Economic 
Dynamics, v.5, p. 166-205. 
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A nova legislação falimentar mexicana foi aprovada e entrou em vigor em maio de 

2000, tendo como objetivo promover a recuperação para as firmas devedoras, como uma 

alternativa para os negócios economicamente viáveis que passavam por problemas de 

liquidez, além de uma liquidação organizada dos ativos das firmas inviáveis, caso isso fosse 

necessário. 

 

Além da nova lei mexicana ter como objetivo principal a possibilidade da 

reestruturação das firmas viáveis, uma leitura da legislação deixa claro que a mesma visava 

principalmente fortalecer os direitos dos credores e melhorar a alocação dos ativos das firmas. 

Após a sua implementação, observou-se uma queda significativa no número de falências, 

reduzido em quase dois terços. 

 

De volta ao nosso caso, o clamor pela adoção de uma legislação moderna e atualizada 

foi finalmente atendido com a aprovação da lei em 2005, após mais de uma década de 

tramitação e debates no Congresso Nacional. É provável que o teste da eficiência da nossa 

nova legislação falimentar tenha sido antecipado em alguns anos, com o advento da violenta 

crise internacional eclodida em setembro de 2008, o que precipitou a utilização em grande 

escala dos institutos previstos na nova legislação. 

 

1.2 A empresa em crise: caracterização e motivos da crise 

 

As causas de fracasso ou infortúnio das empresas podem ter várias origens. Os fatores 

econômicos podem ser, por exemplo, fraqueza no setor econômico em que uma empresa atua. 

Como fatores financeiros poderemos citar crise financeira, divida elevada ou capital 

insuficiente. 

 

Brigham, Gapenski e Ehrhardt (2001) afirmam que a importância dos diferentes 

fatores varia ao longo dos anos, bem como a maioria dos fracassos das empresas ocorre 

porque vários destes fatores muitas vezes se combinam para tornar a empresa insustentável. 

Afirmam ainda referidos autores que estudos de casos mostram que as dificuldades 

financeiras, por exemplo, são geralmente resultado de uma série de erros, julgamentos 

errôneos e fraquezas inter-relacionadas, que podem ser atribuídos direta ou indiretamente à 

administração da empresa. Geralmente associadas as pequenas e médias empresas, as 
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falências e concordatas também atingem grandes empresas, principalmente em razão de 

graves crises econômicas e financeiras. 

 

Conforme levantamento efetuado anualmente pela Dun & Bradstreet, estão assim 

demonstradas as principais causas dos fracassos das empresas : 

 

Tabela 1 

 

Causas do fracasso das empresas 

 

Causas Percentual 

Crises financeiras 47,3% 

Crises econômicas 37,1% 

Fraudes e crimes econômicos e 

financeiros 

14,0% 

Outros 1,6% 

Total 100,0% 

Fonte: Dun & Bradstreet, Business Faiture Record (New York, atualizado 

anualmente 

 

 

Shwarz, Miron e Wolfson6 entendem que uma crise se instala em uma dada situação 

econômica quando há uma procura elevada por reserva monetária que não pode ser satisfeita 

em curto prazo. Já o sinal indicativo para Minsky são determinados ajustes exógenos que 

causam instabilidade na economia e que são provocados por qualquer fator externo ao 

sistema. Por desajuste, Minsky entende qualquer fato econômico ou social não previsto capaz 

de modificar as expectativas de lucros de pelo menos um setor relevante de agentes 

econômicos. 

 

                                                           
6 Citados por LINDGREN, C.J.; GARCIA, G; SAAL, M. I. Bank Soundness and macroeconomy policy. 
Washington: Fundo Monetário Internacional, 1996, p. 12 
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No caso do Brasil, cumpre registrar que a nossa legislação não definiu o que é o estado 

de crise econômico-financeira, para efeito de falência ou recuperação, podendo ser amplos os 

motivos utilizados pelo devedor. 

 

No entanto, para o jurista Fábio Ulhoa Coelho (2001), a palavra “crise” pode ter 

diferentes acepções, necessitando, para uma melhor compreensão, de uma sistematização em 

três níveis: crise financeira, crise econômica e crise patrimonial. 

 

Por crise econômica devemos entender “a retração considerável nos negócios 

desenvolvidos pela sociedade empresária” (Coelho, 2001). Tal ocorre quando o mercado não 

consegue absorver os produtos e serviços na mesma quantidade em que são oferecidos, 

levando a uma queda de faturamento nos negócios realizados pela sociedade empresária. A 

crise financeira “revela-se quando a sociedade empresária não tem caixa para honrar seus 

compromissos. É a crise de liquidez” (Coelho, 2001). Neste caso, mesmo que os produtos 

sejam absorvidos pelo mercado e as vendas estejam aumentando, poderá a empresa ver-se 

impossibilitada de quitar suas obrigações. Geralmente esta crise instaura-se quando a empresa 

não amortizou o capital investido na sua constituição ou em recente expansão de suas 

atividades no mercado. 

 

Por fim, a crise patrimonial é a “insolvência, isto é, a insuficiência de bens no ativo 

para atender à satisfação do passivo” (Coelho, 2001). Nesta situação a empresa apresenta 

grande risco para os seus credores, momento em que geralmente é instituído o concurso 

universal de credores. As distinções feitas pelo autor são de grande importância para 

identificarmos quais empresas têm capacidade de se recuperar e quais devem se submeter ao 

processo falimentar, encerrando suas atividades. Segundo o autor, “a recuperação de empresa 

não deve ser vista como um valor jurídico a ser buscado a qualquer custo”, sob pena de se 

transferir o risco da atividade empresarial do empresário para o credor. 

 

Oliveira (2005) traz em sua obra um trecho do artigo jurídico publicado por Jorge 

Lobo, intitulado “O Moderno Direito Concursal”, onde o autor identifica três causas que 

podem levar a empresa a uma situação de crise, a saber: 
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Causas externas: aperto de liquidez dos bancos; redução de tarifas alfandegárias; 

liberação das importação; mudanças na política cambial, fiscal e creditícia; criação de 

impostos extraordinários; retração do mercado consumidor; inadimplemento de devedores etc. 

 

Causas internas ou imputáveis às próprias empresas ou aos empresários: sucessão de 

controlador; desentendimento entre sócios; capital insuficiente; avaliação incorreta das 

possibilidades de mercado; operações de alto risco; falta de profissionalização na 

administração; redução de exportação; investimento em novos equipamentos etc. 

 

Causas acidentais: bloqueio do papel moeda no BACEN; maxidesvalorização da 

moeda nacional; situação econômica anormal na região; conflitos sociais etc.  

 

Segundo ainda Brigham, Gapenski e Ehrhardt (2001), com base em levantamento 

anual da Dun & Bradstreet, as fraudes corporativas e outros crimes econômicos e financeiros 

vem se tornando a cada ano uma das principais causas dos fracassos das empresas, depois das 

crises econômicas e financeiras, o que vem se tornando tema de grande preocupação das 

autoridades reguladoras de mercado de capitais e finanças das grandes economias.  

 

Releva lembrar que durante a crise financeira asiática do fim da década de 90, o 

secretário do Tesouro dos EUA, Lawrence Summers, declarou na imprensa que as chaves 

para evitar uma crise eram “bancos adequadamente capitalizados e supervisionados, código 

de falências sólidos, governança corporativa efetiva e meios críveis de fazer cumprir os 

contratos”, como funcionava nos EUA. 

 

Entretanto, os escândalos contábeis da Enron e da Worldcom  derrubaram o mito 

americano da intransponível governança corporativa, surpreendendo a todos quanto as fraudes 

que foram praticadas contra as duas empresas, levando as mesmas à falência, comprovando 

claramente os malefícios que a criminalidade econômica e financeira, geralmente 

denominados de crimes do colarinho branco, podem trazer para as firmas e a sociedade. 

 

Em decorrência de estudo criminológico realizado por Edwin Sutherland, acabou 

sendo cunhada a célebre expressão white collar crime (crime do colarinho branco). Por crime 

de colarinho branco, procurou-se descrever o crime cometido por uma pessoa de certa 
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respeitabilidade e de alto nível social, no curso de sua ocupação (White Collar Crime. The 

Uncut Version, New Haven, Yale University Press, 1983, pág. 7). 

 

A criminalidade nos negócios é bastante ampla, uma vez que os atos resultantes de 

decisões tomadas por pessoas que ocupam cargos diretivos ou gerenciais, procurando 

beneficiar indevidamente a corporação ou a si próprios, bem como aqueles que são praticados 

por terceiros em detrimento da corporação ou de outros. Nota-se que tais atos ocorrem quando 

indivíduos ou grupos de indivíduos fazem uso ilegal do cargo que ocupam, visando à 

obtenção de vantagem ilícita, e que acabam vitimizando o consumidor ou a própria 

corporação, a partir do destaque impingido contra ou favor da corporação e dos danos 

indiretamente cometidos. 

 

Outro fato que tem contribuído com a criminalidade econômica e financeira é a 

denominada globalização econômica. Os Estados encontram-se cada vez mais presos na 

armadilha da globalização, sujeitos a ataques especulativos que limitam a sua capacidade de 

autogestão, tornando-se meros instrumentos do poder dos grandes grupos econômicos 

transnacionais. 

 

Aos poucos, os países do mundo inteiro perdem a capacidade de exercer algum 

controle sobre o desenvolvimento das nações. Em todos os níveis manifesta-se o erro 

sistêmico de integração global: enquanto o fluxo de mercadorias e capitais tornou-se 

disponível em escala mundial, a regulamentação e o controle continuam sendo atributo 

nacional. 

 

A velocidade dos negócios no mercado financeiro internacional facilita aos 

criminosos, pois os Estados são lentos em suas ações para o controle ao crime. A 

conseqüência disso é que a soberania dos Estados tem sido afetada pela globalização 

financeira. 

 

Neste cenário, o sistema financeiro é o mais novo front da guerra moderna contra os 

crimes econômicos e financeiros. Numa economia globalizada, o dinheiro move-se 

instantaneamente e anonimamente através de fronteiras. Isso pode beneficiar terroristas, 

traficantes de drogas, sonegadores de impostos, políticos e empresários corruptos e países 
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fora-da-lei precisando de dinheiro. Está ficando cada vez mais difícil impedir o acesso dessa 

clientela ao crescente sistema financeiro mundial. 

 

Um grupo tornou-se alvo de especial atenção: centros financeiros offshore 

(literalmente, ao largo da costa, OFCs, na sigla em inglês). Tratam-se, normalmente, de 

pequenas jurisdições, como Macau, Bermudas, Liechtenstein etc, cuja renda predominante 

vem da atração de capital financeiro ultramarino. O que eles oferecem às empresas 

estrangeiras e pessoas ricas são impostos baixos ou mesmo nulos, estabilidade política, 

regulamentação e legislação que beneficiam as empresas e, acima de tudo, discrição. Países 

grandes e ricos consideram os OFCs como o elo vulnerável na cadeia financeira mundial. 

 

No passado, os OFCs permitiram várias operações escusas. As falcatruas contábeis na 

Enron, Parmalat e Tyco foram facilitadas por complexas estruturas financeiras baseadas em 

OFCs (embora, também em centros onshore como em Delaware). 

 

No caso do Brasil, a nossa literatura jurídica assim classifica os principais crimes 

econômicos e financeiros:  

 

Sonegação fiscal – ações ou omissões para retardar ou impedir o pagamento de 

tributos. Deixar de emitir notas fiscais, por exemplo. 

 

Simulação fiscal – simular operações empresariais para não pagar tributos, como 

ocultação de bens em nome de empresas sediadas no exterior. 

 

Evasão fiscal – prática criminosa, como omissão de informações, falsificação de 

documentos, como notas fiscais, duplicatas, visando o não pagamento de tributos. 

 

Evasão de divisas - realizar operações de câmbio não autorizada, com o fim de 

promover evasão de divisas, ou saída de moeda para o exterior sem autorização legal.O 

exemplo clássico é o do superfaturamento em uma operação de importação. 

 

Fraudes – na legislação penal, é o mesmo que estelionato, ou seja, obter vantagem 

ilícita, causando prejuízo à terceiros.  
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Lavagem de dinheiro – legalização e reintegração na economia formal do dinheiro 

sujo, que tem origem na corrupção, tráfico de drogas, prostituição, fraudes, evasão de divisas, 

etc. 

 

Com relação as fraudes corporativas, em todo o mundo tenta-se aprimorar controles e 

sistemas de governança. Nos EUA, por exemplo, em 2002 foi aprovada a lei Sarbanes-Oxley, 

motivada pelos escândalos financeiros corporativos, como os da Enron, e que tem como 

objetivo evitar o esvaziamento dos investimentos financeiros e a fuga de investidores, em 

razão da falta de confiança a respeito da governança adequada das empresas. Os acionistas, 

principalmente os minoritários, buscam e exigem cada vez mais uma maior transparência das 

empresas, numa tentativa de dificultar a ocorrência de fraudes contábeis e financeiras. 

 

No que se refere a lavagem de dinheiro, os países cada vez mais negociam acordos de 

cooperação internacional, que permitem a repatriação de ativos saídos ilegalmente dos países 

signatários dos acordos, o que tende a dificultar a prática de crimes econômicos e financeiros. 

 

São inquestionáveis os malefícios que as fraudes e os crimes econômicos e financeiros 

trazem para a economia, as empresas e a sociedade em geral, ameaçando seriamente a 

credibilidade das empresas e das instituições, e, principalmente, acarretando como 

consequência as falências e as perdas de postos de trabalho. No mundo desenvolvido é mais 

fácil conter o impacto de tais crimes, devido à dimensão da sua economia e à sua capacidade 

de criar mecanismos reguladores apropriados. No entanto, no mundo em desenvolvimento, o 

impacto a longo prazo sobre o desenvolvimento sustentável e os custos correspondentes são 

sensivelmente mais elevados, em conseqüência das fracas estruturas reguladoras e da 

capacidade mais limitada dos governos.  

    

1.3 A importância da lei de falências para a economia, a sua eficiência sob a ótica da 

análise econômica do direito e as informações assimétricas ou incompletas 

 

1.3.1 A importância econômica da lei de falências 

 

A existência de uma legislação falimentar eficiente é fundamental para o ambiente 

econômico, tema que não é novo e vem sendo bastante discutido nas áreas do direito e 

economia. Apenas à título exemplificativo, eis as dez maiores falências da história dos EUA, 
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onde pelo valor dos ativos podemos ter uma idéia da importância deste tema para a economia 

de um país: 

 

Tabela 2 

 

As dez maiores falências dos EUA 

 

Empresa Data Ativos 

Lehman Brothers (banco) 09/2008 US$ 691    bilhões 

Washington Mutual (banco) 09/2008 US$ 327    bilhões 

Worldcom (telecomunicações) 07/2002 US$ 104    bilhões 

General Motors (automotivo) 06/2009 US$   91    bilhões 

Enron (energia) 02/2001 US$   65    bilhões 

Conseco (seguradora) 12/2002 US$   61    bilhões 

Chrysler (automotivo) 04/2009 US$   39    bilhões 

Thornburg Mortgage 05/2009 US$   46,5 bilhões 

Pacific Gas and Eletric Co (energia) 04/2001 US$   36    bilhões 

Texaco (petróleo) 04/1987 US$   34    bilhões 

Fontes: Financial Times, The Economist 

 

 

Tal importância surge a partir da constatação teórica de que sistema de resolução de 

insolvência que cria um mecanismo ordenado de resolução de conflitos e coordenação de 

interesses para empresas com problemas financeiros  ou até mesmo falidas gera resultados 

eficientes do ponto de vista econômico, e o papel desempenhado pela legislação falimentar 

pode ir muito além, sendo central na sinalização aos agentes econômicos sobre os possíveis 

resultados a serem obtidos em suas estratégias de negócios, conforme por exemplo, Araújo 

(2001). 

 

As empresas e os seus gestores tomam várias decisões, principalmente as de 

investimento e produção em função de sua expectativa de lucros futuros. Como as estratégias 

são traçadas em um ambiente de incerteza, não há a possibilidade de se proteger de todo o 

risco, pois os contratos são incompletos e há assimetria de informação, ou seja, não há 

disponibilidade de todas as informações para a tomada de uma segura decisão de 

investimento. 
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Com este cenário, é evidente a importância do marco legal falimentar, que funciona 

como um minimizador dos impactos desta incerteza, pois sinaliza aos agentes a forma como 

serão resolvidos alguns conflitos, quando a empresa é levada a uma situação de insolvência. 

 

E, dependendo da natureza da legislação falimentar, as empresas seguirão estratégias 

como maior ou menor risco se o arcabouço legal estimular a manutenção de empresas 

inviáveis a todo custo ou permitir que os administradores preservem seu patrimônio depois da 

falência, esses gestores implementarão projetos e realizarão investimentos sem tomar os 

devidos cuidados para se precaver contra a possibilidade de fracasso. 

 

Tal situação, sem sombra de dúvidas, gera um resultado ineficiente do ponto de vista 

econômico, pois implica em perda de valor, perda de bem-estar, além de piorar as condições 

de crédito para toda a economia, pois o maior risco dos negócios diminui a perspectiva de 

recuperação dos empréstimos. Mas, se por outro lado a legislação falimentar tender em 

demasia para o lado dos credores, a aversão ao risco dos empreendedores será maior, o que 

prejudicará a realização de investimentos rentáveis, inviabilizando o aproveitamento de 

oportunidades e comprometendo a geração de emprego e renda. 

 

Implementação ou mudanças na legislação de falências, portanto, devem ser realizados 

levando sempre em consideração seus impactos não apenas nas empresas que venham a se 

tornar insolventes, mas também todo o mercado, pois os mecanismos de incentivos que a lei 

gera pode ser fundamental para definir o comportamento dos agentes  e o funcionamento de 

toda a economia, pois afeta os resultados (pay-offs) esperados em caso de insucesso. 

 

Assim, do ponto de vista econômico, uma legislação falimentar tem como objetivo 

criar condições para que situações de insolvência tenham soluções possíveis, céleres e 

transparentes, de modo que os ativos, tangíveis ou intangíveis, sejam preservados e continuem 

a cumprir sua função social, gerando produto, emprego e renda. Com isso, busca-se também 

minimizar os impactos de insolvências individuais sobre  a economia como um todo e, dessa 

forma, limitar prejuízos gerais e particulares. Na afirmação de Aloísio Araújo (Araújo, 2002), 

cabe ao sistema de insolvência um papel fundamental na busca de resultados econômicos 

eficientes. 
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Alguns autores, como Gurley e Shaw (1967), apontam que tanto a taxa de poupança 

como a existência de uma boa legislação falimentar são determinantes do tamanho da 

intermediação financeira para o desenvolvimento econômico. La Porta at al (1997, 1998) 

também dão importância ao crédito para o desenvolvimento econômico, mas também 

atribuem grande importância a tradição legislativa dos países, bem como a proteção dos 

credores. Os países de tradição inglesa, baseados no common law, tendem a dar mais proteção 

aos credores do que os países de tradição romana ou baseados no código napoleônico. 

 

A importância das leis de falência para o crescimento econômico também é realçada 

em trabalho de Bergoing at al (2002). 

 

Na economia capitalista, a punição da empresa inadimplente é materializada através da 

falência, ou mesmo pela concordata, salvamento ou reestruturação empresarial. A presença 

destes mecanismos de depuração no sistema econômico são essenciais para aumentar a 

eficiência e produtividade da economia. Como afirmado por Araújo (2001), a imposição da 

penalidade correta em caso de inadimplência é também fundamental para o bom 

funcionamento dos mercados de crédito. 

 

Segundo ainda Araújo (2001), para aumentar o bem-estar econômico, através de 

instituições como o judiciário e o legislativo, a sociedade deve prover o equilíbrio entre os 

credores e devedores permitindo algum tipo de inadimplência. Esta tarefa é muito sofisticada 

e poucas sociedades têm conseguido alcançá-las com êxito. Quando se pune com rigor 

exagerado os inadimplentes, como no caso de prisão ou mesmo de escravidão verificados no 

passado, estamos penalizados em demasia os potenciais devedores e, desta forma, 

restringindo o mercado de crédito. Este talvez seja o caso que tínhamos na Inglaterra quando 

o representante dos credores (receiver) tinha poderes exorbitantes. Tal situação pode levar ao 

fechamento de firmas saudáveis com meros problemas de liquidez e não de solvência 

propriamente dita. No outro extremo temos a situação de países com tradição no código 

napoleônico, onde a tolerância com os devedores é demasiada. Este é o caso dos países da 

América Latina e de muitos outros países como a Alemanha, que tinha até recentemente uma 

lei da época de Bismarck, bem como da Holanda e países da Escandinávia, que também estão 

modificando sua legislação. 
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A legislação americana, particularmente em seu Capítulo 11(Chapter 11), que mais 

adiante será explicado, trata da recuperação empresarial, e tem despertado grande interesse, 

inclusive por ter sido motivo de inspiração para outros países, como o México, a Argentina e 

a maior parte da Ásia. Neste modelo tenta-se criar as condições de uma barganha estruturada 

entre devedores e credores, com o objetivo de maximizar o valor da firma através da adoção 

de um plano de recuperação empresarial que, embora proposto pela gerência da firma 

devedora, tem que ser aprovado por maioria de cada uma das classes de credores. Somente no 

caso de impasse o Juiz pode determinar o chamado crawdown, forçando uma das classes de 

credores minoritários a seguir a maioria. Embora seja criticada por muitos por ser custosa e 

demasiado leniente com os devedores, ela tem sido exitosa em muitos casos. 

 

É interessante notar contudo que alguns autores isolados, como D. Baird e Rasmussen 

(2003), acham que existe um esvaziamento do processo de barganha no modelo do Capítulo 

11 (Chapter 11) norte-americano, o que de certa forma é bom, pois o processo ganha em 

agilidade. Um trabalho do Banco Mundial7 baseado em pesquisa sobre processos de falência 

de vários países mostra, como era de se esperar do ponto de vista teórico, uma forte 

correlação negativa entre qualidade do processo de falência, quando medida pela duração e 

expectativa de recuperação de crédito na massa falida, e a taxa de juros. 

 

Existem abordagens alternativas à lei de recuperação de empresas e falência 

tradicionais de autoria de vários autores, como Bebchuck (1988), e Hart et al (1997), entre 

outros referidos abaixo. Nesta abordagem é sugerido que a empresa seja transferida, em caso 

de inadimplência, para os credores, o que resolveria o complexo problema de barganha entre 

as partes. Diversos elementos destas idéias foram incorporados recentemente na legislação de 

alguns países. 

 

Também gostaríamos de enfatizar que, do ponto de vista econômico, um bom 

mecanismo de recuperação de empresas e falência não depende só de boas leis, mas também 

de um Poder Judiciário ágil, que não protele as decisões judiciais, conforme Castelar (2000). 

 

Como é notório e sabido, o Brasil é um dos países que conta com as mais altas taxas 

de juros sobre empréstimos e onde o crédito só representa cerca de 40% do PIB. Esta situação 

                                                           
7 Doing Business 2004, Capítulo 6: Closing Business 
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que não favorece o desenvolvimento de novas empresas e a boa utilização do capital tem 

várias origens. Uma das mais importantes é sem dúvida a alta necessidade de financiamento 

do setor público que absorve boa parte da poupança doméstica. Contudo, existem vários 

outros fatores explicativos, dentre os quais a capacidade do credor reaver o crédito em caso de 

inadimplência do devedor, conforme se pode observar a partir das diferenças entre as taxas de 

juros e o montante de crédito concedido nas várias modalidades de crédito. Por exemplo, a 

existência de mecanismos adequados de recuperação de crédito explica a menor taxa de juros 

e o alto volume de crédito, no caso dos financiamentos a veículos, das operações de ACCs 

(Adiantamento de Contratos de Câmbio), comparativamente ao que se verifica no crédito 

pessoal, cheque especial e conta garantida. 

 

No caso específico do setor empresarial, vital para o processo de crescimento 

econômico e geração de emprego, nossa legislação de falências sempre foi um importante 

entrave ao crédito por causa de perpetuação do funcionamento de empresas inadimplentes. 

Em função de institutos dessa legislação, a mecânica básica do sistema creditício brasileiro 

poderia ser descrita da seguinte forma: bancos e outros agentes faziam créditos moderados às 

firmas sadias. Ao menor sintoma de dificuldades financeiras, os credores procuravam reduzir 

seus créditos e as firmas a atrasar o pagamento de impostos. Em resposta, os credores ficavam 

ainda mais receosos em não reaver seus créditos, pois em caso de liquidação da firma, seriam 

os últimos a receber, dada a prioridade dos créditos trabalhistas e fiscais, como era previsto na 

antiga legislação de falências. Isto fazia com que eles diminuíssem ainda mais os créditos, 

inclusive executando garantias, enquanto as firmas tendiam a atrasar ainda mais os impostos 

até que elas ficassem desprovida de crédito e numa situação extremamente frágil. Os credores 

porventura restantes não se atreviam a pedir a falência da firma, em função da mesma 

prioridade já apontada na antiga lei de falências, enquanto o fisco devido a várias razões, 

também não o fazia. 

 

A introdução, em qualquer país, de um marco legal falimentar bem balanceado, 

baseado nos institutos de recuperação de empresas e falências e que equilibra os interesses 

dos devedores e credores, constitui um passo fundamental na direção de um ambiente 

econômico com maior segurança jurídica e destinado a preservação da produção, do emprego 

e do crédito. 
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Este é um avanço institucional importante, com impactos positivos no funcionamento 

da economia, e que se traduzirão em processos de resolução de insolvências mais eficientes e 

num ambiente mais propício à realização de negócios em geral e ao mercado de crédito em 

particular. 

 

Ambos os aspectos são fundamentais na busca do desenvolvimento sustentável, e é 

grande a expectativa neste ponto quanto a nova legislação brasileira. 

 

A implementação de uma nova lei falimentar com este conjunto de regras pode 

seguramente dotar a economia brasileira de uma legislação que estimule a preservação de 

empresas economicamente viáveis e maximize o valor daquelas que não têm condições de 

recuperação, aumentando a eficiência econômica, ampliando o mercado de crédito, 

consolidando as bases de bem-estar para a sociedade brasileira. 

 

E os progressos esperados na implementação de uma nova legislação falimentar no 

país devem acontecer a partir da maior participação e governança dos credores privados, 

mediante a utilização mais racional de incentivos e mecanismos econômicos consagrados pela 

experiência internacional. A base principal desta mudança está nas alterações das regras de 

prioridade e, portanto, de incentivo econômico da participação dos credores nos processos 

falimentares. Por melhor que seja a estrutura legal e judiciária que gere o sistema falimentar, 

ela não consegue jamais substituir a participação e governança dos próprios e maiores 

interessados: os credores. 

 

1.3.2 A eficiência da lei de falências sob a ótica da análise econômica do direito 

 

Do ponto de vista jurídico, a falência é definida como um processo de execução 

coletiva, meio de realização dos direitos dos credores, etc. Entretanto, o tema tem importância 

econômica, uma vez que as empresas, ainda que insolventes, geram riquezas tal qual as 

empresas solventes, pois geram empregos, compram e transformam matérias-primas, vendem 

produtos acabados etc. A diferença é que, no caso das empresas insolventes, o passivo das 

mesmas está desestruturado. 

 

Assim, o tema falência ou recuperação de empresas é também estudado sob o enfoque 

da análise econômica do direito, que conjuga as áreas do direito e da economia. 



 
 
 
 

 

35 

35 

 

Segundo Saddi (2011), um procedimento falimentar deve produzir um resultado 

eficiente “ex post”, ou seja, o valor total dos ativos da massa falida deve ser sempre 

maximizado para transformar-se na maior quantidade possível de dinheiro para pagar os 

credores. Qualquer decisão de venda dos ativos ou mesmo reestruturação dos negócios deve 

ter como principal objetivo a eficiência, no sentido de ter como conseqüência o melhor 

resultado para os credores. E quanto a eficiência “ex ante”, significa que quanto maiores as 

garantias dadas aos credores antes da insolvência, menores serão os custos de transação 

relacionados às atividades da empresa insolvente (por exemplo, menor taxas de juros). 

 

Na visão de Buttwill e Wihlborg (2010) os processos de falências serão eficientes 

quando forem destinados a resolver não só uma situação de crise, mas também que esta 

solução seja obtida com o menor custo possível. No que tange à eficiência “ex ante”, tais 

autores afirmam que a mesma estaria caracterizada quando: a) os processos de insolvência 

forem suficientemente flexíveis, permitindo diferentes tipos de soluções para empresas com 

problemas diferentes; b) quando houver possibilidades de retomada de contratações com 

ativos específicos; c) que sejam bem definidos ex ante, ou seja, que as regras não sejam 

subjetivas, ambíguas ou imprecisas; d) que os processos permitam uma rápida solução da 

crise. 

 

Pinheiro e Saddi (2005), ainda sob o tema “ex ante” e “ex post”, fazem as seguintes 

indagações: 

 

“Como a Lei de Falências pode contribuir, “ex ante”, na geração de 

incentivos para que o regime de garantias ajude o sistema de crédito a 

funcionar com mais eficiência? E como potencializar a eficiência “ex post” 

com que se dá a reestruturação ou fechamento ordenado da empresa, no 

contexto dos conflitos que se afiguram nessas circunstâncias?” 

 

Para Smith e Stromberg (2011) eficiência “ex ante” e “ex post” significa: 

 

“Assegurar que o ativo de uma empresa em crise seja otimizado. Uma 

resolução da crise financeira “ex post” assegura decisão de maximização da 

riqueza quanto a reorganização, venda ou liquidação. Eficiência “ex ante”, 
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por outro lado, retorna ao ponto em que a empresa iniciou suas atividades ou 

financiamentos. Contrato ou mecanismo eficiente é aquele que assegura que 

projetos socialmente valiosos sejam mais financiados”. 

 

Ainda segundo Saddi (2011), uma outra característica de um bom procedimento 

falimentar seria aquele em que fossem penalizados igualmente os devedores, e o simples 

concurso de credores já atingiria tal objetivo, punindo os acionistas da empresa insolvente, 

permitindo que eles recebam qualquer crédito apenas ao final, se evidentemente houver sobras 

para tal. Isto seria importante, porque incentivaria um sistema de maior crédito, visto que o 

credor terá prioridade no recebimento do seu crédito, sendo que ao mesmo tempo, todas as 

obrigações contratuais fora do sistema passariam a ser respeitadas por um mecanismo estatal 

cogente. 

 

E, além da punição aos devedores, serão necessários incentivos para que os mesmos 

colaborem, evitando que o seu comportamento seja prejudicial à massa e ao interesse dos 

credores. 

 

Um outro debate quanto a eficiência econômica de uma lei de falências gira em torno 

da liquidação dos ativos. Por exemplo, tendo em vista que a maior parte deles não seria 

líquido e financeiro, qual seria o melhor caminho para transformá-los em dinheiro? 

 

Em países com o mercado de capitais mais eficiente e desenvolvido, pode-se vender a 

empresa ou parte dela a investidores, com o preço a ser pago em dinheiro correspondendo ao 

seu valor real. 

 

Este tipo de leilão é conhecido como “cash-auction”, e a princípio seria atraente, em 

virtude dos credores receberem as suas partes em dinheiro. 

 

Todavia, como nem todos os países tem um mercado de capitais maduro o suficiente 

para transformar empresas em crise em capital liquido, tem-se outras opções, como a 

negociação estruturada, ou recuperação da empresa. O processo de recuperação se baseia num 

período em que nenhum ativo pode ser vendido ou nenhuma ação pode ser intentada contra o 

devedor. 
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No caso extremo, o de falências, há uma arrecadação de ativos para posterior venda, 

sendo que os credores se reúnem e decidem o destino da empresa e dos seus ativos. 

 

No que se refere a eficiência econômica, existem algumas dificuldades a serem 

ultrapassadas: por exemplo, o que se fazer com o negócio, ou no caso de uma reestruturação, 

quem deve receber o que. 

 

A dificuldade surge no processo decisório em virtude do sistema de votos nas 

assembléias de credores, como pelo fato que os interesses dos credores podem divergir. Por 

exemplo, um credor trabalhista pode querer uma reorganização mais lenta, para tentar manter 

os empregos, enquanto por exemplo um credor com garantia real pode almejar uma solução 

mais rápida para reaver logo o seu crédito. 

 

Uma outra solução conhecida, em termos de eficiência econômica, é a troca de dívida 

por participação acionária, com ou sem engenharia financeira para a recompra desta 

participação. Neste caso, o credor troca a sua dívida por uma parcela das ações da empresa e o 

devedor pode, no futuro, seja por opção ou mesmo por contrato, recomprar a empresa no fim 

da recuperação. 

 

Lisboa, Damaso, Carazza dos Santos e Abrão Costa (In Paiva, 2005) discorrem sobre a 

necessidade de um equilíbrio entre os direitos dos devedores e os dos credores, para que se 

tenha uma lei de falências eficiente: 

 

“A lei de falência deve, então, criar um ambiente formal de negociação e de 

cooperação estimulando credores e devedor no sentido da solução mais 

eficiente, seja ela a tentativa de recuperação ou, se não for possível, a 

falência da empresa. Mas para isso é fundamental o estabelecimento de 

incentivos corretos, a partir de um balanceamento adequado de direito entre 

devedor e credores e de uma justa divisão de riscos. Se a lei for 

excessivamente favorável ao devedor, mantendo em funcionamento empresas 

inviáveis ou legitimando a quebra de contratos, a possibilidade de desrespeito 

aos direitos de propriedade e de execução de garantias comprometerá o 

sistema econômico como um todo, reduzindo o número de negócios e 

transações e restringindo o funcionamento do mercado de crédito, como os 
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conseqüentes impactos negativos sobre o desenvolvimento econômico e social 

do país (BECK e LEVINE, 2004). 

 

Por outro lado, uma legislação falimentar totalmente pró-credor incentiva a 

liquidação de empresas que, mediante uma reorganização de seus negócios, 

poderiam voltar a se tornar lucrativas. Um arcabouço legal que privilegia em 

demasia a falência e aborta tentativas de reestruturação de empresas viáveis, 

gera uma perda econômica em termos de renda e empregos em favor do 

ganho individual dos credores. Além disso, um sistema legal de orientação 

excessivamente pró-credor tem impactos sobre as ações dos devedores. 

Prejudicam a qualidade da seleção ex ante dos projetos financiados e o 

monitoramento ex post, além de piorarem a divisão de risco ao incentivar os 

devedores a transferir renda dos estados de falência (onde não recebem 

nada) para os estados pré-falimentares aceitando, por exemplo, taxas de 

juros mais elevadas ou se voltando para projetos de alto risco (STIGLITZ 

2002). 

 

Há, portanto que se ressaltar que esse balanceamento deve atender a 

requisitos de eficiência ex post e ex ante pois as soluções devem, no longo 

prazo, gerar o maior retorno possível para o devedor e os credores, mas 

devem, igualmente, coibir comportamentos imprudentes por parte de 

administradores que possam vir a comprometer as perspectivas de 

desenvolvimento da firma (CLAESSEN, DJANKOV & MODY, 2001)”.  

 

 

Finalmente, a idéia de eficiência nos procedimentos falimentares e de recuperação de 

empresas é importante, pois é desejável que o mínimo de valor e de custo seja dissipado ao 

longo do processo, assim como é saudável que, ao fim, os ativos sejam alocados ao seu maior 

valor de uso, bebeficiando a sociedade como um todo.     

 

1.3.3 As informações assimétricas ou incompletas 

 

A informação assimétrica ocorre quando uma das partes envolvidas em uma transação 

dispõe de informações insuficientes sobre a outra parte. 
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No caso específico da insolvência, Smith e Stromberg (2011) consideram que o 

resultado da negociação será ineficiente se uma das partes não estiver totalmente informada 

acerca do valor dos ativos e a parte que estiver não consiga dar credibilidade a esta 

informação. No caso, propõem que as leis de insolvência criem regras que determinem quais 

bens sujeitam-se ao processo e quais créditos encontram-se pendentes. Considerando que um 

trabalho de auditoria é custoso, as leis de falência deveriam criar mecanismos que cortassem 

as despesas com esta verificação. 

 

Em alguns sistemas jurídicos (EUA, Alemanha, Espanha, Argentina, Portugal), o 

administrador judicial, que tem a função de auxiliar o juiz na administração da massa falida, é 

obrigado a apresentar relatório a partir do qual os credores deliberam sobre questões 

importantes, notadamente sobre a continuidade das atividades do devedor, pois sempre há 

dúvidas quanto a veracidade das informações prestadas pelo devedor insolvente quando do 

pedido de recuperação ou falência. 

 

Na Alemanha, o objetivo do relatório é “esclarecer se existem perspectivas de manter 

em todo ou em parte a empresa do devedor, as possibilidades existentes para um plano de 

insolvência e as consequências resultantes deste para cada credor em relação à satisfação de 

seus créditos” (InsO, § 156, tradução de Berger, 2001). Com base nessas informações, a 

assembléia de credores decide “se a empresa será desativada ou se continuará provisoriamente 

a funcionar”, podendo encarregar o administrador de “elaborar um plano de insolvência e 

projetar os objetivos perseguidos através do mesmo” (InsO, § 157, tradução de Berger, 2001). 

 

A Lei Argentina de Concursos e Quebras prevê a apresentação de “informe geral del 

síndico” em trinta dias depois da apresentação do informe individual dos créditos. Nesse 

relatório, segundo Fassi e Gebhardt (2005) : 

 

“determinam-se quais são as matérias que devem conter a exposição, pois 

servirão ao juiz na fundamentação de suas futuras decisões e especialmente 

aos credores em sua deliberação de aprovar o acordo preventivo ou permitir 

a quebra. Por isso exige-se que seja o mais completo ou específico possível, 

sobretudo para oferecer suficiente cognição ao credor que, pouco depois, 

deve votar a aprovação ou não da proposta concordatária”. 
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Na Espanha, a Ley nº 22/2003  impõe aos administradores concursais o dever de 

apresentarem em até dois meses relatório previsto no seu art. 75, contendo: 

 

(1) Análise dos dados e circunstâncias do devedor 

apresentados no relato a que se refere o inciso 2 do § 2º do art. 6º da lei. 

 

(2) Estado da contabilidade do devedor e, neste caso, 

avaliação sobre as contas, estados financeiros, exposição e memória a que 

se refere o § 3º do art. 6º. Se o devedor não apresentou as contas anuais 

correspondentes ao exercício anterior à declaração do concurso, estas 

serão apresentadas pela administração concursal, com os dados obtidos a 

partir dos livros e documentos do devedor, de informação que este 

disponibilize e da que se obtenha em prazo superior a quinze dias. 

(3) Relato das principais decisões e atividades da 

administração concursal.  

 

Ao relatório serão juntados os seguintes documentos: 1.    

Inventário da massa ativa. 2. Lista de credores. 3. Se o caso, a avaliação 

das propostas de convênio que foram apresentadas. 

 

Concluirá o relatório a exposição motivada dos administradores 

concursais acerca da situação patrimonial do devedor e de dados e 

circunstâncias que possam ser relevantes para a ulterior tramitação do 

concurso. 

 

A legislação dos Estados Unidos, mais precisamente a Seção 1.125 do Código de 

Falências, impõe que se dê aos credores “adequada informação”, o que significa 

suficientemente detalhada: 

 

(...) “significa a informação mais ampla e detalhada possível acerca da 

natureza do negócio e história do devedor, bem como situação de seus livros 

e registros empresariais, de modo que permita a qualquer credor formar 
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juízo seguro sobre o plano proposto, sem, contudo, ser necessário indicar 

outras possibilidades ou propostas da recuperação”. 

 

Cabe a lembrança que, diferentemente do que ocorre no direito brasileiro, que não 

designa a atribuição e indivíduos ou a órgãos colegiados, no direito americano cabe aos 

comitês a tarefa de participar da formulação do plano e aconselhar seus membros sobre 

qualquer plano formulado. 

 

Já o legislador francês atribuiu ao administrador, com o concurso do devedor  e a 

assistência eventual de um ou mais peritos, a tarefa de elaborar um relatório de balanço 

econômico e social da empresa que indique a origem, importância e natureza das dificuldades 

da empresa. Se a empresa explorar instalações previstas no Código de Meio Ambiente, deverá 

completar seu relatório com um balanço ambiental. À vista desse relatório, o administrador 

propõe um plano de sauvegarde (Code de Commerce, art. 623-1). 

 

Em Portugal, o art. 155 do Código de Insolvências e Recuperação determina ao 

administrador da insolvência a apresentação de um relatório contendo: 

 

a) A análise do estado da contabilidade do devedor e a sua opinião sobre 

os documentos de prestação juntos aos autos pelo devedor; 

b) A indicação das perspectivas de manutenção da empresa do devedor, no 

todo ou em parte, da conveniência de se aprovar um plano de insolvência, e das 

conseqüências decorrentes para os credores nos diversos cenários figuráveis; 

c) Sempre que se lhe afigure conveniente a aprovação de um plano de 

insolvência, a remuneração que se propõe auferir pela elaboração do mesmo; 

d) Todos os elementos que no seu entender possam ser importantes para a 

tramitação ulterior do processo. 

e) Ao relatório são anexados o inventário e a lista provisória de credores. 

f) O relatório e seus anexos deverão ser juntos aos autos pelo menos oito 

dias antes da data da assembléia de apreciação do relatório. 

 

Comentando este dispositivo, Leitão (2005) assinala que a finalidade do relatório do 

administrador da insolvência é “permitir à assembléia deliberar sobre os termos ulteriores do 
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processo, devendo por isso explicitar as diversas opções existentes e as conseqüências 

previsíveis de a assembléia deliberar num ou noutro sentido”. 

 

Registre-se que a lei brasileira, seja a antiga ou mesmo a nova, que reputa-se mais 

moderna, jamais incentivou o fornecimento de adequada informação aos credores que, se 

desejam aprofundar-se no exame da situação econômico-financeira do devedor e da 

viabilidade de seu plano de recuperação, somente o farão com elevados custos individuais, 

remunerando consultores e peritos para tal. 

 

E ainda com base na nova legislação brasileira, atribuiu-se à empresa a escolha entre 

ser liquidada e prosseguir a atividade empresarial, possibilitando-lhe “viabilizar a superação 

da situação de crise econômico-financeira” (LREF, art. 47) ou “requerer ao juízo sua falência, 

expondo as razões da impossibilidade de prosseguimento da atividade empresarial” (LREF, 

art. 105). Entretanto, os motivos pelos quais o devedor julga atender aos requisitos para 

pleitear sua recuperação judicial, a contrario sensu da leitura que se faz do art. 105 da Lei nº 

11.101/2005, não são suficientemente conhecidos dos credores, quando o pedido inicial de 

recuperação ou falência é protocolado na justiça. Essa situação os conduz a votarem sem 

informação adequada, ora prestigiando a continuação de empresa inviável, ora eliminando do 

mercado a viável. Ambas as soluções produzem resultados de ineficiência por não atenderem 

aos objetivos da lei, especialmente quanto à manutenção da empresa viável e do interesse dos 

credores. Cria-se, com isso, no mercado de crédito, insegurança capaz de ensejar o incremento 

de custo das futuras negociações por parte de investidores, fornecedores e financiadores. 

 

Não há na lei brasileira um mecanismo que facilite uma “filtragem” entre as empresas 

em crise e que permita distinguir, antes da deliberação da assembleia geral dos credores, as 

viáveis daquelas ineficientes, que devem, por isso, ser liquidadas. 

 

Saber se a opção dos administradores da empresa em crise econômico-financeira é 

eficiente, isto é, que a escolha do procedimento de liquidação ocorre quando os recursos 

disponíveis indicam essa solução e, igualmente, que a escolha do procedimento recuperatório 

é feita somente nos casos em que é mais recomendada, exige que a informação à disposição 

de todos os interessados seja completa e simétrica, e que, de preferência, a lei de falências 

traga regras claras sobre estes aspectos.  
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1.4 Os Sistemas Legais de Resolução de Insolvências – a tendência mundial de 

padronização da legislação e os principais modelos 

 

1.4.1  Introdução 

 

As relações entre credores e tomadores de créditos, assim como as relações entre 

depositantes e bancos, se caracterizam por situações em que as assimetrias informacionais 

jogam papel importante, conforme Laffont e Martimort (2003).  

 

No caso, a assimetria de informação surge quando uma das partes envolvidas em um 

contrato financeiro dispõe de conhecimento insuficiente sobre a outra parte envolvida na 

transação, de modo que a sua tomada de decisão é dificultada. A presença de assimetria de 

informações leva aos problemas de seleção adversa e moral hazard. 

 

Quanto a seleção adversa, trata-se de um problema de informação assimétrica que se 

manifesta antes que a transação efetivamente ocorra (ex ante), e representa a possibilidade de 

serem selecionados, para a obtenção de créditos, os tomadores ruins de empréstimos, ou seja, 

aqueles que se aventuram a tomar empréstimos independentemente da taxa de juros cobrada, 

uma vez que não dispõe de intenção de honrar o compromisso e pagar o empréstimo. O moral 

hazard, por sua vez, representa um problema de assimetria de informações que se manifesta 

após a transação (ex post) ter ocorrido, ou seja, quando o credor corre o risco de que o 

tomador do empréstimo, por exemplo,  se envolva em projetos ou empreendimentos 

arriscados, o que faz reduzir a probabilidade de pagamento do empréstimo.    

 

Nesse contexto, as relações de crédito são beneficiadas sempre que há redução das 

assimetrias, permitindo uma precificação mais acurada e a expansão dos volumes ofertados – 

conseqüências de uma percepção de risco menor ou, visto por outro lado, de uma capacidade 

maior de avaliação e mensuração dos riscos assumidos. Há, portanto, que se notar que os 

riscos envolvidos na atividade bancária, quer na relação entre depositantes e bancos, quer na 

relação entre bancos e tomadores, são inerentes ao processo de intermediação e têm um 

significado econômico maior pois, se por um lado podem criar ineficiências, por outro 

definem situações com funções econômicas específicas. 
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Os sistemas legais de resolução de insolvências das firmas estão diretamente 

vinculados a essa questão ao interferirem nas decisões de bancos e tomadores, definindo 

situações mais ou menos eficientes. Surge daí a necessidade de discuti-los e de analisar sua 

capacidade de minimizar os problemas informacionais no mercado de crédito, alinhar 

incentivos, aumentar a eficiência e, conseqüentemente, contribuir para um ambiente propício 

à ampliação dos volumes e redução dos preços dos empréstimos concedidos. 

 

Do ponto de vista estritamente econômico, as insolvências têm uma função específica 

no funcionamento do sistema. Elas representam, em primeira análise, a eliminação de 

empresas ou corporações ineficientes, o que implica em elevação da eficiência média do 

sistema, fato desejável em termos de bem estar. Sendo assim, não há, a priori, justificativa 

econômica para que se defenda a manutenção em funcionamento de empresas inviáveis, 

qualquer que seja o setor da economia envolvido. Os ganhos em termos de bem estar geral 

tendem a superar as perdas particulares envolvidas. 

 

Mas há ressalvas importantes nessas afirmações. A primeira delas se refere à 

classificação de inviabilidade econômica. Embora a ineficiência seja condição necessária para 

que se defenda o desaparecimento de uma unidade produtiva, esta não é uma condição 

suficiente. Isto se explica a partir da possibilidade potencial de reversão, o que justifica a 

manutenção da unidade, quer sobre novas bases, quer sob outra administração ou estrutura. 

 

Uma segunda ressalva importante – e que se relaciona diretamente com a questão dos 

ganhos econômicos gerais vis-à-vis às perdas individuais – se refere ao processo de 

desaparecimento da unidade produtiva inviável. Uma empresa tem bens tangíveis e 

intangíveis cuja perda de valor deve ser minimizada no processo falimentar, sob pena de 

piorar ainda mais a insuficiência dos recursos disponíveis. Um processo que cuide da 

maximização do valor de venda dos ativos da empresa falida significa menores perdas 

econômicas e sociais de uma forma geral e menores perdas individuais, em particular. 

 

A relação existente entre o sistema legal de insolvências e o desenvolvimento do 

mercado de crédito tem sido estudada pela literatura dentro do âmbito da teoria do direito e 

finanças. O foco central dessa teoria consiste em relacionar as diferenças observadas no 

desenvolvimento financeiro dos países às instituições legais, como o fazem por exemplo La 

Porta et al. (1998). A teoria de direito e finanças sugere que essa relação se dá, de forma 
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geral, através da origem do sistema legal, o que se traduz em mecanismos políticos – via 

tratamento dos direitos de propriedade em relação aos direitos do Estado – e via mecanismos 

de adaptação, que tratam da evolução dos aspectos voltados ao formalismo jurídico e à 

capacidade do sistema legal de se adaptar às necessidades da economia, como afirmam La 

Porta et al. (1999). De forma particular, a teoria se volta para a relação entre desenvolvimento 

financeiro e sistemas legais que defendam a propriedade privada, respeitem contratos e 

protejam os direitos de investidores, sugerindo a importância desses aspectos para a criação 

de um ambiente favorável ao desenvolvimento do mercado financeiro, conforme sustentam 

Beck e Levine (2004). 

 

Alguns estudos empíricos estabelecem relações ainda mais específicas, dentre elas a 

que sugere a relevância do fortalecimento dos direitos de credores para o desenvolvimento 

dos intermediários financeiros, também desenvolvidos por  La Porta et al. (1997) e Levine 

(1998), e da eficiência das instituições legais para que haja disponibilidade de recursos 

financeiros para unidades produtivas, estudos estes desenvolvidos por Rajan e Zingales 

(1998). 

 

Há, portanto, uma vasta literatura que relaciona aspectos institucionais legais com a 

evolução do mercado financeiro. Embora existam diversos aspectos institucionais que 

influenciam o desenvolvimento financeiro dos países, o foco central para fins de uma análise 

da relação entre bancos e tomadores de recursos se concentra no estudo do sistema legal de 

resolução de insolvência e seus impactos sobre o mercado de crédito bancário, investigando 

em que medida diferentes características das leis de insolvência afetam a decisão do banco de 

emprestar. 

 

De acordo com a teoria econômica, o desenho de um sistema legal de insolvência está 

ligado a questões básicas de eficiência e de estrutura de incentivos. E mais do que isso, ele se 

justifica na medida em que se observa que a relação devedor credor é regida por contratos 

incompletos, dada a impossibilidade de se estipular todas as ações em todos os possíveis 

estados da natureza. Cabe então, ao sistema legal de insolvência, resolver alguns desses 

problemas de incompletude. 

 

Justamente por interferir em uma relação onde assimetrias informacionais existem, há 

que se prever que o mecanismo implícito nos sistemas de insolvência tem reflexos sobre a 
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estrutura de incentivos dos agentes e portanto gera resultados mais ou menos eficientes. O 

desafio está exatamente na escolha de um desenho que implique em um mecanismo que, 

dadas as especificidades de cada país, resulte em maior eficiência tanto em termos de 

recuperação quanto de alocação de recursos. 

 

Um ponto fundamental na discussão acerca do desenho das leis de insolvência é a 

divisão de direitos entre devedores e credores. Como detalhado em La Porta et al. (2001), 

grandes diferenças existem nessa relação nos diversos países do mundo. Nos países de origem 

legal anglo-saxã os credores são mais protegidos em média. Já naqueles cuja estrutura jurídica 

se baseia no direito francês, as leis de insolvência tendem para uma maior proteção dos 

devedores.  Conforme podemos observar no quadro abaixo, há uma divergência das 

prioridades na falência nas diversas legislações, mas com certa predominância da proteção 

dos credores com garantias reais : 

 

Tabela 3 

 

Prioridades no recebimento de créditos em alguns países 

 

Países Prioridades na Falência 

 1 2 3 4 

Alemanha Créd. c/ Gar. Real Extra-concursais   

Austrália Créd. c/ Gar. Real Extra-concursais Salários atrasados  

Austria Créd. c/ Gar. Real Extra-concursais   

Bélgica Créd. c/ Gar. Real Extra-concursais Fisco e Prev. Social  

Bermudas Créd. c/ Gar. Real Salários e Encargos 

(alguns) 

Extra-concursais Créditos Fiscais 

Bulgária Créd. c/ Gar. Real Extra-concursais   

Canadá Créd. c/ Gar. Real Extra-concursais Salários atrasados 

(limitados) 

Créditos Fiscais 

China Créd. c/ Gar. Real Extra-concursais Créd. Trabalhistas (em 

algumas regiões estes 

recebem antes dos 

extra-concursais) 

Créditos Fiscais 

Coréia Créd. c/ Gar. Real Extra-concursais   

Escócia Créd. c/ Gar. Real Extra-concursais Créditos Fiscais Créd. Trabalhistas 

Eslováquia Créd. c/ Gar. Real Extra-concursais 

(inclusive eventuais 3 

salários atrasados) 
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Espanha  Salários 

(últimos 30 dias até 2 

salários mínimos) 

Créditos Fiscais Créd. c/ Gar. Real  

Estados Unidos Créd. c/ Gar. Real Extra-concursais Créd. Trabalhistas 

(limitados) 

Créditos Fiscais 

(até 3 anos antes da 

falência) 

Estônia Extra-concursais Créd. c/ Gar. Real Créd. Trabalhistas Impostos em atraso 

Finlândia Créd. c/ Gar. Real Extra-concursais   

França Salários em atraso Extra-concursais Créd. c/ Gar. Real  

Holanda Créd. c/ Gar. Real Extra-concursais Créditos Fiscais Créd. Trabalhistas 

Hong Kong Extra-concursais Créd. c/ Gar. Real Créd. Trabalhistas Fiscais 

(alguns associados a 

fundos trabalhistas) 

Hungria Extra-concursais Créd. c/ Gar. Real Créd. Alimentícios Créditos Fiscais 

Inglaterra Créd. c/ Gar. Real Extra-concursais Fisco e Prev. Social Créd. Trabalhistas 

Irlanda Créd. c/  Gar. Real Créditos Fiscais 

(limitados) 

Créd. Trabalhistas  

Israel Créd. c/ Gar. Real Extra-concursais Créd. Trabalhistas 

(limitados) 

Créditos Fiscais 

(limitados) 

Itália Extra-concursais Fiscais e Trabalhistas 

(mediante ações de 

apreensão judicial) 

Créd. c/ Gar. Real  

Japão Créd. c/ Gar. Real Extra-concursais Créd. Trabalhistas  

Malásia Créd. c/ Gar. Real Extra-concursais Créd. Trabalhistas Créditos Fiscais 

Polônia Créd. Fiscais Extra-concursais 

(dívidas ativas c/ garantia 

na data da falência – até 

50% do valor da venda do 

ativo garantidor) 

Créd. c/ Gar. Real  

Portugal Créd. c/ Gar. Real Créd. Trabalhistas Extra-concursais Créditos Fiscais 

Rússia Extra-concursais Créd. Trabalhistas Créd. c/ Gar. Real Créditos Fiscais 

Singapura Créd. c/ Gar. Real Extra-concursais Créd. Trabalhistas 

(limitados) 

 

Suécia Extra-concursais Créd. c/ Gar. Real Créditos Fiscais Créd. Trabalhistas 

Suíça Créd. c/ Gar. Real Extra-concursais Créd. Trabalhistas 

(limitados) 

 

Tailândia Extra-concursais Créd. c/ Gar. Real Créd. Trabalhistas  

Rebública Tcheca Créd. c/ Gar. Real Extra-concursais Créd. Trabalhistas  

Vietnã Extra-concursais Créd. c/ Gar. Real Créd. Trabalhistas Créditos Fiscais 

Fonte: Insolvency & Restruturing 2003 – Getting the Deal Through Series – London Law Business Research Ltda., 2003 
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A partir da crise asiática do final dos 90, surge um esforço mundial no sentido de 

rediscutir as leis de insolvência, visando a criação de estruturas que permitam a minimização 

dos efeitos das crises sistêmicas financeiras sobre o setor real e incentivem esforços de 

recuperação eficientes. E dentro desse contexto a escolha entre uma lei orientada para o 

direito dos credores, ou uma estrutura legal onde o devedor é mais protegido, passou a ser 

analisada com mais cuidado. 

 

A literatura recente defende, em sua grande maioria, dois aspectos fundamentais: o 

primeiro se concentra na criação de alternativas de recuperação, estabelecendo assim a 

possibilidade de resolução de problemas de insolvência com menor custo em termos de 

valores intangíveis e de emprego. O segundo aspecto diz respeito à participação ativa dos 

credores em processos de resolução de insolvência, eles que são os grandes interessados em 

maximizar o valor dos ativos da empresa em dificuldade para receberem o pagamento dos 

seus créditos. 

 

Em relação à criação de alternativas de recuperação, além de uma certa unanimidade 

acadêmica, verifica-se uma tendência mundial nesse sentido. Isso porque a resolução de 

problemas de insolvência, mantendo-se a empresa em funcionamento – e dada a hipótese de 

desequilíbrio momentâneo, significa maximização do valor dos seus ativos, evita rupturas 

econômicas maiores e mantém empregos. Logo, a possibilidade de recuperação – tanto 

judicial como extra-judicial – sugere que ganhos de eficiência possam ser conseguidos. Mas 

quem deve se manter na gestão da empresa durante o processo de recuperação? O devedor, 

sob cuja administração a empresa entrou em dificuldades, ou um gestor externo, escolhido 

pela justiça ou pelos credores? A primeira opção tem como defensores aqueles que acreditam 

que o devedor tem condições de resolver a insolvência em menor espaço de tempo – 

minimizando a probabilidade de perda de valor dos ativos. Um outro aspecto diz respeito a 

incentivos ex ante: o devedor – ou o gerente em nome dos acionistas – que sabe que perderá 

totalmente sua renda nos estados de falência, tende a transferir renda desses estados para os 

estados de pré-falência, reduzindo o total de recursos disponíveis no processo de resolução 

(Stiglitz 2001). 

 

Por outro lado, existem aqueles que acreditam que não só o devedor deve ser punido 

com o afastamento da empresa, como devem ser adotados critérios de prioridade absoluta, 

segundo os quais o devedor não recebe nada até que sejam pagos na totalidade todos os outros 
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credores. São posições opostas e que ilustram a dificuldade de se criar sistemas em que um 

equilíbrio seja estabelecido. 

 

A solução não é, portanto, trivial, nem neste nem em vários outros aspectos que 

determinam a estrutura dos sistemas de resolução de insolvências. O desafio é buscar um 

equilíbrio que permita maximizar os resultados em termos de bem estar geral. 

 

1.4.2 A tendência mundial da padronização da legislação – os desafios do direito ante a 

globalização 

 

Com o fenômeno do que se convencionou chamar globalização, que trouxe profundas 

implicações para os diversos setores da vida social e principalmente para o direito, um grande 

número de juristas, como José Eduardo Faria (2004), observa que houve uma grande 

relativização de alguns dos mais importantes conceitos, princípios e categorias do direito 

fortemente atingidos por mudanças, em grande parte ocorridas à margem das estruturas 

jurídicas, de mecanismos judiciais e da capacidade de regulação e controle dos Estados 

Nacionais. 

 

Tomando como exemplo as finanças, sabemos que hoje a mesma é transnacional, não 

tem fronteiras. Todavia a regulação é nacional. 

 

Convém também registrar que, em virtude das grandes empresas estarem presentes em 

vários países, com advento da globalização econômica, o risco de que uma crise de uma 

empresa multinacional se espalhe por vários países ao mesmo tempo é muito grande. 

 

Como exemplo podemos citar a crise da Parmalat, que começou quando a empresa foi 

acusada de crimes de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e fraudes contábeis. 

 

A crise teve início na Itália e rapidamente chegou ao Brasil. O escândalo financeiro fez 

com que a empresa tivesse dificuldades em honrar os compromissos assumidos, passando a 

enfrentar diversos pedidos de falência em todo mundo. 

 

Este é o desafio do legislador, ou seja, que tipo ou modelo do direito estaria apto a dar 

conta de um sem número de situações ainda não inteiramente estruturadas e sedimentadas, 
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tendo em vista as transformações provocadas pelo fenômeno da globalização, como a 

dissolução da importância econômica das fronteiras geográficas, a desterritorialização da 

produção, a desregulamentação de mercados, a interdependência das esferas produtivas e 

financeiras, o aparecimento de mecanismos inéditos de resolução de conflitos, etc. 

 

Assim, debate-se intensamente, na área do direito, se o Estado, como o conhecemos, 

estaria destinado a desaparecer, uma vez que suas instituições jurídicas estão sendo 

progressivamente reduzidas no que se refere às normas e diplomas legais, pois compartilha 

atualmente a titularidade de iniciativa legislativa com diferentes forças.  

 

No dizer do jurista José Eduardo Faria (2004), o direito estaria evoluindo de uma “era 

Keynesiana” para uma “era da economia globalizada”, onde sairíamos, por exemplo, de um 

modo de regulação estatal para outro global, via técnicas de gestão financeira, industrial, 

mercantil, trabalhista, etc. 

 

Com este cenário, volta a ter força a antiga idéia da harmonização e padronização da 

legislação, especialmente no que diz respeito ao direito privado. Falamos que é antiga, pois 

desde 1893, criada em Haia, funciona a Conferência Internacional de Direito Privado, hoje 

uma instituição permanente, que tem como objetivo principal a uniformização de regras e 

normas sobre conflitos de lei. 

 

Outro exemplo ilustrativo é a denominada Câmara Internacional de Comércio, 

instituição privada fundada em 1923, que é financiada exclusivamente por empresas. 

 

Além de atuar em serviços de arbitragem para litígios de todo o mundo, a CIC 

formulou inúmeras regras e códigos que hoje são reconhecidos pelas empresas, como os 

Incoterms, um conjunto de normas que regulam o transporte de mercadorias pelo mar. 

 

No caso específico de uma lei de falências, existem atualmente vários modelos e 

recomendações, que tem como origem os organismos multilaterais como OCDE, Banco 

Mundial e mesmo a ONU, com o denominado Código de Conduta das Empresas 

Transnacionais, ou mesmo de órgãos técnico-normativos, como a International Bar 

Association, que também preparou em 1988 um modelo de legislação falimentar com base no 
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modelo norte-americano, com o objetivo de padronizar as legislações e procedimentos 

internacionais de insolvência. 

 

Todos estes fatores influenciaram a criação da nossa nova lei, seja na elaboração ou ao 

longo da sua tramitação no Congresso Nacional, e seguramente vão continuar a influir ao 

longo da sua existência, seja em reformas ou mesmo criação de uma nova legislação. 

 

1.4.3 Os principais modelos – as leis de falências americana, inglesa, francesa, alemã e o 

modelo do Banco Mundial 

 

A experiência internacional nos mostra uma grande diversidade de sistemas de 

resolução de insolvência. Segundo Negrão (2005), somente as legislações portuguesa e 

francesa utilizam, ao lado da nova lei brasileira, a expressão recuperação ou equivalente, para 

denominar o instrumento legal posto a disposição do devedor em estado de crise econômico-

financeira. 

 

As leis da Espanha e da Argentina preferem, respectivamente, os termos “convênio” e 

“concurso”, enfatizando a finalidade consensual do acordo em juízo. Já o direito americano 

optou pelas expressões “reorganização” e “reabilitação”, enquanto que o alemão, ao tratar da 

insolvência como processo que visa a satisfação dos credores e, alternativamente, a 

manutenção das empresas, não prevê nenhum destes termos, cabendo a doutrina distinguir, 

entre os possíveis planos de insolvência, a expressão Sanierungsplan (plano de saneamento) 

das outras duas (Liquidationplan e Ubertragunsplan), ou seja, liquidação ou transferência. 

 

Segundo ainda Negrão (2005), verifica-se que a distinção é tão somente semântica e 

deixa de ter relevância, sendo que os vários meios disponibilizados pelos legisladores, 

cumprindo ou não distintas tarefas,têm como único objeto comum a preservação da empresa. 

As ações de reorganização, saneamento ou recuperação, tecnicamente deveriam distinguir a 

extensão dos arranjos necessários, incluindo melhoria e inovações (reorganização) ou 

eliminando vícios e irregularidades (saneamento) que permitem ao devedor retornar a 

dinâmica anterior às perdas havidas (recuperação).   

 

As diferenças básicas se concentram nas estruturas disponíveis e no balanceamento 

entre direitos de credores e direitos dos devedores. Algumas legislações estão mais orientadas 
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a considerar as expectativas dos credores (creditor oriented), e outras mais voltadas às razões 

dos devedores (debtor oriented). 

 

À seguir, discorreremos sobre os principais sistemas: o sistema americano, inspirador 

de várias legislações de recuperação; o sistema inglês, com características de informalidade, 

bem como o sistema francês, que adota um sistema com características pró devedor, o modelo 

alemão, além do modelo divulgado pelo Banco Mundial.  

 

Duas são as estruturas nas quais está baseada a maioria dos sistemas de insolvência no 

mundo: liquidação (cash auction) e barganha estruturada. Essas estruturas revelam uma 

preocupação convergente em abranger os dois aspectos fundamentais inerentes a um sistema 

de resolução de insolvências eficiente: estabelecer as bases de uma liquidação eficaz dos 

ativos da empresa falida, maximizando o valor dos bens e portanto minimizando perdas 

individuais e sociais e, por outro lado, criando condições para a manutenção de unidades 

produtivas viáveis, com ganhos econômicos e sociais evidentes. 

 

Partindo da premissa que o fenômeno da crise da empresa é mais econômico que 

jurídico, os ordenamentos anglo-saxões estabeleceram uma dissociação do que pode ocorrer 

com o empresário e com a empresa, segundo Nelson Abrão (1993). 

 

No caso americano, a legislação de resolução de insolvência apresenta uma estrutura 

pró-credor, caracterizada pela proteção aos créditos com garantia real e pela participação ativa 

dos credores nos processos de recuperação via comitê de credores. Além disso, tanto os 

processos de falência quanto os de recuperação podem ser solicitados por credores, desde que 

atendidos critérios específicos de liquidez e não pagamento de dívidas vencidas, sendo que os 

deferimentos devem sempre satisfazer ao teste de “melhor interesse dos credores”. 

 

A principal lei que rege o sistema de falências é uma lei federal: o Código de 

Insolvências dos Estados Unidos (Título 11), datado de 1978. Os processos de falências são 

julgados por um tribunal especializado – as cortes de falência – e estão sujeitos às leis 

estaduais locais. A estrutura dos processos de falência conta também com a interveniência do 

poder executivo, através do Executive Office of the United States Trustee, que tem a 

responsabilidade de administrar e/ou acompanhar os processos de falência. O papel da Justiça 
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nos processos de insolvência se limita a resolver disputas legais entre as partes, não lhe 

cabendo a administração dos casos. 

 

A lei de falências americana prevê, no Código de Insolvências, processos de falência 

(Chapter 7) e de recuperação de empresas (Chapter 11) e se baseia atualmente em políticas de 

equidade de distribuição para credores similares; maximização dos valores e retornos para os 

credores; um período de carência inicial para o devedor (breathing spell) e benevolência para 

com o devedor honesto, mas desafortunado. 

 

O Capítulo 7 (Chapter 7), trata dos procedimentos para a liquidação da empresa, e 

corresponde ao nosso instituto da falência. 

 

O Capítulo 11 (Chapter 11) do Código Americano de insolvências rege os processos 

de reorganização, que corresponde à recuperação judicial e extrajudicial prevista na nossa 

nova lei e visa dar oportunidade para as empresas com problemas financeiros, desde que o 

valor do negócio seja superior para os credores do que seria no processo de liquidação. Uma 

vez solicitada a reorganização, todas as ações contra o devedor são interrompidas, o que a 

legislação americana denomina de automatic stay, e uma reunião com credores deve ser feita 

em até três semanas. Um plano de reorganização deve ser apresentado em até 120 dias, 

estabelecendo as formas de pagamentos para cada classe de credores, podendo ser proposto 

pelo devedor, pelos credores, pelo trustee ou pelos acionistas da empresa. Uma maioria 

numérica de credores e de pelo menos dois terços em valores de créditos deve ser atingida 

para que o plano seja aprovado. Além disso, para que seja confirmado pela corte, o plano deve 

ser proposto de boa fé, estar em conformidade com a lei, ser de melhor interesse para os 

credores, e principalmente, ser viável. Os créditos com garantia são protegidos nos processos 

de recuperação, até o valor de seus colaterais. 

 

O denominado Capítulo 11 (Chapter 11) é o que mais tem despertado interesse das 

legislações de outros países, por tratar da recuperação da empresa, ou a business 

reorganization, que inspirou inclusive a nossa nova legislação. 

 

Neste dispositivo é previsto o congelamento dos bens do devedor, para que os credores 

privilegiados possam ter uma maior proteção dos seus créditos. 

 



 
 
 
 

 

54 

54 

E uma característica da lei americana, que é similar a nossa, é que não há o 

afastamento do empresário na hipótese de recuperação da empresa (reorganization), sendo 

que o mesmo prossegue na administração da empresa, sob a supervisão do United States 

Trustee.   

 

Já a lei inglesa também apresenta uma forte tendência pró-credor, em alguns aspectos 

de forma ainda mais acentuada que a legislação americana. Os credores com garantia real 

estão, igualmente, protegidos e têm seus colaterais excluídos do rateio da massa em caso de 

falência. Nos casos de recuperação formal, o devedor é afastado da empresa, que passa a ser 

gerida por um administrador judicial. Em todas as demais estruturas previstas na legislação 

inglesa, os credores têm participação direta, garantindo aspectos positivos de governança. 

Além disso, existe uma ampla utilização de estruturas extrajudiciais, que fazem da legislação 

inglesa uma referência quando se analisam aspectos informais de reestruturação de empresas. 

 

A lei que rege os processos de insolvência na Inglaterra e também do País de Gales é o 

Ato de Insolvência, datado de 1986. Vários níveis de tratamento são considerados, de acordo 

com a classificação do processo da empresa em dificuldade: se voluntariamente liquidada ou 

se objeto de liquidação compulsória. Além disso, duas figuras de recuperação estão presentes 

na lei inglesa: a reestruturação informal e a reestruturação com envolvimento judicial. O 

envolvimento do Poder Executivo nos processos de resolução de insolvência se dá via 

Departamento de Comércio e Indústria, que dispõe de um serviço que tem como principal 

função indicar um “recebedor oficial” das empresas insolventes e que administra o processo 

até que o liquidante seja indicado. 

 

No caso das liquidações voluntárias não há necessidade de envolvimento da justiça, 

sendo que as duas figuras previstas na lei inglesa são a liquidação voluntária pelos membros 

da empresa (MVL) e a liquidação voluntária por credores (CVL), onde os credores assumem a 

liquidação da empresa insolvente. A MVL é feita sob o controle dos acionistas e depende 

apenas de uma declaração onde, por maioria de 2/3, os acionistas afirmam que a empresa, 

após análise da situação financeira global, tem condições de pagar seus débitos (principal 

mais juros) em um período de 12 meses. Neste caso, um liquidante é indicado pelos acionistas 

para administrar o processo de liquidação. A CVL, por outro lado, apesar de também ser 

processada sem a necessidade de uma ordem judicial, tem como aspecto principal a 

insolvência da empresa. 
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No campo das reestruturações informais, observam-se duas subdivisões mais 

importantes: a “Workout”, que se refere a um acordo consensual entre a empresa e seus 

credores majoritários, e funciona como um contrato e o Acordo Voluntário de Empresas, que 

se materializa a partir de procedimentos estatutários com a participação de credores e 

acionistas e normalmente envolvem reestruturações de dívidas e de capital. A participação 

judicial se limita ao preenchimento de algumas exigências documentais. 

 

As reestruturações formais, ou com envolvimento judicial, se caracterizam pela 

substituição do controle e gerência por um administrador sancionado pela Justiça com o 

objetivo de promover a reorganização e o refinanciamento de empresas insolventes ou que 

estejam no processo de insolvência. As petições de reestruturação podem ser feitas por 

credores, acionistas ou administradores, sendo que normalmente os últimos respondem pelo 

requerimento dos processos. Os requerimentos necessários para que a Justiça conceda a 

reestruturação se baseiam em critérios de sobrevivência da empresa – ou do negócio – e de 

maior vantagem na realização de ativos e pagamento de dívidas. 

 

O que se percebe, portanto, é que embora ambas as leis de insolvência inglesa e 

americana prevejam processos de liquidação, elas dão margem a reestruturações de empresas 

potencialmente recuperáveis. Do ponto de vista de fortalecimento de direitos de credores, por 

outro lado, a lei inglesa apresenta alguns aspectos mais rigorosos, como o afastamento dos 

diretores da empresa nos processos formais e a valorização de credores nos processos tanto de 

liquidação quanto de reorganização. Isso se torna mais evidente quando aspectos micro são 

analisados: no caso da lei inglesa, as restrições para reestruturação são mais rígidas e os bens 

gravados não estão sujeitos à suspensão automática quando o processo de resolução é 

iniciado. 

 

No que tange à França, a legislação em vigor prevê um comitê de credores no caso de 

falência, mas apenas um representante ou a indicação – por solicitação expressa – de um 

credor como supervisor do processo. Credores com garantia real estão sujeitos aos períodos 

de suspensão e entram no concurso de credores, subordinados aos créditos trabalhistas e 

extra-concursais. Além disso, ao contrário dos sistemas americano e inglês, os processos de 

recuperação não podem ser solicitados por credores. 
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O sistema legal de insolvências francês é regido pelas Leis nº 85-98, de janeiro de 

1985 e nº 84-184, de março de 1984, que trata de acordos voluntários de reorganização e se 

baseia em duas estruturas básicas: os processos de insolvência e os processos de 

reorganização voluntária. 

 

Os processos de insolvência podem ser iniciados pelo devedor ou pelo credor, desde 

que comprovado o não pagamento do seu crédito. Cabe ao judiciário definir pela continuidade 

do negócio ou pela sua liquidação. No primeiro caso, inicia-se um período de observação de 

no máximo 20 meses. Durante esse período o administrador, escolhido pelo juiz, faz o 

levantamento detalhado dos negócios do devedor e a apresentação de planos de reestruturação 

que visem à continuidade dos negócios. O período de observação se caracteriza pela 

interrupção das ações relativas a créditos anteriores ao início do processo, estendendo-se, 

inclusive, aos créditos garantidos, cujas garantias não podem ser retomadas até que se encerre 

o prazo. 

 

Reorganizações voluntárias, por outro lado, só podem ser solicitadas pelo devedor. 

Dois processos distintos estão previstos na lei francesa: o devedor solicita ao juiz a nomeação 

de um perito, que desempenha um papel informal e confidencial de sugerir projetos de 

reestruturação, sem força legal ou administrativa; ou solicita a reorganização formal, que 

prevê a nomeação de um mediador pelo período de quatro meses, com a função de buscar 

acordos e apresentar soluções para as dificuldades financeiras do devedor. 

 

A lei francesa é, portanto, menos rigorosa no que se refere a obrigações do devedor 

insolvente. Embora existam processos de recuperação, eles estão mais centrados em 

concessões da Justiça, sendo menos formais no que se refere ao tratamento dos ativos da 

empresa e caracteriza-se por transferir pouco poder ao credor, principalmente durante o 

período de suspensão. Além disso, a posição do credor, nos casos de processos de insolvência, 

é defendida por meio de um representante, que tem papel acessório ao administrador e ao 

comissário da justiça. Relativamente às leis americanas e inglesas, a francesa estabelece uma 

maior postura pró-devedor, divergindo, inclusive, de características internacionalmente 

reconhecidas como mais eficientes8. 

                                                           
8 A reforma da lei francesa está na agenda política do país. Uma posição peculiar que tende a ser incluída na 
discussão se refere à participação das instituições financeiras nos processos de insolvência. Surgem 
questionamentos quanto à responsabilidade das instituições financeiras em relação às dificuldades financeiras 
das empresas (Insolvency and Restructuring 2003 (14)) 
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As mudanças apresentadas pelas Leis nº 84-148 e 85-98 resumem-se basicamente a 

três aspectos: a) a prevenção das dificuldades das empresas; b) a previsão de institutos de 

caráter extrajudicial para prevenir e equacionar essas dificuldades; e c) a instituição de 

procedimentos judiciais para recuperação e liquidação das empresas. 

 

A Lei nº 84-148 também previu a hipótese de capitalização emergencial da empresa 

em crise, com a emissão de novos valores mobiliários, gerando a possibilidade de aumento de 

capital. Esses papéis mobiliários eram denominados compostos ou inominados, e mesclavam 

características de outros títulos, cuja emissão receberia incentivos fiscais ou certificados de 

investimento a título de prevenção, tornando-a fundamental peça da prevenção, capaz de 

representar uma excelente alternativa à recuperação judicial. 

 

Outro tema relevante para a Lei nº 84-148 diz respeito ao chamado “regulamento 

amigável” (règlement amiable), espécie de recuperação extra-judicial que, para os franceses, 

possui eficácia limitada, uma vez que depende de um acordo entabulado entre o devedor e 

seus credores para ter sucesso. 

 

Nesse procedimento  não há a necessidade de participação da totalidade de credores, 

tampouco são eles forçados a aceitar as condições propostas. Contudo, o devedor deve buscar 

a adesão da maior quantidade de credores possível para o sucesso dessa empreitada, pois, caso 

contrário, seria apenas uma forma de prolongar artificialmente o exercício da atividade da 

empresa em crise, antes da instauração do procedimento em juízo. Note-se, novamente 

fazendo um paralelo com a legislação brasileira, que o nosso ordenamento, diferentemente do 

francês, prevê como forma alternativa de homologação de plano de recuperação extrajudicial 

a obtenção da aprovação por mais de 3/5 de todos os créditos de cada espécie por ele 

abrangidos, o que obrigaria os demais credores aos seus efeitos. 

 

A par dessas iniciativas de caráter individual, a Lei nº 84-148 instituiu um 

procedimento coletivo extrajudicial em que se requer ao Presidente do Tribunal de Comércio 

a designação de um conciliador, para, nas hipóteses de empresas cujas necessidades de curto 

prazo não possam ser satisfeitas por financiamento, mas suscetíveis de se recuperar, negociar 

condições mais favoráveis de pagamento com os principais credores. 
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O acordo deve ser homologado pelo Presidente do Tribunal, e o não cumprimento dos 

encargos financeiros do “regulamento amigável” enseja a instauração do processo de 

recuperação judicial. 

 

Já no que se refere à Lei nº 85-98, esta norma cria o procedimento da recuperação 

judicial (redressement judiciaire) na tentativa de harmonizar e preservar a unidade produtiva, 

com a manutenção do emprego, de um lado, e, de outro, a satisfação dos credores. 

 

Em realidade percebe-se nitidamente que a intenção do legislador francês foi 

privilegiar a preservação da empresa e, em consequência, manter a atividade econômica, o 

emprego e, em última análise, a proteção do crédito, deixando a satisfação do passivo em 

segundo plano, o que, do ponto de vista histórico e tradicional do direito falimentar, é uma 

grande ruptura paradigmática, que influenciou profundamente nossa novel legislação. 

 

A reforma operada na legislação francesa pela Lei nº 94-475, oito anos após a edição 

da Lei nº 85-98, ocorreu em função da constatação de que esta lei, muito embora tenha tido 

uma função de ruptura do sistema tradicional francês, não conseguiu, de fato, atingir 

plenamente seus objetivos. 

 

Para Yves Guyon (1995), as estatísticas relacionadas à Lei nº 85-98 demonstram que 

90% dos processos concursais terminavam em liquidação judicial (falência) e geraram 

200.000 desempregados. De fato, segundo o autor, enquanto a realização do ativo produzia, 

em geral, o pagamento global de 28% do passivo, desse percentual, apenas 5% dos créditos 

quirografários eram satisfeitos, e em muitos casos constatou-se um aumento do passivo 

global.  

 

Esses dados permitem trazer uma reflexão importante, não só para o sistema francês 

como também para o brasileiro, qual seja, não se operou a redução esperada do número de 

falências na economia francesa, que foi duramente afetada pela crise econômica internacional, 

destacando-se que algumas mudanças advindas com a reforma de 1994, limitando os 

sacrifícios impostos aos credores, podem mesmo inviabilizar, como de fato ocorreu na 

França,a recuperação de muitas empresas, tornando a liquidação judicial (falência) inexorável. 
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Em apertada síntese, segundo Guyon (1995), a mencionada lei de 1994 baseia-se em 

três pontos fundamentais: 

 

1. o reforço dos meios de prevenção e, consequentemente, agregar uma 

maior simplificação e racionalização do procedimento; 

2. tutela reforçada dos direitos dos credores; 

3. a moralização dos planos de recuperação e alienação das empresas.  

 

Esses fundamentos são de importância significativa para a análise da nossa legislação, 

pois o sistema Francês buscou, na reforma acima mencionada, distinguir a empresa em crise 

de três formas: a) aquela que é insolvente; b) aquela que é passível de saneamento, por meio 

de procedimento judicial (é o caso da recuperação judicial no procedimento brasileiro); e c) 

aquela que pode ser preventivamente recuperada, ou seja, sem fazer uso do procedimento 

desgastante da recuperação judicial; em outras palavras, a dialética não consiste mais na 

opção de conservar ou liquidar a empresa, mas sim prevenir. 

 

Com feito, a Lei nº 94-475 regulamenta a prevenção da empresa para lhe dar maior 

eficácia na condução da crise. Assim, os objetivos da lei de 1º de março de 1984 foram 

mantidos e reforçados na Lei nº 94-475, tanto na prevenção quanto no acordo extrajudicial. 

 

O Estado, nos casos de recuperação, deve ter um papel importante, na medida em que 

pode conceder incentivos, até mesmo empréstimos e remissão de dívidas, assim como os 

credores devem preocupar-se menos com o ressarcimento total e imediato de seus créditos, 

buscando soluções de médio e longo prazo, que permitam a continuidade da atividade 

econômica do devedor e, por via de conseqüência, de seu cliente, o que só será possível 

mediante a comunhão de esforços de todos os envolvidos no processo. 

 

Como última observação sobre a legislação francesa, cumpre esclarecer que, na 

prática, a intervenção do Estado francês nas empresas em crise tem ocorrido sob duas 

dinâmicas distintas. Quando se trata de grandes empresas, importantes no cenário econômico 

francês, a condução da renegociação dos créditos ocorre de maneira direta com os órgãos do 

poder público, e o Judiciário acaba afastado dessa discussão, ao passo que se a empresa tem 

menor importância econômica, dá-se a intervenção do Judiciário mediante os procedimentos 

comentados. 
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Na Alemanha, conforme Dora Berger (2001), os institutos de falência e concordata 

encontravam-se regulados em duas leis. De um lado, a lei sobre falência (Konkursordnung-

KO), de 10 de fevereiro de 1877, em que o procedimento falimentar era caracterizado pela 

vontade de assegurar uma rápida e massiva satisfação dos credores, derivada da venda e da 

sucessiva repartição patrimonial do devedor. De outro lado, a lei sobre concordata preventiva 

(Vergleichsordnung-VO), de abril de 1935. Esse procedimento baseava-se na concessão de 

uma concordata a devedores que fossem manifestamente honestos, permitindo dessa forma, 

por via indireta, a sobrevivência da empresa. 

 

O direito alemão é considerado marco histórico do processo evolutivo do instituto de 

recuperação judicial, pois no início do século XX previu um procedimento concursal especial 

com o intuito de evitar que o devedor, numa situação de superendividamento 

(Uberschuldung) ou de insolvência econômica (Zahlungunfähigkeit), pudesse sujeitar o seu 

patrimônio a um regime de gestão controlada. Essa espécie de favor legal somente foi criada 

em razão da Primeira Guerra Mundial, pois aqueles que se encontravam economicamente 

debilitados poderiam recorrer a tal instituto. 

 

Em outubro de 1994, foi publicada a nova lei sobre insolvência (Insolvenzordnung), 

que entrou em vigor em 1º de janeiro de 1999. Com a entrada em vigor dessa lei, percebe-se 

que a ratio legis do legislador alemão foi também tutelar a empresa em razão do fim social a 

que se destina, pois visa, sobretudo, o reequilíbrio patrimonial das empresas de pequeno, 

médio e grande porte. 

 

Devemos destacar que a lei alemã de insolvências insere um novo motivo para o 

ajuizamento de processo (ou, como os alemães chamam, “abertura de procedimento”): a 

ameaça de insolvência. Nesse sentido, podemos notar que o legislador alemão faz eco a uma 

tendência atual de prevenir a situação da empresa em estado de insolvência, ou seja, busca 

promover a preservação da empresa como forma de evitar a quebra. 

 

A influência e participação dos credores nesse processo é considerável, pois se encerra 

a fase preliminar do processo quando o administrador judicial dá parecer, que deverá ser 

apreciado por uma assembléia de credores. Esta assembléia exerce função similar à da 

assembléia geral de credores do direito brasileiro, pois os credores recebem o parecer do 
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administrador judicial sobre a situação econômica do devedor em estado de crise e uma 

proposta de reestruturação da empresa. 

 

Diante disso, os credores, com base nessas informações, decidem se a empresa deve 

ser liquidada imediatamente, com o encerramento da atividade econômica, ou continuar a 

exercer sua atividade para amortizar os créditos devidos. Cumpre salientar que essa regra 

existe também na concordata preventiva (Vergleichsordnung-KO), na qual as decisões da 

assembléia de credores são tomadas por maioria simples, calculada em função das diferentes 

classes de credores. 

 

Percebe-se, pois, que a lei alemã reforça a posição dos credores, podendo requerer ao 

administrador judicial que estabeleça um plano de insolvência que contenha as diferentes 

modalidades de recuperação, como também as modalidades de liquidação. 

 

Poderíamos também dizer que o plano de insolvência alemão se assemelha, em alguns 

aspectos, ao nosso plano de recuperação judicial, uma vez que também deve ser apresentado 

aos credores para discussão em assembléia, caso haja objeções a ele. 

 

Uma diferença que se nota, contudo, é que o plano alemão é apresentado pelo 

administrador judicial, ao passo que na nossa legislação o devedor é quem terá o prazo de 

sessenta dias, contados do despacho de deferimento do processamento da recuperação, para 

apresentá-lo. 

 

Outra diferença importante é que, no plano de insolvência alemão o administrador 

judicial pode apresentar diferentes modalidades de insolvência, o que também deverá ser 

discutido em assembléia. E essa hipótese não é contemplada no ordenamento brasileiro. 

 

Cabe ainda mencionar que a legislação alemã determina como finalidade precípua do 

processo de insolvência a satisfação de todas as classes de credores, com a realização de seus 

ativos mediante um plano de insolvência que reestruture as dívidas para que se possa, em 

última análise, preservar a unidade produtiva, e, caso isso não seja possível, ao menos se 

estabeleçam, como segundo plano, regras claras para o pagamento dos credores sujeitos à 

insolvência. 
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Na prática, nesse segundo plano, com o intuito de maximizar resultados, 

frequentemente se busca a venda da empresa em partes, ou seja, procura-se diagnosticar e 

destacar os ativos viáveis daqueles cuja reestruturação é inviável; assim, não haveria uma 

contaminação da parte “saudável” da empresa e haveria interessados em adquiri-la. Com esse 

procedimento, muitas vezes materializado por meio de uma cisão societária, a empresa 

insolvente otimiza seus ativos em prol dos credores. 

 

É patente que os sistemas de resolução de insolvência mais conhecidos podem divergir 

consideravelmente, quer nos seus aspectos conceituais, quer nas suas estruturas micro. Existe, 

contudo, um movimento de convergência em relação ao que é considerado como “melhores 

práticas” no desenho de sistemas de insolvência, principalmente no que se refere a 

preservação da empresa. O Banco Mundial publicou, como resultado de uma série de 

trabalhos de pesquisa e conferências mundiais, o documento Princípios de Eficácia e 

Orientações para Sistemas de Insolvência e Direitos de Credores, que enumera as 

características básicas para que um sistema de resolução de insolvências funcione de forma 

eficaz. Trata-se de um documento geral, sem o objetivo de estabelecer normas rígidas de 

conduta ou de estruturação, mas que visa, principalmente, a determinar critérios mínimos 

necessários para que problemas de moral hazard sejam minimizados e maior eficiência seja 

atingida. São 35 princípios, divididos em quatro subconjuntos que tratam, respectivamente, do 

sistema legal para proteção dos direitos dos credores; base legal para resolução de 

insolvências; características dos sistemas de recuperação judicial e da infra-estrutura jurídica 

de aplicação das leis de insolvência.  

 

1.5 Crise e sistema legal de insolvência: a crise financeira internacional de 2008 e a nova 

lei de falências brasileira  

 

1.5.1 Crise financeira e o “Momento Minsky”   

 

Não há dúvidas que a legislação falimentar tem um papel fundamental para o bom 

funcionamento do ambiente de negócios e da economia de um país. No caso brasileiro, a nova 

lei de falências, aprovada em 2005, já em 2008 foi colocada à prova com a eclosão da crise 

financeira internacional, demonstrando assim a importância que um sistema legal de 

insolvências tem ante uma crise financeira de grande proporção, ao criar mecanismos de 

sobrevivência para as empresas em dificuldades financeiras. 
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O presente capítulo não tem como escopo analisar a crise financeira mundial de 2008, 

mas apenas descrever o cenário econômico que, apenas três anos após a aprovação e entrada 

em vigor da nossa nova legislação falimentar, fez com que a mesma fosse utilizada por muitas 

empresas brasileiras que foram atingidas pela crise em comento, seja em função de problemas 

administrativos, perda de mercado, mas principalmente em razão de problemas financeiros, de 

falta de crédito e/ou mesmo pela utilização indevida de operações com derivativos.     

 

Segundo um velho ditado na economia, as crises financeiras no capitalismo são como 

a morte na cultura ocidental, ou seja, sabemos que virá um dia, mas sempre que ela se mostra, 

nos assusta como se fosse algo inesperado.  

 

O que haveria de desconhecido nas crises financeiras, assim como na morte, seria 

quando e como, embora as crises em geral sejam “mortes anunciadas”. Em outras palavras, 

isto nos remete ao economista Hyman Minsky, que formulou uma hipótese para explicar 

como as economias capitalistas funcionam regularmente, e porque apresentam 

comportamento cíclico, e tendem a produzir momentos de instabilidade, sendo que cada 

momento é definido por suas particularidades históricas e institucionais. 

 

A crise financeira internacional de 2008 aumentou o interesse pela obra do matemático 

e economista Hyman Minsky (2010). A partir da releitura da “Teoria Geral do Emprego, do 

Juro e da Moeda”, de Keynes, o referido autor desenvolveu a hipótese de instabilidade 

financeira, usando para tal a análise de decisões de investimento de empresários movidas 

pelas expectativas de ganhos futuros. 

 

O denominado “Momento Minsky”, como ficou conhecido na literatura econômica, 

seria aquele ponto em que se dá a virada da bonança em mercados financeiros movidos a 

crédito fácil para o pânico, em que ninguém quer emprestar à ninguém, gerando problemas de 

liquidez. 

 

Como o objetivo do presente capítulo é discorrer sobre o cenário econômico de crise 

financeira, suas origens e conseqüências, que precedeu a implantação do novo sistema legal 

de insolvências brasileiro, nada mais oportuno do que  aproveitar as idéias “atuais” de 

Minsky.  
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Releva lembrar que é de Marx a constatação de que a economia capitalista se move 

por crises, assim também como é regra do capitalismo que sem risco não há recompensa. 

 

Entretanto, pode haver momentos em que ninguém quer correr riscos, e é quando os 

mercados param, o que alguns economistas denominam de capitalismo em transe, ou 

“Momento Minsky”, que fica caracterizado quando os preços dos ativos, inflados por 

especulação levada a extremos de riscos, até então abrigada numa bolha que parecia não 

conhecer limites de expansão, desabam, tornando imperiosa a desalavancagem. 

 

É a hora do pânico, e os tempos de ganhos fáceis acabam. É neste ponto em que se dá 

a virada da bonança em mercados financeiros movidos à crédito fácil para o pânico em que 

ninguém quer emprestar para ninguém e os ativos passam a valer tanto quanto pó. 

 

Não faltará quem lembre que em agosto de 2007, nos Estados Unidos, a incapacidade 

de honrar compromissos e a desvalorização dos imóveis e dos ativos lastreados nas hipotecas 

desencadearam o denominado “Momento Minsky”. 

 

Investidores começaram a vender as hipotecas e seus preços desabaram, introduzindo 

uma ampla demanda por moeda, e os bancos centrais de alguns países foram obrigados a 

injetar montanhas de recursos para tentar preservar a liquidez dos mercados. 

 

Vários analistas econômicos, economistas e professores releram a principal obra de 

Minsky, “Stabilizing an Unstable Economy” (2010), encontrando ali as explicações para a 

crise. Um longo período de rápido crescimento, baixa inflação, taxas de juros baixas e 

estabilidade macroeconômica estimulou a complacência e uma maior disposição de assumir 

riscos, ou em outras palavras, a estabilidade levou à instabilidade. 

 

Dito de outra maneira, Minsky mostra em sua obra que as expectativas dos agentes 

econômicos se alternam conforme o estágio do ciclo econômico. No início do processo, os 

balanços das empresas apresentam solidez porque os preços dos ativos são estabelecidos de 

maneira conservadora e as dívidas assumidas são pequenas em relação a eles. Mas a ausência 

de dificuldades sérias conduz ao desenvolvimento de uma economia expansionista e eufórica, 

e então ocorre o aumento do financiamento de curto prazo de posições de longo prazo. O 
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êxito econômico e os bons resultados contínuos fazem com que banqueiros e empresários 

reavaliem positivamente suas expectativas e passem a aceitar maiores níveis de 

endividamento.  

 

Para fazer frente a tal situação, considerando uma dada quantidade de reservas 

disponíveis, criam-se novas práticas financeiras e novas instituições. Durante o “boom”, as 

inovações se propagam e permitem a sustentação do investimento e do preço dos ativos. Ao 

longo de um “boom”, as empresas, acionistas e as instituições financeiras assumem 

continuamente posições mais arriscadas e especulativas. E quando aumenta o perigo do 

calote, a demanda por liquidez aumenta, e as empresas e as instituições financeiras tentam 

vender os ativos para pagar as dívidas, empurrando a economia para o abismo recessivo em 

um cenário terrível de abrupta deflação de ativos. 

 

Muito embora Minsky tenha descrito e previsto com clareza o que de fato ocorreu para 

o surgimento da atual crise financeira mundial, mais precisamente as suas origens, muitos 

economistas afirmam que esta foi uma crise da desregulamentação financeira, e neste aspecto, 

se aproxima com a crise de 1929, com a diferença que, agora, a reação dos governos foi bem 

diferente. Segundo esta linha de pensamento, vários elementos específicos podem ter 

transformado o que seria uma crise cíclica normal em uma grave crise, talvez a pior da 

história do capitalismo: a desregulamentação financeira, as inovações financeiras associadas à 

securitização das hipotecas e as políticas empregadas no tratamento de bolhas especulativas 

anteriores. Assim, haveria uma conjugação de fatores, ou seja, o “cenário Minsky” aliado a 

completa falta de regulamentação financeira, o que será abordado de forma mais apropriada 

no próximo item. 

 

Tudo indica que as lições de Minsky foram aprendidas no meio do vendaval que 

varreu os sistemas financeiros em todo o mundo. Os governos de vários países  acabaram por 

atuar ativamente para evitar que uma profunda crise financeira resultasse em uma grande e 

prolongada depressão. Passamos, ironicamente,  de um “momento Minsky” para um 

“momento Keynes”, ou seja, de uma situação onde imperavam as inovações e a 

desregulamentação financeiras, para uma situação de forte intervenção estatal nas finanças.    

 

 

 



 
 
 
 

 

66 

66 

1.5.2 A nova legislação brasileira e o seu primeiro teste : a crise financeira internacional de 

2008 

 

Todavia, as ações dos governos não impediram a deflagração de uma crise financeira 

de enorme proporção, que acarretou no mundo, principalmente nos Estados Unidos e Europa, 

em crises financeiras para várias empresas. Nos Estados Unidos, por exemplo, das dez 

maiores falências de toda a sua história, nove ocorreram após a o ano de 2008. 

 

O Brasil não passou incólume a crise financeira mundial. Apenas para recordar, no 

final de agosto de 2008 o dólar ainda era cotado em torno de R$ 1,60. Acabou fechando no 

dia 18.10.2008 em R$ 2,30. Ou seja, houve uma desvalorização em pouco mais de 30 %.  

 

A rápida desvalorização do câmbio provocou efeitos negativos para a nossa economia, 

pois muitas empresas do setor produtivo, principalmente as empresas exportadoras, 

amargaram prejuízos significativos com a desvalorização do real. 

 

É hoje público e notório que algumas empresas brasileiras estavam compensando 

perdas operacionais, em função da apreciação cambial, com receitas financeiras. Ou seja, 

estas empresas estavam apostando no mercado financeiro com os denominados “derivativos 

cambiais”, que geraram prejuízos, segundo economistas ligados ao setor financeiro, em 

perdas de aproximadamente 50 bilhões de dólares.  

 

Como resultado destes prejuízos, ocorreu um aumento significativo do risco de crédito 

de empresas do setor produtivo. Tal situação, agravada pelo clima de incerteza gerado pela 

crise financeira internacional, fez com que os bancos brasileiros reduzissem de forma 

significativa o crédito, principalmente o crédito ao financiamento do capital de giro das 

empresas.  

 

É certo que o Banco Central do Brasil tomou algumas medidas para resolver a falta de 

liquidez. Porém o problema de retração do crédito era outro, ou seja,os bancos não 

emprestavam por receio que os empréstimos não fossem pagos : ou seja, o receio gera 

contração do crédito, a contração do crédito gera queda do nível de produção e também do 

emprego, a queda do nível de produção e emprego gera uma aumento da inadimplência dos 

empréstimos bancários.  
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Neste cenário, várias empresas brasileiras começaram a ter dificuldades financeiras, e 

como já mencionamos no início do capítulo, de forma prematura a nova legislação brasileira 

de recuperação judicial e falências foi utilizada como uma salvação para a continuidade e 

sobrevivência das mesmas. 

 

O quadro abaixo, que compara períodos de janeiro a agosto de 2007, janeiro e agosto 

de 2008 e janeiro e agosto de 2009, nos dão uma clara noção da diminuição do número de 

falências requeridas e decretadas, bem como do significativo aumento do número de 

recuperações, seja judicial ou extrajudicial : 

 

Tabela 4 

 

Número de falências requeridas e decretadas 

 

Eventos Jan / Ag 07 Jan / Ag 08 Jan / Ag 09 

Falências Requeridas 1.960 1.505 1.595 

Falências Decretadas 1.050 656 538 

Recup. Judicial Requeridas 187 185 510 

Recup. Judicial Deferidas 138 128 361 

Recup. Judicial Conc. 10 8 53 

Recup. Extrajudicial Requerida 6 5 9 

Recup. Extrajudicial Homol. 1 1 4 

Fonte: Serasa Experian (www.serasaexperian.com.br/release/noticias 2009) noticia 

07/60 

  

 

Segundo analistas da fonte da pesquisa, Serasa Experian, o aumento do pedido de 

recuperações judiciais e extrajudiciais, principalmente no período de janeiro a agosto de 2009, 

decorreu da crise financeira internacional de 2008 bem como a aprovação e entrada em vigor 

da nova lei de falências. Com as dificuldades financeiras das empresas notadamente em 

relação ao aperto de liquidez presenciado nos piores momentos da crise financeira, exigiram 

propostas de renegociação das dívidas com seus credores, o que também se refletiria no 
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número de recuperações deferidas e concedidas, que seriam etapas mais avançadas desse 

processo. Assim, a larga utilização dos mecanismos de recuperação das empresas, no período 

apontado no quadro acima, demonstra a confiança das empresas na nova legislação falimentar 

brasileira. 
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Capítulo 2. A PRESERVAÇÃO DA EMPRESA NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA DE 

FALÊNCIAS 

 

2.1 Introdução 

 

Em geral a legislação de falências de qualquer país é impregnada de conteúdo 

ideológico e político, e sempre foi, do ponto de vista funcional e instrumental, um modelo 

econômico e macroeconômico, ou seja, quando o legislador decide criar uma nova lei de 

falências, vê-se diante de um problema de política econômica, e não apenas de uma questão 

meramente legal ou processual.  

 

Durante a década de 80 até meados da década vários países fizeram a reforma dos seus 

sistemas de insolvências (Chile, México, Inglaterra, Alemanha, entre outros), sendo possível 

identificar duas tendências predominantes em relação à natureza do regime falimentar 

relacionadas às origem dos seus sistemas jurídicos. 

 

Os países de legislação com tradição romana geralmente se caracterizavam pela 

proteção jurídica do devedor, e de outro lado, os países de tradição anglo-saxônica sempre 

reforçaram a posição dos credores, com tutela do crédito e participação dos credores nos 

processos de insolvência. 

 

Neste capítulo, discorreremos sobre os principais aspectos das leis de falências que 

vigoraram no Brasil, e nos deteremos sobre as principais características das duas últimas: o 

Decreto-lei nº 7.661 de 21 de junho de 1945, que vigorou durante aproximadamente 60 

(sessenta) anos, até a aprovação da nova lei, a de nº 11.101, de 09 de junho de 2005. 

 

Além dos aspectos e das características das leis mencionadas, o capítulo tratará da 

evolução ao longo da nossa história da idéia da preservação da empresa, objetivo principal da 

nova lei de falência. 

 

Seguramente houve uma enorme evolução do enfoque dado a questão desde o 

tratamento tímido das primeiras legislações até tornar-se o objetivo principal da lei brasileira 

recém-promulgada, que faz uma clara distinção de tratamento para a empresa que é atingida 
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por uma irreversível inviabilidade econômico-financeira, daquela que ultrapassa uma crise 

conjuntural que é passível de superações. 

 

2.2 Um breve histórico da legislação falimentar no Brasil 

 

Apresentamos à seguir um breve histórico-evolutivo da legislação brasileira. 

 

Em 1500, quando do descobrimento do Brasil, vigoravam em Portugal as Ordenações 

Afonsinas, primeiro código publicado na Europa. E, sendo o Brasil colônia de Portugal, aqui 

aplicavam-se as leis portuguesas, conforme Perin Junior (2009). 

 

A partir de 1521, as Ordenações Afonsinas foram substituídas pelas Ordenações 

Manuelinas, elaboradas pelo rei D. Manoel, o Venturoso. Referidas Ordenações previam que, 

caso ocorresse a falência, o devedor seria preso até pagar a que devia aos seus credores. 

Entretanto, o devedor tinha a opção de ceder seus bens aos credores e evitar desta forma a sua 

prisão. 

 

Já a partir do ano de 1603, no reinado de Filipe I, de Portugal, surgiram as Ordenações 

Filipinas, que eram de origem espanhola, sendo aplicadas em Portugal em razão do reino de 

Castela, e tiveram grande influência no Brasil colônia, que iniciava as suas atividades 

comerciais e mercantis. 

 

Todavia, o marco decisivo na legislação falimentar brasileira, na afirmação do jurista 

brasileiro Waldemar Ferreira (1955), foi o Alvará de 13 de novembro de 1756, promulgado 

pelo Marquês de Pombal. Este diploma legal impunha ao falido a obrigação de apresentar-se a 

Junta de Comércio, perante a qual se comprometeria a dizer as verdadeiras causas da falência. 

 

Era ainda o falido obrigado apresentar relação de todos os seus bens, entregar as 

chaves dos seus estabelecimentos, bem como o Livro Diário, onde deveriam estar lançados 

todos os registros de suas mercadorias, com a discriminação das despesas efetuadas. 

 

Em seguida era realizado um inventário com os bens do falido, e publicado um edital 

convocando os seus credores. Do produto dos bens arrecadados, dez por cento eram 

destinados ao próprio falido, para fins do seu sustento e da sua família, sendo o restante 
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dividido entre os credores. E, caso fosse constatado que a falência fosse fraudulenta, era 

decretada a prisão do comerciante, que responderia a um processo criminal. 

 

O Alvará de 13 de novembro de 1756 vigorou como a legislação falimentar no Brasil 

até 1850, quando foi promulgada a Lei nº 556 de 25 de junho de 1850, ou o Código 

Comercial Brasileiro, que foi nitidamente inspirado no Código Comercial Francês de 1807, 

denominado de código napoleônico, que influenciou na elaboração das legislações brasileiras 

sobre o comércio, principalmente a falimentar. Conforme Ricardo Negrão (2010), a definição 

legal de comerciante, a uniformização dos contratos, o regramento das sociedades mercantis, 

foram todos temas previstos no Código Comercial de 1850. 

 

Segundo ainda Perin Junior (2009), apesar de ser uma legislação moderna à época, a 

parte desse Código Comercial que dispunha sobre falências foi muito criticada, pois haveria 

uma excessiva atenção aos interesses dos credores, e um exemplo deste fato seria que os 

credores tomavam decisões em assembléia, cabendo ao judiciário o papel de mero 

homologador de  tais decisões. 

 

Em 24 de outubro de 1890 foi promulgado o Decreto nº 917, que revogou a parte do 

Código Comercial de 1850 que dispunha sobre as “quebras”. Referido diploma legal sofreu 

vária críticas por manter as características do diploma revogado, sobretudo a excessiva 

proteção aos credores. 

 

Entretanto, a nova legislação trazia novidades, como o instituto preventivo de 

decretação da quebra, com a possibilidade do devedor ceder seus bens a terceiros, no 

chamado acordo preventivo, assim como a possibilidade de moratória no pagamento de seus 

débitos a fim de proporcionar ao devedor um tempo capaz de reestruturar seus negócios. 

 

Embora tenha sido alvo de criticas, por possibilitar fraudes, como noticia Waldemar 

Ferreira (1955), já denotava a preocupação dos legisladores pátrios, ainda que de forma 

tímida, com a preservação da empresa e continuidade dos negócios dos comerciantes. 

 

Por pressão dos comerciantes, que criticavam as brechas que o Decreto nº 917 dava 

para a prática de fraudes, surgiu em 1902 a Lei nº 859. Esta legislação procurou coibir as 
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práticas inescrupulosas e fraudes no processo de falência, mas como não obteve o alcance 

esperado, foi substituída pela Lei nº 2.024 de 17 de dezembro de 1908. 

 

A nova lei trazia como novidades, para evitar e coibir as fraudes, um procedimento 

para a habilitação e classificação dos créditos. Porém, após vinte e um anos de vigência, foi 

substituída pela lei nº 5.746, de 09 de dezembro de 1929, que também trouxe novidades, 

como a diminuição de três para um o número de síndicos da massa falida, e a instituição do 

percentual sobre os créditos, para efeito de pagamento dos mesmos e concessão da 

concordata. Tal dispositivo legal vigorou por dezesseis anos, sendo então substituída pelo 

Decreto nº 7.661, de 21 de junho de 1945, sobre o qual discorreremos à seguir. 

 

2.3 A antiga legislação de falências do Brasil – o Decreto-lei nº 7.661 de 21 de junho de 

1945 – principais características 

 

A legislação brasileira recentemente revogada, o Decreto-lei nº 7.661 de 1945, vigorou 

por quase 60 (sessenta) anos. Editada nos estertores da ditadura varguista, e recebida numa 

época em que predominavam no Brasil empresas familiares e individuais, quando o país ainda 

estava se industrializando, esta antiga legislação deixava aos empresários em dificuldades 

financeiras e os seus credores apenas duas saídas: a concordata ou a falência. Nos últimos 

anos de vigência era alvo de muitas críticas, por não mais atender às demandas geradas por 

uma sociedade que buscava modernizar-se. 

 

A falência (liquidação) era o instrumento judicial utilizado para lidar com as empresas 

insolventes, enquanto a concordata (reorganização ou recuperação) era o instrumento para 

lidar com empresas em dificuldades transitórias de endividamento. 

 

A falência era a execução concursal do empresário insolvente. Decretada pela justiça a 

falência, era nomeado um síndico, de preferência entre os maiores credores do falido, sendo a 

empresa fechada e lacrada como forma de proteger os interesses patrimoniais dos credores. 

Esta forma de liquidação significava a destituição dos ativos e fechamento de postos de 

trabalho, e eram comuns os casos de credores de importâncias relativamente pequenas que 

preferiam pedir na Justiça o encerramento do negócio do devedor, a negociar o recebimento 

dos valores que tinham direito. 
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Decretada pelo justiça à pedido de empresas insolventes, a concordata permitia a 

continuidade de suas atividades em caráter precário, em um processo que, a não ser nos raros 

casos em que o devedor contasse com o apoio de seus credores, só prolongava a agonia do 

empreendimento. 

 

A concordata era a medida judicial que possibilitava ao devedor o afastamento 

(preventiva) ou suspensão (suspensiva) da falência. No entanto, o procedimento só permitia 

um abrandamento das obrigações do devedor, a fim de que este pudesse cumpri-las, já que as 

espécies de concordatas legalmente previstas apenas possibilitavam perdão parcial do débito, 

dilação do prazo de pagamento ou a conjunção das duas hipóteses. 

 

Um dos maiores absurdos da antiga lei era que, caso o devedor propusesse acordos 

amigáveis, através de convocação extrajudicial dos seus credores, já estaria praticando um ato 

gravíssimo, que o sujeitava à decretação de falência. Tal convocação tinha como pressuposto 

um estado de desorganização da empresa e denotaria perigo de fraude. 

 

Conforme Lobo (1998), a concordata suspensiva, sob o regime do Decreto-lei nº 7.661 

de 1945, era de três espécies: 

 

“pode se apresentar sob três formas, ou seja, pela: 1) concordata preventiva 

moratória ou dilatória, no qual o devedor pode prorrogar o prazo de 

pagamento das dívidas comuns ou quirografárias; 2) concordata preventiva 

remissória, adquirindo o devedor o perdão total ou parcial das dívidas 

comuns ou quirografárias; 3) concordata preventiva mista, obtendo o 

devedor, além da prorrogação de prazo de pagamento de sua dívida comum 

ou quirografária, perdão ou remissão parcial de suas dívidas”. 

 

No caso da concordata preventiva, o devedor interessado deveria atender a alguns 

requisitos legais, como por exemplo não ter títulos protestado por falta de pagamento, mas 

principalmente apresentar aos credores quirografários (comuns), proposta de pagamento da 

sua dívida de forma escalonada em no máximo 24 (vinte e quatro) meses. 

 

Ao deferir a concordata preventiva, o juiz nomeava um auxiliar, denominado de 

comissário, para que fiscalizasse o comportamento do devedor. Ao contrário do síndico da 
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massa falida, o comissário era um auxiliar do juiz que não interferia nos negócios do devedor, 

como fazia o síndico. Caso se deparasse com algum ato ilegal no decorrer do processo de 

concordata preventiva, apenas comunicava ao juiz tal fato. 

 

Aspecto muito combatido e criticado na vigência da antiga lei era o que dispunha 

sobre a fixação do termo a quo de incidência da correção monetária dos débitos como sendo a 

data do ajuizamento judicial do pedido de concordata, tanto para os débitos vencidos como os 

vincendos. 

 

Segundo os seus críticos, este termo inicial representaria um enriquecimento indevido 

para os credores com títulos à vencer, e empobrecimento indevido para os credores com 

títulos vencidos, o que violava os princípios da igualdade e isonomia previstos 

constitucionalmente. 

 

No caso da concordata suspensiva, a mesma poderia ser requerida pelo falido até a 

sentença de encerramento da falência, possibilitando ao devedor transformar o processo de 

falência em concordata suspensiva, desde que oferecesse um plano de pagamento aos credores 

quirografários no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses. 

 

Sobre a concordata pesavam sérias denúncias, como a que era utilizada por 

empresários inescrupulosos apenas para ganhar um prazo maior para pagamento de suas 

dívidas, em prejuízo dos credores. 

 

Os vários juristas que criticaram a antiga legislação, como por exemplo Waldemar 

Ferreira, Miranda Valverde, Nelson Abrão, Fábio Ulhoa Coelho, entre outros, já assinalavam 

que o instituto da concordata deveria ser reformulado, para que se exigisse do empresário que 

pretendesse obter tal favor legal a apresentação de um plano de viabilidade econômico-

financeira, e não apenas a simples dilação do prazo do vencimento das suas obrigações, ou a 

remissão parcial no valor destas ou seja, a inexistência de um plano de recuperação da 

empresa em crise retirava da concordata a seriedade necessária para que o instituto realmente 

servisse ao propósito de preservar a empresa. 

 

Uma simples moratória ou mesmo redução dos valores devidos aos credores 

quirografários, sem qualquer compromisso fundamentado e viável de recuperação da empresa 
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nada mais era, segundo os críticos da antiga lei, de um calote institucionalizado, o que apenas 

agravava os prejuízos, principalmente dos credores quirografários, principalmente caso não 

fosse evitada a efetiva insolvência, com a declaração de falência do devedor. E era isso o que 

ocorria, pois raramente na vigência da lei antiga a empresa conseguia cumprir os 

compromissos assumidos na concordata, sendo certo que a decretação da falência era questão 

de tempo. 

 

Na vigência da antiga lei, a tramitação de um processo de falência era muito 

demorada, levando em média dez anos para ter todo o procedimento concluído, sendo o mais 

lento do mundo, muito maior do que a média da América Latina, de 3 anos e 7 meses. 

Vejamos a comparação com outros países: 

 

Tabela 5 

 

Tempo médio de duração dos processos falimentares 

 

País Tempo(anos) 

Irlanda 0,4 

Federação Russa 1,5 

OCDE (Países Desenvolvidos) 4,8 

México 2,0 

Argentina 2,8 

EUA 3,0 

América Latina e Caribe 3,8 

Chile 5,8 

*Brasil 10,0 

Fonte: Word Bank Doing Bussiness 2004 

*Posição antes de entrar em vigor a nova lei brasileira 

 

 

A falência era marcada por severas ineficiências, e o processo de reorganização se 

mostrava obsoleto e excessivamente rígido, eliminando a possibilidade de prover uma opção 

de reabilitação significativa para os negócios modernos. 
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A falta de transparência e o até então chamado problema da sucessão, isto é, a 

transferência de obrigações, como fiscais e trabalhistas, aos compradores da propriedade 

vendida em liquidação, deterioravam o valor de mercado dos ativos de uma firma insolvente. 

Ademais, a preferência dada pela lei de falências às demandas trabalhistas e fiscais tinha 

efeito prático na eliminação de qualquer proteção à outros tipos de credores. 

 

As dificuldades intrínsecas à esse procedimento geravam um uso informal do sistema, 

promovendo acordos consensuais extrajudiciais. Porém, a falta de um suporte legal à essas 

negociações atrapalhavam esse tipo de acordo. 

 

Ainda sobre a falência, sempre se criticou na vigência da lei antiga o superprivilégio 

de créditos fiscais e para fiscais quanto a preferência para recebimento dos créditos . Quanto 

ao procedimento na falência de arrecadação e guarda dos bens, talvez o mesmo ainda fizesse 

sentido para pequenas e médias empresas, mas não para o caso de grandes e modernas 

empresas corporativas, onde os administradores não se confundem com os acionistas nem as 

unidades produtivas com sua administração financeira. 

 

Além de não garantir o controle do sindico da massa falida nem da justiça sobre a 

empresa, o sistema importaria em perda de produção e empregos, e uma forte desvalorização 

do estoque de capital da economia, que se perderia com a ação do tempo e a destruição do seu 

ativo intangível. 

 

Também haveria um desinteresse total dos credores em participar e monitorar os 

processos de falência, uma vez que na maior parte dos casos, não teriam nada a receber, dada 

a total prioridade dos créditos trabalhistas e tributários.  

 

Como em geral o empresário brasileiro em dificuldade deixa de recolher tributos e 

contribuições previdenciárias, quando a falência finalmente é decretada em geral não 

sobravam ativos suficientes sequer para pagar a totalidade destas obrigações. 

 

A antiga legislação falimentar brasileira era fragmentada em demasia, que regulava 

tanto os procedimentos de liquidação (falência), quanto a reorganização (concordata) das 

firmas comerciais. 
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Apesar de prover ambos os procedimentos e de desejar prevenir ou evitar a liquidação 

das firmas, na prática o antigo processo de insolvência provou ser inoperante, tanto no que diz 

respeito à maximização do valor dos ativos quanto na proteção dos direitos dos credores em 

caso de liquidação. Além disso, demonstrou ser falho em reabilitar empresas economicamente 

viáveis que estariam passando por dificuldades financeiras. 

 

Desta forma, de acordo com as características do antigo sistema legal brasileiro no que 

concerne à insolvência, é possível enumerarmos suas principais falhas, no dizer de Aloísio 

Araújo (2005): 

 

1) direito dos credores eram fracamente protegidos devido principalmente 

à preferência dada aos direitos trabalhistas e fiscais; 

2) incentivos distorcidos e falta de mecanismos efetivos para apoiar a 

reestruturação corporativa resultavam em altas taxas de fechamento de firmas 

potencialmente viáveis; 

3) problema da sucessão reduzia o valor de firma falida; 

4) alto custo e tempo excessivo gasto no fechamento de firmas 

economicamente inviáveis. 

 

A reformulação da lei antiga teve como objetivo suprir a ineficiência do processo de 

liquidação de empresas (falência) bem como dar mais flexibilidade à recuperação de empresas 

(concordata), e a Lei nº 11.101 de 2005, a nova legislação, apresenta a recuperação judicial 

como alternativa aos institutos da falência e da concordata, conforme veremos a seguir.       

 

2.4 A nova legislação de falências do Brasil – a Lei nº 11.101 de 09 de fevereiro de 2005 – 

principais características 

 

Como já mencionado anteriormente, decorridos quase 60 (sessenta) anos da vigência 

da antiga lei de falências, em 2005 foi editada a Lei nº 11.101, denominada de Lei de 

Recuperações e Falências do Brasil, que foi aprovada com o objetivo de modernizar o 

processo de insolvência brasileiro. 
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A nova legislação teve como origem o Projeto de Lei nº 4.376, de 1993, do Poder 

Executivo, no Governo do Presidente Itamar Franco, e foi elaborada pela equipe do então 

Ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso. 

 

A trajetória da Lei de Recuperações e Falências, até a sua consolidação, dá a medida 

das dificuldades que o País tem de enfrentar para implementar reformas das suas anacrônicas 

instituições jurídicas, que são necessárias para a modernização da nossa economia. 

 

O Projeto de Lei, transformado posteriormente no Projeto de Lei Complementar nº 

71/2003, tramitou durante 12 (doze) anos no Congresso Nacional, até ser finalmente aprovado 

em fevereiro de 2005. 

 

Em apenas quase seis anos de vigência, período que inclui a crise econômica de 2008, 

a nova legislação, para muitos economistas, apresenta um saldo muito mais positivo do que 

imaginaram seus mais ardorosos defensores, pois em seus primeiros testes permitiu a 

sobrevivência de várias firmas, a preservação de marcas e de empregos, bem como de 

arrecadação de impostos para o governo. 

 

Seguramente, pela antiga Lei de Falências e Concordatas estas empresas jamais teriam 

conseguido sobreviver, e aqui poderíamos citar os casos como por exemplo a Cory, Recrusul, 

Eucatex, entre outras. 

 

A nova legislação foi claramente inspirada na legislação comercial americana, sendo 

mais adequada a um ambiente econômico, moderno, na medida em que oferece prazos mais 

flexíveis para pagamento dos débitos das companhias em dificuldades financeiras, antes 

limitado a apenas dois anos pela concordata. A nova legislação inovou o sistema jurídico 

brasileiro, ao conceder à empresa insolvente a possibilidade de propor um plano de 

saneamento judicial com prazo de duração de até 15 (quinze) anos, criando uma alternativa à 

concordata. 

 

Para os credores, especialmente os fornecedores de insumos e suprimentos, isso 

permite preservar seus mercados; para os funcionários, a recuperação torna possível, além da 

manutenção do emprego, o recebimento dos salários atrasados, e para as empresas, a 

recuperação lhes dá a oportunidade de se tornar mais eficiente, cortando custos, fechando 
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unidades improdutivas, vendendo ativos ou unidades fabris para utilização em capital de giro, 

fugindo de novas dívidas, assim como desenvolver novos produtos e fortalecer as marcas 

mais conhecidas. 

 

Evidentemente, como será abordado  nas nossas considerações finais, a legislação não 

é prefeita, sofre algumas críticas e precisa de alguns ajustes. 

 

A nova lei melhorou a legislação falimentar existente integrando o sistema de 

insolvência com os amplos sistemas legais e comerciais do país, proporcionando uma opção 

de reorganização judicial e extrajudicial, além de prover um razoável balanço entre liquidação 

e reorganização. Tal mudança enriquece significantemente o sistema legal de insolvência, 

possibilitando: a conversão da recuperação em liquidação; o requerimento do devedor para 

reabilitação durante o processo de liquidação imposto à ele; e a introdução de um novo 

procedimento de reorganização extrajudicial para planos de reestruturação pré-acordados. 

 

Além disso, a nova lei impõe uma nova exigência para o pedido de falência do 

devedor: não pagar, no vencimento, obrigação líquida materializada em título ou títulos 

executivos protestados cuja soma ultrapasse o equivalente a 40 (quarenta) salários-mínimos 

na data do pedido. 

 

No que diz respeito ao processo de liquidação, uma série de mudanças foram 

implementadas. Dentre as principais mudanças estão: primeiro, a limitação do crédito 

trabalhista a 150 salários-mínimos; segundo, prioridade do crédito segurado acima do fisco; 

terceiro, crédito não-segurado acima de alguns créditos fiscais; quarto, as firmas serão 

vendidas preferencialmente como um todo (se não for possível tenta-se a venda em blocos), 

vindo posteriormente a formação da lista dos credores, de forma a aumentar a velocidade do 

processo e o valor da firma no estado de falência; quinto, o fim do problema de sucessão, já 

que agora as alienações serão feitas em hasta pública onde o novo comprador fica livre da 

sucessão das obrigações do devedor; e sexto, todo novo crédito fornecido durante o período 

de reorganização será prioritário em caso de liquidação. 

 

As três primeiras mudanças citadas acima aumentam o nível de proteção dos credores, 

gerando efeitos positivos sobre o custo do crédito para as firmas que estão no mercado, além 

de expandir o volume de crédito concedido. A mudança de prioridade dos credores segurados 
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que passam a frente do fisco e de parte dos créditos trabalhistas podem ter um forte impacto 

sobre o mercado de crédito.  

 

A antiga ordem de prioridades gerava severas ineficiências,  pois com a prioridade do 

fisco, credores tendiam a reduzir ainda mais o crédito para firmas que apresentam algum sinal 

de dificuldades financeiras, dado que a taxa de recuperação da dívida era muito baixa.  

 

Com isso, tais firmas então se financiavam com o atraso no pagamento dos impostos, e 

como estes tenham prioridade sobre os credores, o aumento da dívida fiscal assustava ainda 

mais os credores e assim por diante, colapsando o crédito para muitas firmas com problemas 

financeiros e consequentemente dificultando sua sobrevivência.  

 

Além disso, devido à baixa expectativa de recuperação de dívida por parte dos 

credores, as taxas cobradas pelos empréstimos às firmas que estão começando negócios 

tendem a ser mais caras de forma a incorporar tal prêmio de risco. A prioridade ilimitada dada 

às dívidas trabalhistas abria espaço para possibilidade de fraudes por parte dos donos, 

gerentes e diretores de firma que criavam mecanismos de forma a receber como trabalhadores 

grandes somas – através de parentes ou amigos -, prejudicando o recebimento dos próprios 

empregados e dos credores com prioridades subseqüentes.  

 

Com isso, a taxa de recuperação da dívida por parte dos credores segurados era 

próxima de zero, o que gerava dois graves problemas: primeiro, reduzia o incentivo ao 

monitoramento do processo de falência, tornando-o menos eficiente e susceptível a fraudes; 

segundo aumentava o custo do empréstimo para as firmas em geral.  

 

O novo processo de recuperação de empresas (a reorganização) foi inspirado no 

Capítulo 11 da Lei de Falências Americana9. Diferentemente do procedimento antigo 

chamado de concordata, onde não se permitia qualquer negociação entre as partes 

interessadas, agora os empresários fazem uma ampla proposta de recuperação que deve ser 

aceito por cada uma das classes de credores. Os credores, agora com um papel mais relevante 

                                                           
9 Bebchuk e Chang (1992) explicam o funcionamento deste procedimento utilizando modelo de barganha 
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no processo, terão que negociar e votar a favor de um plano de reorganização. De forma a 

aumentar as chances de sucesso na recuperação das empresas insolventes, duas novidades 

foram introduzidas pela nova lei. A primeira é a aplicação por 180 dias do chamado automatic 

stay, no qual credores não podem tomar qualquer bem da firma, até mesmo aqueles dados 

como colateral, a fim de não atrapalhar o funcionamento das atividades da firma. A segunda 

está relacionada à obtenção de novos créditos por parte da firma que está se reorganizando. 

 

Créditos concedidos pós-recuperação judicial passam a ter prioridade se ocorrer a 

liquidação da firma, incentivando os novos credores a fazer novos empréstimos a termos mais 

favoráveis, reduzindo desta forma os custos indiretos originados pela situação de insolvência, 

uma vez que estes créditos serão considerados extraconcursais em caso de eventual falência, 

ou seja, serão pagos com preferência aos demais credores, o que deve aumentar a segurança 

de bancos e fornecedores para continuarem a operavam empresas em dificuldades. 

 

Essas mudanças facilitam o processo de recuperação e permitem que mais firmas 

economicamente eficientes se reabilitem, aprimorando o balanceamento entre liquidação e 

reorganização. Tal balanceamento entre ambos os procedimentos de insolvência possibilita 

uma alocação mais eficiente dos fatores de produção, tanto através do salvamento das firmas 

economicamente eficientes que passam por dificuldades financeiras, como pela transferência 

dos ativos das firmas economicamente ineficientes (através da liquidação) para firmas mais 

eficientes. 

 

Com efeito, a nova legislação permite a venda em bloco dos ativos da empresa falida, 

evitando que a falência do empresário signifique necessariamente o fim da empresa, com o 

fechamento das suas dependências, destruição de postos de trabalho, sucateamento de ativos e 

outras perdas que prejudiquem os trabalhadores, credores e a economia em geral. 

 

A nova legislação prevê a criação de um processo de reorganização extrajudicial, o 

que é de suma importância para o Brasil, uma vez que poupa as firmas dos altos custos 

incorridos em um processo judicial. A renegociação privada entre os grupos de credores e 

devedores evitam diversas perdas (como reputação) durante a reabilitação da firma, que 

ocorreria em caso de uma renegociação de débitos aberta. 
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A recuperação extrajudicial também é importante, pois dá maior amparo e proteção 

legal aos acordos informais, que são cada vez mais corriqueiros no mundo dos negócios, 

principalmente entre grandes empresas e instituições financeiras. 

 

A inclusão na nova lei da figura da recuperação extrajudicial soluciona uma grande 

distorção da antiga lei, que era de interpretar como “ato falimentar” qualquer tipo de 

negociação de acordos informais. 

 

Pela nova lei, os acordos extrajudiciais serão homologados na justiça, e devem ser 

aprovados pela maioria dos credores, obrigando os minoritários a se sujeitarem aos mesmos, o 

que tende a aumentar a participação dos credores nas negociações do acordo. 

 

Também releva mencionar que os procedimentos da recuperação para pequenas e 

micro empresas, previstos na nova legislação, são bem simplificados. Para a recuperação, 

estas empresas podem optar por um reescalonamento da dívida padronizado e aprovado 

diretamente pelo juiz, sem necessidade de aprovação formal dos credores em assembléia. Este 

reescalonamento das dívidas aplicam-se apenas aos credores comuns (quirografários), sendo 

que as dívidas devem ser pagas em 36 (trinta e seis) meses, com seis meses de carência. 

 

A expectativa que se tem com relação à nova lei, após seis anos de vigência, é que a 

mesma seja de fato um importante passo no sentido de modernizar o nosso sistema legal de 

falências. 

 

Este fato se justifica em função da adoção de princípios e práticas internacionais no 

tratamento da insolvência, como por exemplo, a ênfase que a nova legislação dá à 

recuperação da empresa em substituição à figura da concordata, incentivando a preservação 

de ativos produtivos das empresas em crise. 

 

Há ainda outras expectativas que devem se confirmar ou não no decorrer do tempo, 

como o aumento da governança exercida pelos credores sobre os processos de insolvência, em 

razão da revisão das regras de prioridade no pagamento em falência bem como da valorização 

da participação dos credores, através de comitês e assembléias, nos processos de falência e 

recuperação judicial. 
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E, finalmente, que ocorra a redução dos riscos de crédito nos financiamentos das 

empresas, tendo em vista a maior prioridade concedida aos créditos com garantia real na 

falência. 

 

2.5 A preservação da empresa nas primeiras legislações brasileiras 

  

Já na Lei nº 556 de 1850, denominada de Código Comercial Brasileiro, eram previstas 

duas modalidades de recuperação do devedor: a) a concordata, que abrangia tão somente os 

credores simples ou quirografários, excluindo outros como por  exemplo os credores 

privilegiados e hipotecários, e b) a moratória, que era destinada ao comerciante que 

demonstrasse a sua impossibilidade de satisfazer de pronto as obrigações contraídas, tendo em 

vista a ocorrência de acidentes extraordinários imprevistos, ou de força maior, desde que 

provasse através de balanço exato e documentado, que teria fundos para pagar integralmente 

seus credores mediante um prazo de no máximo três anos. 

 

Segundo Ricardo Negrão (2010), os regimes de concordata e moratória divergiam 

quanto a natureza. No primeiro caso o devedor poderia suscitar a recuperação, mediante uma 

proposta apresentada aos credores dentro de oito dias da data que se ultimasse a instrução do 

processo de quebra. Já a segunda modalidade apresentava-se unicamente como instrumento 

dilatório, apresentado para prevenir a falência. 

 

A legislação que se seguiu, o Decreto nº 917 de 1890, já falava em continuação do 

negócio do falido, sob a direção de uma pessoa indicada pelo juiz e fiscalizada por síndicos. 

 

Também previa várias espécies de concordata, a saber: 

 

a) concordata por abandono, que consistia na adjudicação de todos os bens da massa 

ou parte deles aos credores para a solução do passivo, o que livrava o devedor dos efeitos de 

uma falência; b) concordata por pagamento, proposta por qualquer dos sócios do devedor, e 

era concedida por escrito por credores que representassem três quartos dos créditos, 

excetuando os privilegiados e hipotecários. Esta modalidade implicava em posse do devedor 

sobre a massa, pelo prazo acordado para pagamento dos credores. 
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Existiam também concordatas preventivas, sendo que duas delas exigiam que o 

devedor não tivesse qualquer título protestado: a) a moratória, onde o devedor era obrigado a 

provar que havia impossibilidade de honrar as suas obrigações por acidentes extraordinários, 

imprevistos ou de força maior e que não se achava em estado de insolvência, possuindo 

fundos para pagar os credores, valor principal e juros, mediante prazo; b) acordo extrajudicial, 

com credores que representassem três quartos da totalidade do passivo, que era submetido a 

homologação judicial. 

 

Uma outra modalidade de concordata era também preventiva, e que permitia que o 

devedor pagasse a sua obrigação em até quarenta e oito horas do protesto, sendo que o 

devedor podia requerer a imissão na posse seus bens pelos credores, no valor suficiente para 

quitar a sua dívida. 

 

A Lei nº 859 de 1902, que vigorou durante aproximadamente seis anos, manteve o 

instituto de continuação do negócio, como prevista na legislação anterior, e previa duas 

espécies de concordata: a suspensiva e o acordo  extrajudicial (preventiva), que também devia 

ser homologado em juízo. 

 

Outra característica é que o devedor ficava na posse da massa pelo tempo acordado 

para pagamento dos credores, porém não liberava o devedor dos efeitos criminais da falência, 

caso houvesse a ocorrência de crime falimentar. 

 

Na vigência da Lei nº 2.024, de 1908, o nosso legislador manteve a diretriz de 

continuação do negócio, com previsão de duas espécies de concordata, a suspensiva e a 

preventiva da falência. O percentual para pagamento à vista com remissão de parte da  dívida 

e o quorum de aprovação nas assembléias de credores ganharam contornos diferentes da 

legislação anterior, dependendo da proposta do devedor para quitação das suas dívidas. 

 

Após vinte e um anos de vigência, finalmente foi promulgada a Lei nº 5.746, de 1929. 

 

Esta lei, que vigorou até o advento do Decreto-lei nº 7.661 de 1945, fez alguns 

retoques na legislação anterior. Apenas com relação aos requisitos para a obtenção da 

concordata ocorreram mudanças mais profundas, como por exemplo, que a proposta de 

pagamento do devedor fosse à vista, deveria corresponder a no mínimo 40% (quarenta por 
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cento) do valor da dívida, bem como o quorum de aprovação da proposta variava conforme o 

percentual da mesma, ou seja, quanto menor o valor a ser pago, maior era o quorum de 

aprovação da proposta; por exemplo, para pagamento entre 40% (quarenta por cento) e 45% 

(quarenta e cinco por cento) da dívida, o quorum exigido era de 70% (setenta por cento); entre 

46% (quarenta e seis por cento) e 50% (cinqüenta por cento) do valor da dívida, o quorum de 

aprovação caia para 65% (sessenta e cinco por cento), e assim sucessivamente. 

 

No mais, o diploma legal acima mencionado manteve a concordata nas espécies 

preventiva e suspensiva. 

 

2.6 A preservação da empresa na antiga e na nova lei de falências – quadro comparativo 

 

Fundamentalmente, o atual diploma legal se distingue do anterior pelo fato de que, ao 

passo que Lei de Falência e Concordata Decreto-lei nº 7.661, de 1945, tinha por objetivo 

realizar pagamento dos débitos sociais, a Lei de Falência e Recuperação de Empresas, Lei nº 

11.101, de 2005 tem este objetivo, mas contudo, privilegia a recuperação financeira das 

empresas. Desta forma fica melhor configurado a importância que tem o Estado em preservar 

a empresa em razão do bem comum e social que elas representam na sociedade, e sua 

manutenção é inquestionavelmente de interesse público. 

 

O Art. 47, da Lei nº 11.101/2005, traz em seu bojo a essência do novo diploma legal, 

assim disposto: 

 

“Art. 47- A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a 

superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a 

fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos 

trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a 

preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade 

econômica”. 

  

O Decreto-lei nº 7.661 de 1945, a antiga legislação falimentar do Brasil, foi criada 

tendo como objetivo fundamental proteger e garantir a continuidade da empresa devedora e o 

direito dos credores, mediante um alongamento do perfil de endividamento da empresa. 

 



 
 
 
 

 

86 

86 

O objetivo da concordata era resolver a situação econômica de insolvência do devedor, 

prevenindo ou evitando a falência ou suspendendo os efeitos do processo falimentar em curso. 

Na primeira hipótese a concordata era chamada de preventiva, e na segunda suspensiva, sendo 

que suas características e condições de deferimento já foram tratadas no item 2.3. 

 

Como vigorou por quase sessenta anos nos últimos tempos o Decreto-lei nº 7.661 de 

1945 era bastante criticado, seja em virtude de ser um dispositivo legal ultrapassado, mas 

também em virtude de que, fosse ou não passível de preservação e recuperação, a falência era 

a vala comum para a empresa cujo ativo superava o passivo. 

 

Tendo em vista a necessidade inadiável de sua reforma, em 2005 foi aprovada a nova 

lei de falências brasileira, que apresenta a recuperação judicial como alternativa à crise da 

empresa, dando portanto ênfase a sua preservação, restando a falência para aquela empresa 

com situação econômica – financeira irremediável. 

 

As hipóteses de preservação e recuperação da empresa nas duas legislações (Decreto-

lei nº 7.661 de 1945 e Lei nº 11.101 de 2005) podem ser comparadas na forma do quadro 

abaixo: 

 

Tabela 6 

Quadro comparativo da antiga e nova lei de falências 

 

Lei nº 7.661/45 Lei nº 11.101/05 

 

Concordata Preventiva 

• Perdão total ou parcial das 

obrigações. 

• Prorrogação do prazo de 

pagamento das obrigações. 

 

Concordata Suspensiva 

• Plano de pagamento após o 

encerramento da falência, visando 

 

Recuperação Judicial 

• Plano de recuperação/ 

reestruturação apresentado a 

justiça, que poderá contemplar as 

seguintes hipóteses: 

• concessão de prazos e condições 

especiais para pagamento das 

obrigações vencidas ou vincendas; 
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suspende-la. • cisão, incorporação, fusão ou 

transformação de sociedade, 

constituição de subsidiária 

integral, ou cessão de cotas ou 

ações, respeitados os direitos dos 

sócios, nos termos da legislação 

vigente; 

• alteração do controle 

societário; 

•  substituição total ou parcial 

dos administradores do 

devedor ou modificação de 

seus órgãos administrativos; 

•  concessão aos credores de 

direito de eleição em separado 

de adminis-tradores e de poder 

de veto em relação às matérias 

que o plano especificar; 

•  aumento de capital social; 

•  trespasse ou arrenda-mento de 

estabelecimento, inclusive à 

sociedade constituída pelos 

próprios empregados; 

•  redução salarial, compensação 

de horários e redução da 

jornada, mediante acordo ou 

convenção coletiva; 

•  dação em pagamento ou 

novação de dívidas do passivo, 
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com ou sem constituição de 

garantia própria ou de terceiro; 

• constituição de sociedade 

de credores; 

• venda parcial dos bens; 

• equalização de encargos 

financeiros relativos a débitos 

de qualquer natureza, tendo 

como termo inicial a data da 

distribuição do pedido de 

recuperação judicial, 

aplicando-se inclusive aos 

contratos de crédito rural, sem 

prejuízo do disposto em 

legislação específica; 

• usufruto da empresa; 

• administração compar-

tilhada; 

• emissão de valores 

mobiliários; 

• constituição de sociedade 

de propósito específico para 

adjudicar, em pagamento dos 

créditos, os ativos do devedor. 

 

Recuperação Extrajudicial 

• Plano de recuperação 

aprovado pelos credores e 

homologados na justiça. 
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Como podemos verificar, a nova legislação ampliou os meios de recuperação da 

empresa, contemplando várias hipóteses para o alcance deste objetivo, através de vários 

instrumentos financeiros, administrativos e jurídicos. 

 

Finalmente, a nova lei adotou o mecanismo denominado de automatic stay, pelo qual 

suspende todas as ações e execuções judiciais contra o devedor pelo prazo de cento e oitenta 

dias a contar do deferimento da recuperação judicial pela justiça. 

 

Neste prazo, a empresa em recuperação deve, entre outras providências, apresentar o 

seu plano de recuperação e/ou reestruturação, para que seja apreciado e aprovado pelos 

credores, numa assembléia geral constituída para este fim, e não só continue a operar 

normalmente como saia da crise econômico-financeira. 

 

Além destes incentivos e mecanismos que visam estimular e garantir o objetivo 

principal da nova lei, qual seja, a preservação da empresa, cabe mencionar o fato de que, 

como a nova legislação ampliou a gama de credores sujeitos à recuperação judicial, em 

comparação com a antiga concordata que contemplava apenas os credores comuns, a 

expectativa é que o objetivo da lei seja alcançado, uma vez que com esta ampliação o devedor 

poderá controlar melhor a negociação e o pagamento dos credores submetidos ao plano de 

recuperação. 
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Capítulo 3. A RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA SHELLMAR: UM CASO DE 

PRESERVAÇÃO DA EMPRESA  

 

3.1 Introdução 

 

Decorridos cerca de seis anos da entrada em vigor da nova lei brasileira de falências, 

alguns casos poderiam ilustrar e corroborar a afirmativa que nosso novo sistema legal de 

insolvência é moderno, e que por exemplo, sem o mesmo em vigor, muitas empresas teriam 

falido com a crise financeira de 2008. Também existem os casos considerados como 

fracassos, como por  exemplo o da Varig, e que foi a primeira recuperação judicial que 

ocorreu na vigência da nova lei. O caso tornou-se controverso pelos resultados do processo, 

uma vez que os ativos mais importantes, como a marca, foram transferidos para uma nova 

empresa (Varig Nova), operação que é conhecida no mercado como limpeza de ativos, 

deixando alguns poucos ativos na empresa recuperanda (Varig Velha). 

 

A Varig Nova foi vendida à uma ex-subsidiária, a Variglog, por US$ 24 milhões e em 

seguida à Gol por US$ 320 milhões, sem sucessão trabalhista ou tributária, o que resultou em 

várias ações judiciais que ainda tramitam no judiciário, principalmente de pensionistas e ex-

funcionários da Varig. (Valor Econômico, Legislação e Tributos, 09/06/10). 

 

O setor de frigoríficos e agronegócios teve também várias empresas em recuperação, 

algumas com peculiaridades controvertidas, consideradas pelo mercado como verdadeiras 

operações de “subprimes” brasileiras, sendo que após dois anos do início das recuperações 

judiciais ainda buscam a retomada de suas atividades (Valor Econômico, B12, 20/01/11). Este 

segmento foi um dos mais afetados com a crise de 2008, que reduziu drasticamente a 

demanda dos seus produtos, além do agravante que várias empresas do setor estavam muito 

alavancadas naquele momento. 

 

Todavia, vários casos de empresas que entraram em recuperação judicial, se 

recuperaram e hoje crescem também podem ser mencionados. 
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Apenas para exemplificar, poderíamos mencionar o caso da empresa gaúcha Recrusul, 

indústria localizada em Sapucaia do Sul, que em 2005 paralisou a sua produção pela primeira 

vez. 

 

Em 2006 a empresa entrou em recuperação judicial, contando à época com 84 

funcionários. Em pouco mais de dois anos, a empresa encerrou a recuperação judicial, 

contratou aproximadamente 200 funcionários e triplicou a sua produção. 

 

Um outro exemplo, também público e notório, é o caso da Cory, indústria de 

alimentos e fabricante de marcas conhecidas como as balas Icekiss, Chita e Lilita, com sede 

em Ribeirão Preto. 

 

Em 2004 a empresa suspendeu as suas atividades, requereu recuperação judicial e hoje 

suspendeu a recuperação, está com a produção diversificada e gera em torno de 600 

empregos. Trata-se de um caso emblemático, porque a empresa estava em concordata 

suspensiva, já que antes teve a falência decretada. Com o surgimento da nova lei, migrou da 

situação de concordata para a recuperação judicial, tendo estabelecido um plano de 

recuperação para 15 anos.  

 

Outros exemplos de recuperação, onde foram utilizadas sofisticadas operações 

financeiras e societárias, com transformação das dívidas em participações acionárias, criação 

de novas empresas para participar da empresa recuperanda, entre outros exemplos,  poderiam 

aqui ser mencionadas como casos de sucesso. 

 

Escolhemos, por algumas particularidades de aplicação prática da nova lei, o caso da 

Shellmar, que trataremos à seguir, para compreender se efetivamente a nova legislação 

cumpre o seu objetivo principal de preservar a empresa.   

 

 

3.2 Breve histórico 

 

Em 1947 foi fundada no Brasil pela Continental Can Company, dos Estados Unidos, a 

Shellmar S.A. Localizada desde 1964 em São Bernardo do Campo – SP, onde ocupa uma área 

de 60.604,16m2  de terreno e 23.641,35 m2 de área construída. A empresa produz embalagens 
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para os mais diversos produtos, a saber: biscoitos, bolos, café, cereais, condimentos, doces, 

farináceos, farmacêuticos, frigoríficos, higiênicos, iogurtes, laticínios, manteigas, massas, 

químicos, ração, salgadinhos, sopas, sorvetes, sucos e outros, como bebidas (tampas para 

copos, rótulos para garrafas) industrial (laminação para strip de pilhas, canetas, fumos para 

cachimbo, produtos automotivos, rótulos para lubrificantes, embalagens para a agroindústria, 

ração animal, detergente), higiene (lenços umedecidos, sabonetes, preservativos, cremes e 

amostras promocionais. 

 

Além de fornecer embalagens, a Shellmar também faz a criação, impressão e 

desenvolvimento de novos produtos nesta área, além de fabricar suas próprias tintas e 

vernizes utilizadas nas suas embalagens. 

 

A empresa atende, principalmente, aos mercados de produtos alimentícios, 

farmacêutico, e produtos de higiene e limpeza. 

 

Inicialmente fundada e controlada por uma multinacional americana, em 1991 o 

controle acionário da empresa foi vendido à três dos principais executivos da empresa, 

responsáveis à época pelas áreas financeiras, industrial e comercial e presidência. A empresa 

transformou-se em sociedade por quotas de responsabilidade limitada,  passando a operar com 

o nome de Shellmar Embalagem Moderna Ltda. 

 

Em 2001 ocorreu um fato que prejudicou seriamente o capital de giro da empresa : o 

governo federal alterou a legislação do IPI (Imposto de Produtos Industrializados), para retirar 

a incidência deste imposto sobre a industrialização de embalagens flexíveis, produto fabricado 

e comercializado pela Shellmar. 

 

Uma vez que pagava o imposto na etapa anterior, para a aquisição de insumos e 

matérias primas, passou a acumular créditos tributários não transferíveis, comprometendo o 

capital de giro da empresa. Pela sistemática da não cumulatividade do IPI (Imposto sobre 

Produtos Industrializados), a empresa poderia, antes da mudança da legislação, abater os 

créditos das operações de venda dos seus produtos. 

 

Além deste fato, a empresa teve uma alteração societária, com a saída de um dos 

sócios em 2004. Na mesma época, adotou uma estratégia de aumentar o seu market share, 
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com apertadas margens dos lucros, o que não deu resultados,  levando a empresa a ter 

dificuldades na gestão de caixa. 

 

Finalmente, em fevereiro de 2005, já em grave crise econômico-financeira,  resolveu 

ajuizar um pedido de concordata preventiva perante a Justiça Cível na Comarca de São 

Bernardo – SP. 

 

Em junho de 2005, com a entrada em vigor da nova Lei de Falências e Recuperação 

das Empresas, a Shellmar requereu a conversão da concordata preventiva em recuperação 

judicial, o que foi deferido pela justiça em julho de 2007.    

 

3.3 A evolução da recuperação judicial da Shellmar 

 

 Como exposto no item anterior em junho de 2005 a Shellmar apresentou na justiça 

pedido de conversão de concordata preventiva em recuperação judicial, o que foi deferido em 

julho de 2007. Ainda neste ano, no mês de setembro, apresentou o seu plano de recuperação 

judicial. 

 

Eis alguns dados econômico-financeiros da empresa, no período que compreende o início da 

crise até o pedido de recuperação judicial: 

 

Tabela 7 

 

Principais dados econômico-financeiros 

 

Item 2004 2005 2006 

Capital de giro (40.648) (51.254) (67.098) 

Patrimônio liquido (87.306) (82.863) (109.326) 

Faturamento 142.827 24.618 26.456 

Obs: Valores em R$ 1.000,00 

 

Nestes dados, chama a atenção da queda do faturamento em mais de 80% (oitenta por 

cento), assim como a evolução do patrimônio liquido negativo. 
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Com relação ao número de funcionários no mesmo período, eis o demonstrativo da sua 

evolução: 

Tabela 8 

 

Quantidade de funcionários, dependentes e valor da Folha de Salários 

 

Item 2004 2005 2006 

Funcionários 602 297 173 

Dependentes 1.096 552 364 

Folha de Salários 1.277.754 849 537 

Obs: Valores em R$ 1,00 

 

A empresa sempre praticou uma política ampla de benefícios para seus funcionários, 

como assistência médica, seguro de vida, bolsa de estudos e participação nos resultados, 

benefício que já era  concedido mesmos sem previsão legal. 

 

Quanto ao plano de recuperação, podemos apontar as principais premissas: 

 

• No primeiro ano após o deferimento da recuperação, nenhum credor foi pago. A 

preferência seria para a quitação dos passivos trabalhistas, correspondente à R$ 

13.000.000,00 (treze milhões de reais); 

 

• Os salários em aberto seriam ajustados pela infração do período; 

 

• Os investimentos previstos seriam apenas para atualização do parque industrial; não 

foram previstos investimentos em aquisição de equipamentos, uma vez que os mesmos 

encontravam-se em plenas condições de utilização, assim como pela não utilização da 

capacidade plena da unidade industrial.  

 

Ainda quanto às premissas apontadas a empresa informa os seguintes dados sobre o 

segmento econômico: 
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• O mercado de embalagens flexíveis cresceu 145 milhões de toneladas entre 1998 e 

2005, o que representaria um crescimento médio anual de 5,15%; 

 

• Já para 2008, o setor estimava um crescimento de mais 50 milhões de toneladas; 

 

• As embalagens flexíveis cresceram na matriz de embalagens, uma vez que 

representavam 5,92% do total em 1998, e para 2008 estimava-se o percentual de 

7,67%, com um crescimento de 1,75% sobre o mercado. 

 

No que tange aos aspectos operacionais, a Shellmar possuía em 2007 a capacidade 

instalada de 850 toneladas/mês, ou 10.200 toneladas/ano, o que representava a participação de 

2,09% do mercado total de embalagens flexíveis em 2005 e 1,89% do mercado projetado para 

2008. 

 

No plano de recuperação, a previsão de produção máxima projetada é de 450 

toneladas/mês, ou o equivalente a 64,71% da capacidade instalada da Shellmar, não 

estimando maiores investimentos na aquisição de novos equipamentos. 

 

A principal vantagem competitiva da Shellmar consistiria na sua verticalização, uma 

vez que a mesma estaria capacitada a realizar, internamente, todas as etapas do seu processo 

produtivo, desde a criação, gravação dos cilindros a laser, formulação das tintas até a 

impressão e corte das embalagens, diferencial que daria agilidade no processo de produção. 

 

Com fulcro nestes dados e premissas, em setembro de 2007 a empresa apresentou 

perante a 7ª Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo o seu Plano de Recuperação 

Judicial, com as seguintes propostas de reestruturação: 

 

• Revisão de sua política comercial e da sua estrutura de custos fixos, visando a 

melhoria dos resultados; 

 

• Melhoria da performance industrial e aumento da produtividade; 
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• Obtenção de linhas de crédito adicional, para saneamento do fluxo de caixa e 

investimento na atualização do parque industrial; 

 

• Liquidação das obrigações da seguinte forma: 

 

• Verbas de natureza salarial, seriam liquidadas em um ano, à partir da data de 

homologação do plano de recuperação; no que se refere às rescisões trabalhistas em 

atraso, as mesmas seriam quitadas com a venda de um ativo (imóvel) da empresa; 

 

• Os passivos com credores quirografários, no valor de R$ 15.116.000,00 (quinze 

milhões, cento e dezesseis mil reais), representando o universo de 243 (duzentos e 

quarenta e três) credores, seriam liquidados da seguinte forma: a) no caso de 

obrigações de valores até R$ 1.000,00 (um mil reais), o pagamento seria com base 

nos valores originais, em 12 parcelas iguais, mensais e sucessivas, com início um 

ano após a data da decisão de homologação; b) no caso dos valores acima de R$ 

1.001,00 (um mil  e um reais), o pagamento dos valores originais seriam em 180 

parcelas iguais, mensais e sucessivas, com início um ano após a homologação do 

plano de recuperação. 

 

 

A implantação do Plano de Recuperação, além da manutenção das atividades da 

empresa, objetivaria a sua preservação com os seguintes efeitos: 

 

• Manutenção dos 183 empregos diretos (data da apresentação do plano). 

 

• Contratação adicional, num prazo de 12 meses, de 250 empregados adicionais, o 

que geraria benefícios a 897 dependentes, aproximadamente. 

 

• Injeção no período de R$ 53 milhões em verbas salariais. 

 

• Recolhimento de R$ 24 milhões em contribuições sociais. 
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Os principais itens do fluxo de caixa projetado estavam assim previstos: 

 

Tabela 9 

Fluxo de Caixa Projetado 

 

Item 2008 2009 2010 2011 

Faturamento 94.760 131.764 135.717 139.788 

Folha líquida de salários 9.381 12.649 12.214 12.581 

Caixa gerado pelas operações 8.062 7.214 9.270 7.687 

Produção (em toneladas) 4.000 5.400 5.400 5.400 

Valores em R$ 1.000,00 

 

Em julho de 2010, a empresa apresentou um Termo Aditivo ao Plano de Recuperação 

Judicial; segundo as justificativas da empresa, anexadas no processo judicial nº 

564.01.2005.004415-0 da 7ª Vara Cível de São Bernardo do Campo, o Termo Aditivo tem 

como objetivos: 

 

• apresentar as premissas inicialmente aprovadas em relação às condições dos 

quirografários; 

 

• reafirmar a venda de um ativo (imóvel) para pagamento do passivo trabalhista, e  

 

• apresentar proposta para pagamento de credores extra-concursais, que são titulares 

de créditos concedidos após a recuperação. 

 

 

A empresa propôs o Termo Aditivo em virtude de ter sido atingida pela crise 

financeira de 2008, após um ano aproximadamente do início da sua recuperação judicial. 

 

A queda das vendas mais os aumentos dos preços das matérias primas, por imposição 

dos oligopólios que dominam o setor químico internacional, bem como o não repasse dos 

preços aos clientes, em função da acirrada concorrência no segmento da empresa, foram os 

fatores principais que contribuíram para retardar o soerguimento da empresa. 
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Além disso, com o advento da recuperação judicial, alguns fornecedores passaram a 

recusar, mesmo com pagamento antecipado, a vender matérias primas em razão da situação da 

Shellmar, o que a obrigou a adquirir tais matérias primas em distribuidoras, que sabidamente 

praticam preços maiores, o que significou aumento do custo para a empresa, e redução das 

margens necessárias para cumprir as obrigações assumidas. 

 

Ademais, é de se acrescentar a este quadro mais um agravante, que seria a falta de 

capital de giro da empresa, que foi obrigada a recorrer regularmente a operações de fomento 

mercantil, que tem custos sabidamente elevados nas suas operações, em comparação com os 

bancos comerciais. Assim, acabou criando um novo e oneroso passivo que precisaria ser 

equacionado. 

 

Cabe ainda mencionar que em função da falta de capital de giro no período inicial da 

recuperação, a empresa teve uma queda no faturamento, especialmente pelos atrasos nas 

entregas dos seus produtos, o que gerou desconfiança em parte dos seus clientes com relação 

a capacidade da empresa em honrar os pedidos. 

 

Em função dos fatos narrados, a empresa não conseguiu cumprir as metas 

estabelecidas no plano inicial, o que a obrigou a propor uma correção do mesmo, para que 

continue funcionando e cumpra todos os seus compromissos inicialmente  assumidos. 

 

Para isso necessitaria atingir uma produção na faixa de 320 toneladas/mês (a meta no 

plano inicial era 450 toneladas/mês), equivalente a um faturamento de R$ 72 milhões ano (a 

meta inicial era R$ 140 milhões), bem como diminuir seu endividamento financeiro de curto 

prazo, que é extra-concursal, e conseguir dispor de créditos junto aos seus fornecedores. 

 

Com relação aos credores quirografários, a empresa propõe: 

 

• Pagamento de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da dívida originalmente 

inscrita na Recuperação Judicial, a serem pagos parceladamente; 
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• Destinação de 1,5% (um e meio por cento) do faturamento líquido anual da 

Recuperanda para pagamento destes créditos, a serem proporcionalmente divididos 

entre os credores, conforme o valor de seus créditos; 

 

• Correção do saldo devedor (25% do original) pelo índice do INPC/IBGE; 

 

• Caso o saldo a pagar não seja resolvido até o décimo pagamento anual, a empresa 

quitará o saldo restante em um décimo primeiro pagamento anual extra e único, 12 

(doze) meses após o último pagamento. 

 

Para a quitação das dívidas trabalhistas remanescentes de R$ 7.000.000,00 (sete 

milhões de reais) e de quirografários no montante de R$ 53.000.000,00 (cinqüenta e três 

milhões de reais), a empresa colocará a venda imóveis e alguns equipamentos. Em 

conseqüência desta alienação, a empresa iria para outra sede, remodelando o seu lay out 

industrial para adequar-se com rentabilidade ao seu novo patamar de produção e faturamento, 

reduzindo seus custos fixos e aumentando os seus resultados. 

 

As vendas dos ativos deverão ser aprovadas pelos credores e terão a fiscalização do 

Administrador Judicial. 

 

Atualmente, a empresa já conseguiu equacionar suas dívidas fiscais. Com relação a 

tributos municipais, foi equacionada uma dívida de IPTU (Imposto Predial e Territorial 

Urbano com parcelamento); quanto à tributos estaduais, não há qualquer dívida, e quanto aos 

federais, a empresa aderiu à um parcelamento especial oferecido pelo governo federal por 

ocasião da crise financeira de 2008. 

 

A produção já alcançou o seu ponto de equilíbrio, que é 320 toneladas por mês, o que 

resulta em faturamento de R$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais) no ano. 

 

A geração de empregos prevista como meta no plano inicial era 250 empregados 

adicionais, sendo que a empresa mantém 200 empregados atualmente. 

 

As vendas dos ativos estão ainda em andamento, sendo que já ocorreu amortização 

parcial dos passivos trabalhistas, dos credores quirografários e extra-concursais. 
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Algumas outras medidas ainda estão sendo implementadas, como as negociações para 

abertura de linhas de crédito junto aos principais fornecedores e capital de giro junto a bancos 

comerciais, com taxas de juros mais atrativas que as praticadas por empresas de fomento 

mercantil. 

 

Com relação ao caso Shellmar, poderemos tecer algumas considerações: 

 

a) Caso não surgisse a nova lei de falências, seguramente a empresa não 

cumpriria a concordata preventiva que requereu, pois seria obrigada a pagar 

os credores quirografários em dois anos; 

b)  O plano de recuperação da empresa foi aprovado por unanimidade por 

todas as classes de credores, o que denota compromisso dos mesmos com a 

preservação da empresa, esperando evidentemente ter os seus créditos 

recebidos; 

c) A ampliação dos credores prevista na nova lei atingidos pela recuperação 

foi um facilitador para o equacionamento do passivo da empresa; 

d) Ainda que com taxas mais caras, a empresa conseguiu novas linhas de 

financiamento após o pedido de recuperação judicial, o que seria 

simplesmente inimaginável na vigência da lei anterior; 

e) Soluções flexíveis como a possibilidade de venda de ativos, mesmo após 

inicio da recuperação judicial, como ocorrido no caso relatado, não seriam 

permitidas na lei anterior, e 

f) A correção de rumos de um plano de recuperação judicial pode ser 

definitiva para a preservação da empresa, o que também demonstra a 

flexibilidade da nova lei com relação aos meios para o alcance deste 

obejtivo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Do ponto de vista econômico, uma legislação falimentar considerada moderna tem 

como objetivo criar condições para que situações de crise econômico-financeira tenham 

soluções razoavelmente previsíveis, céleres, e principalmente, transparentes, de modo que os 

ativos sejam preservados, no intuito de cumprirem sua função social, gerando emprego, renda 

e circulação de bens ou serviços. 

 

E uma lei de falências eficaz, segundo ainda a teoria econômica, deve contribuir para 

maximizar o valor do patrimônio do devedor, até porque isso é benéfico para os credores, os 

trabalhadores e a sociedade em geral. 

 

A nossa atual legislação, seguindo uma tendência mundial das principais legislações 

alienígenas, deu total destaque a reorganização empresarial, com o escopo de recuperar a 

empresa em crise e principalmente preservá-la, evitando o seu desaparecimento, para 

finalmente manter a fonte produtora e os empregos dos trabalhadores. 

 

Com efeito, a legislação prevê mecanismos que facilitarão o alcance do objetivo 

principal da lei de preservar a empresa, como a ampliação do universo de credores atingidos 

pela recuperação judicial, além de vários outros mecanismos administrativos, jurídicos e 

financeiros previstos na lei como meios de recuperações das empresas. 

 

E estes mecanismos seguramente foram decisivos para, até a presente data,  preservar 

a empresa Shellmar, como demonstrado na exposição do seu caso. 

 

Sabemos que a lei nº 11.101 de 2005 não prevê um dispositivo que forneça aos 

credores informações circunstanciadas da real situação do devedor, a quem cabe esta tarefa 

apenas quando da apresentação do plano de recuperação. 

 

Desta forma, para evitar assimetria de informações que prejudiquem inclusive a 

adesão de credores à proposta de recuperação é necessário que o devedor apresente a 

assembléia geral de credores um quadro transparente e seguro sobre a real situação dos seus 
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negócios, bem como deve fornecer elementos que comprovem a viabilidade econômica do 

plano. 

 

E foi o que a Shellmar fez, tanto que conseguiu aprovar por unanimidade dos credores, 

o seu plano de recuperação. Caso permanecesse na concordata, a empresa deveria quitar seus 

débitos em no máximo dois anos ou teria a falência decretada, o que certamente já teria 

ocorrido. 

 

Também foi crucial para a recuperação judicial da Shellmar a flexibilidade dos meios 

de recuperação judicial ao permitir, por exemplo, a alienação de imóveis para honrar com o 

passivo trabalhista e a concessão de novos compromissos financeiros para capital de giro, que 

fizeram com que a empresa continuasse a operar e honrar os compromissos assumidos no 

plano de recuperação, ainda que não integralmente. 

 

Cumpre registrar que o presente trabalho não tem qualquer pretensão de exaurir a 

discussão tão instigante como a preservação da empresa em crise econômico-financeira, pois 

o tema sempre está na agenda do dia, notadamente em momentos de crise financeira, que 

deixaram de ser episódicas. 

 

Entre as inúmeras críticas que se fazia à nossa antiga lei de falências, o Decreto-lei nº 

7.661 de 1945, era que a mesma era ultrapassada, a tramitação de um processo de falência ou 

concordata não terminava antes de dez anos, e o processo de reorganização e reestruturação 

das empresas se mostrava obsoleto e excessivamente rígido, pois eliminava a possibilidade de 

prover uma opção de reabilitação significativa para os negócios modernos. 

 

Aliado a outros fatores, como o precário desenvolvimento do mercado de crédito no 

nosso país e a legislação processual que permitiria infindáveis recursos, a antiga legislação 

falimentar era um dos vilões pelos elevados spreads cobrados pelo setor bancário, em razão, 

segundo ainda seus críticos, pelas dificuldades e morosidade na recuperação dos créditos no 

Brasil. 

 

As críticas são justificadas principalmente em razão de que a mesma foi desenhada 

para um ambiente empresarial simples, para não dizer rudimentar, em uma época em que não 

tínhamos empresas de grande porte. 
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Decorridos seis anos da vigência da nova legislação, talvez seja muito cedo ainda para 

afirmar que a mesma resolverá todos os problemas e deficiências que geraram as críticas à 

antiga legislação. Não basta modernizar a legislação, se não tivermos um Poder Judiciário 

preparado para esta ruptura, a qual, para lidar com os novos temas do direito falimentar, 

enseja um preparo profissional dotado de capacitação não só na área jurídica como também na 

área econômica. 

 

Todavia, um fato que não se pode negar é que a nova lei criou um tratamento 

diferenciado entre a empresa atingida por uma irreversível crise econômico-financeira e a 

empresa que atravessa conjunturalmente a mesma crise, mas é passível de recuperação. Antes 

todas teriam o mesmo fim, ou seja, a falência. 

 

E mais ainda, a nova lei aboliu a regra vigente na legislação anterior onde cabia ao 

Estado conceder um favor legal para que a empresa apenas alongasse as suas obrigações, 

transformando o papel do Estado como auxiliar do devedor na tarefa de superação da crise, 

tendo como objetivo principal a preservação da empresa. 

 

Devemos comentar que a nova legislação já sofre as primeiras críticas, sendo uma 

delas pelo fato da manutenção do tratamento especial e superprivilegiado da Fazenda Pública 

na condição de credor, e a abolição deste tratamento diferenciado tornaria o sistema 

recuperatório mais eficiente, pois a sua continuidade pode inclusive viabilizar planos de 

recuperação. 

 

Como se trata de um tema tão controverso e polêmico, não por acaso o ilustre jurista 

Fabio Ulhoa Coelho (2010) afirma: 

 

“(...) cada direito procura seus próprios caminhos no emaranhado da difícil 

questão da recuperação das empresas em crise. A grande diversidade das 

respostas dadas parece sugerir que ninguém tem a solução para o problema. 

E talvez não haja quem saiba mesmo o que fazer quando o assunto é a 

superação ‘fora do mercado’ do estado crítico de uma atividade 

empresarial”.   
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