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RESUMO

Este trabalho, atraves de um estudo da legislagao falimentar e da doutrina
juridica, buscar tragar um panorama sobre as novas disposig6es legais que tratam
das empresas em crise, com o intuito de demonstrar a necessidade do empresario
em se adaptar a esta nova realidade, bern como em demonstrar a necessidade de
qualificagao do profissional que atuara na posigao de Administrador Judicial.
A indicagao de formas de gestae e de implementagao de pianos de
recuperagao e essencial para analisar se basta a mudanga legislativa para que se
obtenha o sucesso almejado com a manutengao de empresas economicamente
viaveis.
A

recomendagao

de

profissionais

capacitados

e

especificamente

qualificados para a atue:wao com empresas em crise economico-financeira, onde a
disponibilidade de pessoal qualificado e ambientado

a tal

realidade e critica,

mostrando-se como o ponte chave do presente estudo justamente a mudanga da
realidade do empresariado quanto

a tal necessidade de adaptagao.

Por fim, analisando de maneira global os ensinamentos doutrinarios e os
resultados ja obtidos com a nova legislagao, tragar uma panorama do que se pode
esperar deste novo remedio juridico destinado
da atividade produtiva.

a manutengao

e desenvolvimento
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1.

INTRODUCAO

Muitas expectativas foram criadas na classe empresarial a partir da
aprovac;ao da Nova Lei de Falencias (Lei n. 0 11.1 01/2005), ate porque muito se
disse, entre as instituic;oes financeiras, que a antiga Lei era uma das causas do
elevado spread bancario no que diz respeito as taxas de juros praticadas no
mercado.
Dentre as profundas alterac;oes sofridas em referido diploma falimentar,
merece uma analise pormenorizada, uma das principais modificac;oes ocorridas,
qual seja, a supressao do institute da concordata e a inserc;ao dos institutes de
recuperac;ao de empresas.
Busca-se na presente introduc;ao, a realizac;ao de uma breve analise da
Nova Lei de Falencias (Lei n. 0 11.1 01/2005), a qual foi promulgada ap6s,
aproximados, 12 (doze) anos de analises, estudos e discussoes, tendo sido
inserida em nosso ordenamento juridico em substituic;ao ao "ultrapassado"
Decreta-Lei 7.661 datado do ana de 1945.
Assim, tem-se como o OBJETIVO GERAL do presente estudo a analise
dos

novas

meios

de

recuperac;ao

empresarial.

Ja

como

OBJETIVOS

ESPECiFICOS, temos que os mesmos podem ser ilustrados com a resposta aos
seguintes questionamentos: Como devera ser a gestao da empresa em crise?
Qual a func;ao do Administrador Judicial e sua qualificac;ao?
Com amparo nesta situac;ao peculiar e duvidosa em nosso meio juridico
atual (doutrinario e jurisprudencial), busca-se a resposta de tais questionamentos
5

e de outros atinentes a este tema, tendo em vista a reviravolta substancial e
expressiva que causou ao direito falimentar nacional, o qual, hoje, teria sido
previsto com o objetivo de garantir a manutengao da unidade empresarial
recuperavel entendendo esta como fonte geradora de bens, servic;os, produtos,
riquezas e empregos.
Este novo modele de direito falimentar, causou grande furor no mercado
econ6mico nacional e nos investidores estrangeiros que aplicam seu capital em
nosso pais, uma vez que teria sido investido aos novas institutes de recuperac;ao
de empresas, a responsabilidade pela diminuigao do risco de credito, o qual
auxiliaria de forma incisiva o tao aguardado crescimento econ6mico brasileiro,
com a esperada redugao do spread bancario e um maior volume de investimentos
privados 1 .
Desta forma, tem-se que a Nova Lei de Falfmcias, com a introdugao dos
institutes da recuperac;ao judicial e extrajudicial do devedor, em substituic;ao

a

antiga e ineficiente concordata, e dos novas mecanismos de protec;ao ao credito,
como os acima descritos, buscara a preservac;ao e a continuidade dos neg6cios
das empresas viaveis, a manutenc;ao de empregos e o pagamento dos credores.
Assim, o objetivo geral do presente estudo e a analise dos novas
ARMANDO MoNTEIRO NETo, presidente da Confedera9ao Nacional da Industria (CNI), explicitou a
expectativa do pais quanto aos reflexos da nova legisla9ao falimentar quanto ao mercado financeiro
nacional, afirmando que "A nova lei e urn marco importante na agenda de reformas do pais". E continuo
dizendo que "Esperamos que, alem de outros resultados, ela possa contribuir para a redu9ao do spread no
Brasil, ja que os credores bancarios passam agora a ter tratamento diferenciado e mais equanime". Mesmo
posicionamento explicita PAuLO SKAF, presidente da Fiesp (Federa9ao das Industrias do Estado de Sao
Paulo), em materia publicada no mesmo peri6dico em data de 16 de dezembro de 2004 com o titulo de
'Lei de Falencias beneficia banco, ve analista', afirmando que "0 que nos, a rigor, esperamos e o
cumprimento pelo sistema financeiro da redu9ao do 'spread' bancario, ja que por muito tempo o setor
reclamava pelas mudan9as [trazidas pela lei] para reduzir suas taxas". ( _ . Lei de Falencias demora a
baixar o juro. 0 Estado de Sao Paulo, Sao Paulo, 11 fev. 2005)
6

institutes de Recuperagao de Empresas e a sua efetividade diante da nova
realidade do empresariado brasileiro. Como ja dito anteriormente, os nossos
objetivos especificos referem-se

a analise da necessidade de especializagao dos

profissionais que atuarao como verdadeiros protagonistas nestes tormentosos, e
nem sempre recompensadores, processes de recuperagao de empresas e de
falencia, ou seja: tanto o gestor da empresa em crise, quando o Administrador
Judicial nomeado pelo Jufzo presidente da recuperagao.
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2. A NOVA LEI DE FALENCIAS (LEI N. 0 11.101/2005)- ASPECTOS GERAIS
E PRINCIPAlS OBJETIVOS

A Nova Lei de Falencias, sancionada pelo Presidente da Republica Luis
lnacio Lula da Silva em 9 de fevereiro de 2005, alterou completamente o Direito
Falimentar patrio, inserindo os institutes de "Recuperac;ao de Empresas", bem
como, modificando o tramite processual do processo de falencia, promovendo-o
com mais celeridade.
Novamente, a legislac;ao falimentar incorpora regras de direito material e
de direito processual, aplicando, subsidiariamente e naquilo que nao lhe contrariar,
as regras previstas na legislac;ao civil brasileira (C6digo Civil e C6digo de
. Processo Civil).
lmportante destacar que a nova legislac;ao falimentar encontra-se em
consonancia com as novas regras comerciais instituidas a entrada em vigor da Lei
n. 0 10.406/2002 (Novo C6digo Civil brasileiro), a qual revogou a primeira e a
segunda partes do C6digo Comercial de 1850.
Desta forma, com o inicio de vigencia do Novo C6digo Civil, o Direito
Comercial brasileiro acabou tendo seu campo de trabalho alterado, uma vez que,
o que anteriormente era definido e delimitado pela "Teoria dos Atos de Comercio"
(Mercancia), passou agora, a ser regido pelas disposic;oes da chamada "Teoria de
Empresa".
.

Convem ressaltar-se, ainda, que a alterac;ao da legislac;ao falimentar, ate
entao vigente em nosso pais, atraves do, quase, sexagenario Decreta Lei n. 0
7.661/1945, por qual TRAJANo DE MIRANDA VALVERDE debruc;ou e despendeu anos de
8

estudo de sua vida 2 , era esperada pela grande massa de estudiosos do direito e
de todos aqueles entes ligados, direta ou indiretamente, com as regras previstas
em referido diploma legal, uma vez que o meio empresarial e muito dinamico,
sofrendo alteragoes substanciais a cada dia, destacando-se as ocorridas nestas
ultimas decadas 3 , bern como, pela influencia que supra citado diploma exerce
sabre

toda

a

economia

nacional,

principalmente,

quanta

a entrada

de

investimentos exteriores em nosso pais.
Neste sentido, do ponto de vista economico, a ampla reforma da
legislagao falimentar regente das relagoes de insolvencia e de crise do empresario
e da sociedade empresaria, era medida intimamente relacionada com a questao
dos juros cobrados pelas instituigoes financeiras para o tomenta da atividade
empresarial, uma vez . que, estes deveriam prever possiveis intemperies da
atividade empresarial, as quais poderiam levar a bancarrota da unidade

2 Sobre este aspecto, pertinentes as palavras do Relator do PLC 71/2003 no Senado Federal, Senador RAMEZ
TEBET: "A realidade sobre qual se debrw;:ou Trajano de Miranda Valverde para erigir esse verdadeiro
monumento do direito patrio, que e a Lei de Falencias de 1945, nao mais existe. Como toda obra humana,
a Lei de Falencias e hist6rica, tern Iugar em urn tempo especifico e deve ter sua funcionalidade
constantemente avaliada a luz da realidade presente. Tomar outra posi~ao e enveredar pelo caminho do
dogmatismo. A moderniza~ao das praticas empresariais e as altera~oes institucionais que moldaram essa
nova concep~ao de economia fizeram necessario adequar o regime falimentar brasileiro anova realidade.
(TEBET, Ramez. Parecer n. 0
de 2004- Da COMISSAO DE ASSUSTOS ECONOMICOS
sobre o PLC n. 71, de 2003, que regula a recupera~ao judicial, extrajudicial e a falencia de devedores
pessoas fisicas e juridicas que exer~am atividade economica regida pelas leis comerciais, e da outras
providencias. Brasilia : Senado Federal. 2004. p. 6-7).
0

3 TEBET, com sabedoria, afirmou: "A lei deve guardar consonancia com a realidade social e econ6mica da
epoca em que e elaborada, prevendo estimulos a comportamentos desejaveis no futuro." E, ainda no
tocante a adequa~ao da nova legisla~ao a realidade, explicitou que: "Sobre a tentativa de moldar a
sociedade ao desenho da lei deve prevalecer o movimento em sentido oposto: o conhecimento
desenvolvido pelas ciencias sociais deve ser integrado a lei, servindo-lhe de base. A lei deve espelhar o
conhecimento do mundo, as mesmo tempo que deve infundir, na dinamica social, os valores sociais
prevalecentes". E finaliza: "0 conhecimento do mundo progride, amplia-se e nao estani nunca limitado ao
circulo do conhecimento juridico momentaneo." (Ibidem. p. 8).
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empresarial, com a extingao das suas atividades.

4

Contudo, talvez o ponto de maior relevancia presente na nova legislagao
falimentar seja a perspectiva de preservagao da empresa em virtude de sua
fun gao social 5 .
Sabre estes aspectos RAMEZ TEBET explicitou que:
"Nesse sentido, nosso trabalho pautou-se nao apenas pelo objetivo de efici€mcia
economica - que a lei sempre deve propiciar e incentivar - mas, principalmente, pela
missao de dar conteudo social a legisla<;ao. 0 novo regime falimentar nao pode jamais
se transformar em bunker das institui<;6es financeiras. Pelo contrario, o novo regime
falimentar deve ser capaz de permitir a eficiencia economica em ambiente de respeito
aos direitos dos mais fracos."

Entretanto, logo ap6s o inicio da vigencia da nova legislagao em nosso
ordenamento juridico, algumas criticas foram veiculadas par estudiosos do tema,
destacando-se as considerag6es formuladas par FABIO ULHOA CoELHO, como se ve
a baixo:
"Em 18 de abril de 1992, o jornal 0 Estado de S. Paulo publicou um artigo meu sobre o
anteprojeto do Ministerio da Justi<;a de que originou a lei atual. Entre outros aspectos,
critiquei a vincula<;ao do indeferimento da 'concordata' (naquela versao, ainda
conviviam esse instituto e o da recupera<;ao da empresa) a decreta<;ao da falencia nos
seguintes termos: 'seria necessaria por-se fim ao que eu considero um mecanismo
legal incentivador da industria das concordatas. lsto e, deve-se reconhecer ao Poder
Judiciario a possibilidade de denega-la, sem decreta<;ao da falencia do requerente (ou,
4 Sobre este aspecto, destacamos urn prindpio adotado na analise do Projeto de Lei de Falencias (PLC n.
71/2003) relacionado pelo Relator de tal Projeto no Senado Federal, Senador RAMEZ TEBET. Qual seja:
"6) Redu~ao do custo do credito no Brasil: e necessario conferir segurans:a juridica aos detentores de
capital, com preservas:ao das garantias e normas precisas sobre a ordem de classificas:ao de creditos na
falencia, a fim ·de que se incentive a aplicas:ao de recursos financeiros a custo men or nas atividades
produtivas, como objetivo de estimular o crescimento econ6mico." (Ibidem, p. 16)
0

5 Tal objetivo foi classificado como urn dos Prindpios da Nova Legislas:ao Falimentar, conforme se observa
da analise do PLC pelo Senador TEBET que, assim, consignou: "1) Preserva~ao da empresa: em razao
de sua funs:ao social, a empresa deve ser preservada sempre que possivel, pois gera riqueza econ6mica e
cria emprego e renda, contribuindo para o crescimento e o desenvolvimento social do Pais. Alem disso, a
extins:ao da empresa provoca perda do agregado econ6mico representado pelos chamados intangiveis
como nome, ponto comercial, know-how, treinamento, perspectiva de lucro futuro, entre outros." (Ibidem,
p. 15).
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na linguagem do anteprojeto, sem a liquidayao do ativo do devedor). Porque diante de
urn concordatario que nao atende a todos os requisitos, o juiz, sem outra alternativa
senao a falencia do devedor, prefere, com toda a razao, conceder o favor legal a
decretar a quebra, que a todos prejudica (empregados, fisco, credores, consumidores
etc.). E com isto, empresarios que nao teriam dire ito a con cordata acabam sen do por
esta beneficiados, porque a lei nao da ao Judiciario outra alternativa a nao ser decretar
a falencia. E o momenta de se acabar com esta estreiteza de visao, afastando-se os
pressupostos te6ricos sem fundamento real e possibilitando ao juiz que, simplesmente,
indefira o pedido de concordata daquele que nao atende aos requisitos para sua
obten9ao, sem que isto signifique a drastica soluyao da falencia, ou liquida9ao do seu
ativo' (p. 9 do caderno 'Justiva')." 6

Pertinente

a crltica

do nobre jurista, uma vez que estando vinculado o

indeferimento do pedido de recuperagao judicial

a decretagao

da falencia do

empresario e da sociedade empresaria que o pleiteou, nenhuma chance sera
dada

a estes de encontrar outros

meios de recuperarem-se, podendo-se admitir,

inclusive, que pelo nao cumprimento, imediato, de alguma exigencia formal
prevista em referida legislagao, o mesmo podera ter a sua falencia decretada
imediatamente, ocasionando todos os efeitos nefastos que o decreta de quebra
gera

a toda sociedade dependente de referido ente produtivo,

o que, parece-nos

uma grande contradigao com o objetivo-fim da nova legislagao falimentar, que

ea

apresentagao de meios e formas que possibilitem a ampla e efetiva recuperagao e
preservagao da empresa, enquanto atividade. 7
Conclui-se, portanto, que com a existencia de intima e indissociavel
vinculagao do indeferimento do pedido de recuperagao judicial
6 COELHO, Comentarios

a decretagao

da

a Nova Lei ...,. p. Nota XIII.

7 Importante a observar,:ao de FAmo ULHOA CoELHO que afirma: "Para mim, o instituto da recuperar,:ao
judicial corre serio risco de insucesso enquanto o juiz for obrigado a decretar a falencia do requerente que
nao a obtem." E continua: "0 argumento em favor da vincular,:ao parece ser forte: a lei, ao vincular o
indeferimento da recuperar,:ao judicial a decretar,:ao da falencia, impediria que alguem solicitasse 0
beneficio se nao estivesse realmente necessitando dele; sendo grande o risco (decretar,:ao da falencia),
apenas os devedores que se encontrassem mesmo em serias dificuldades econ6micas, financeiras ou
patrimoniais se encorajariam a postular a recuperar,:ao judicial." (Idem)
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falencia do empresario, os credores irao acatar qualquer proposta apresentada
pelo devedor, uma vez que, indubitavelmente, a posigao de "esperar para ter algo"

e mais

vantajosa que a posigao de "esperar para nada ter", o que, neste ultimo

caso, quase que invariavelmente culmina o, tortuoso e penoso, procedimento
falimentar

8

.

Sendo o objetivo da nova legislagao falimentar, a busca racional e efetiva
pela preservagao e recuperagao da unidade empresarial, obviamente que desde
que esta demonstre sua viabilidade econ6mica, a mesma faria jus a utilizar-se do
instituto da recuperagao de empresas, inserido em nossa sociedade em
substituigao ao instituto da concordata anteriormente existente 9 , o qual possui
como legitimados, · ativa e passivamente, os empresarios e

a

sociedade

empresaria 10 , assim definidos na legislagao civil patria.
Assim, para bern ilustrarmos a alteragao legislativa, destacamos as
principals modificag6es contidas na Lei n. 0 11.101/2005 quando comparada com o
revogado Decreto Lei n. 0 7.661/1945, das quais relacionamos as principals, quais
sejam: i-) exclusao no novo regime falimentar do instituto da concordata; ii-)
alterag6es no rito processual da falencia, proporcionando-o maior celeridade em
busca de melhores resultados com a vend a dos bens arrecadados; iii-) criagao do
8 Corroboramos este pensamento das li~oes do afamado Professor quando aduz que: "Pois bern, enquanto a
vincula~ao entre o indeferimento da recupera~ao judicial e a decreta~ao da falencia, os credores tendem a
aprovar, na Assembleia, qualquer plano de reorganiza~ao, ainda que seja inconsistente e flagrantemente
inviavel. Pianos altemativos sao admitidos, mas e improvavel que os credores em geral se interessem em
custea-los. Sua op~ao sera pela aprova~ao do plano inconsistente porque a outra altemativa que se
avizinha e a decreta~ao da falencia e perda total do credito.". (Ibidem, p. Nota XIV).
9 TEBET, em seu judicioso parecer, novamente, explicita que: "Em Iugar da atual concordata- urn regime ao
qual poucas empresas conseguem sobreviver e que tern como desfecho mais frequente a decreta~ao da
falencia- criam-se as op~oes da recupera~ao extrajudicial e da recupera~ao judicial." (TEBET, p. 7)
10 Nova Lei de Falencias (Lei n. 0 11.101/2005). "Art. ] 0 - Esta Lei disciplina a recupera~ao judicial, a
recupera~ao extrajudicial e a falencia do empresario e da sociedade empresaria, doravante referidos
simplesmente como devedor". (BRASIL, 2005)
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lnstituto de Recuperac;ao da Empresa,

atraves de duas modalidades: a

Recuperac;ao Judicial e a Recuperac;ao Extrajudicial.
Pertinente, a demonstrac;ao, neste momenta dos principios norteadores
da nova legislac;ao falimentar 11 , quais sejam: i-) preservac;ao da empresa; ii-)
separac;ao dos conceitos de empresa e de empresario; iii-) recuperac;ao das
sociedades e dos empresarios recuperaveis; iv-) retirada do mercado das
sociedades ou dos empresarios nao-viaveis; v-) protec;ao aos trabalhadores; vi-)
reduc;ao do custo do credito no Brasil; vii-) celeridade e eficiencia dos processos
judiciais; viii-) seguranc;a juridica; ix-) participac;ao ativa dos credores; x-)
maximizac;ao do valor dos ativos do falido; xi-) desburocratizac;ao da recuperac;ao
de microempresas e empresas de pequeno porte; xii-) rigor na punic;ao de crimes
relacionados

a falencia e a recuperac;ao judicial.

Desse modo, tendo em vista os objetivos trac;ados pelo legislador
infraconstitucional quanta

a

aplicabilidade e funcionalidade da nova legislac;ao

falimentar, a qual busca, certamente, tanto do ponto de vista economico como do
social,

a

preservac;ao

de

empregos,

gerac;ao

de

impastos,

renda

e

desenvolvimento social, temos que a nova legislac;ao traz as perspectivas de
alcanc;ar o exito almejado. Entretanto, nao podemos deixar de demonstrar, no
decorrer do presente estudo, que o exito almejado nao podera ser obtido sem uma
ampla reforma no Poder Judiciario, com a especializac;ao dos Juizes, com o
aparelhamento de referido Poder, e principalmente, com a mudanc;a de enfoque
dos magistrados quanta ao fim buscado com referido diploma falimentar,
obrigando-os a debruc;arem-se sabre os processos de recuperac;ao e de falencia
como tecnicos, com o fim de liquidar satisfatoriamente os ativos da empresa falida,
11 Conforme Re1at6rio apresentado pe1o insigne Relator do Projeto no CAE, Senador RAMEZ TEBET.
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ou, em outra hip6tese, de imprimir celeridade ao processo de recuperagao a tim
de obter-se a preservagao das atividades do empresario e da sociedade
empresaria em crise.
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3. DO INSTITUTO DA RECUPERACAO DE EMPRESAS

"Loucura para uns, escandalo para outros, a institui<;ao democratica da empresa e
principia de sabedoria e dignidade para o amanha imediato. Pois 'os progressos da
humanidade', como observou recentemente um romantico, 'medem-se pel as
concessoes que a loucura dos sabios faz a sabedoria dos loucos."' 12

Conforme ja exposto anteriormente, o Novo Diploma Falimentar patrio
esta positivado atraves da Lei n. 0 11.101/2005, legislagao esta que inseriu o
institute da Recuperagao de Empresas no ordenamento jurfdico patrio.

0 institute de recuperagao de empresas inserto em nosso ordenamento
jurfdico encontra-se divido em tres partes, quais sejam: A Recuperagao Judicial; A
Recuperagao

Extrajudicial;

A

Recuperagao

Judicial

Especial

para

as

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.
Nos ateremos, neste estudo,

a Recuperagao Judicial.

Pertinente, assim, a transcrigao de uma ligao extrafda do ordenamento
jurfdico frances no tocante

a recuperagao e manutengao da empresa, na qual esta

deve ser entendida como: "a preservagao da empresa como centro autonomo de
interesse, sem prejufzo da punigao e do afastamento do empresario faltoso."

13

Este talvez seja o cerne de todo o nosso novo sistema de Recuperagao
empresarial o qual esta pautado na preservagao da empresa como atividade, nao
havendo preocupagao com a pessoa do empresario, sendo possibilitado, inclusive
12 (COMPARATO, A Reforma da empresa. Revista de Direito ... , p. 74). Neste mesmo sentido, manifestouse FABIO ULHOA CoELHO: "no principio da preserva9iio da empresa, construido pelo modemo Direito
Comercia1, o valor b:isico prestigiado e o da conservayao da atividade (e nao do empresfuio, do
estabelecimento ou de uma sociedade), em virtude da imensa gama de interesses que transcendem os dos
donos do neg6cio e gravitam em tomo da continuidade deste; assim, os interesses de empregados quanto
aos seus postos de trabalho de consumidores em relaviio aos hens ou serviyos de que necessitam, do Fisco
voltado aarrecada9iio outros." (COELHO, Comentarios a Nova Lei ... , p. 8.)
13 Conforme liviio do mestre FAB1o KoNoER CoMPARATO. (Op. cit., p. 66).
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o seu afastamento caso esteja, notadamente, criando embaragos a regular
atividade do ente produtivo.
Desse modo, com a insergao no ordenamento jurfdico patrio dos novas
institutos da recuperagao judicial e da recuperagao extrajudicial, a mentalidade de
gestao empresarial no Brasil devera sofrer uma sensfvel mudanga, com objetivo
de permitir uma maior transparencia e responsabilidade nas agoes de gerencia da
atividade empresarial perante todos os credores da empresa.
Feitas estas consideragoes preliminares, convem destacarmos as
caracterfsticas gerais dos institutos de Recuperagao de Empresas.

4.1 CARACTERiSTICAS GERAIS
Conforme ja amplamente demonstrado no decorrer do presente estudo,
o novo modelo falimentar patrio foi inspirado em modelos estrangeiros, dos quais
merece destaque o modelo existente na Franga.
A semelhanga dos novas institutos insertos em nosso ordenamento

jurfdico com aquele presente no direito frances, refere-se, principalmente, pela
preocupagao que

0

legislador deste pals deu a chamada fungao social da

empresa, preocupando-se com o meio social em que a sociedade empresaria
estava relacionada, apresentando diversos meios e formas de preserva-la.
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Este sempre foi o principal objetivo almejado pelos doutrinadores
brasileiros quando tratados assuntos relacionados com os institutos de reforma e
de recuperagao empresarial, conforme destaca o posicionamento de RICARDo
14 Neste sentido: "0 sistema frances expressa significante preocupar;:ao com o meio social em que a empresa
se encontra e apresenta aspectos importantes voltados para a sua preservar;:ao." (MARZAGAO, Lidia
Valerio. A Recuperar;:ao Judicial. In MACHADO, Rubens Approbato (coord.). Comentarios aNova Lei de
Falencia e Recuperar;:ao de Empresas. Sao Paulo : Quartier Latin, 2005. p. 75)
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TEPEDINo

15

no sentido de que "a doutrina comercialista, de forma unfssona, aponta

para que todos as esforr;os sejam desenvolvidos em favor da preservar;ao da
empresa, e, com isso, dos empregos diretos e indiretos que ela gera, dos tributos
que recolhe e da circular;ao de riquezas que propicia."
Os pensamentos de nossos juristas no sentido da necessidade da
preservagao da empresa ganharam destaque nas ultimas decadas, onde a
preservagao da empresa tornava-se o objetivo principal da nova legislagao
falimentar diante de seu relevante interesse sociaL

16

Merece destaque, a explicitagao de que o "(. ..) o interesse social nao
significa o interesse dos credores au do devedor, que na realidade sao os (micas
para metros adotados pelo Projeto." 17
Sobre esta nova visao exposta pela doutrina nacionaJ, com propriedade
explicita FREDERICo SIMIONATo que "com o surgimento de uma nova perspectiva
sabre

a importancia da atividade empresarial para toda a coletividade,

representando uma verdadeira instituir;ao, foram alr;adas novas tendencias
conceituais para que a falencia fosse deixada apenas para os casas em que o
comprometimento

financeiro

da

empresa

atingisse

patamares

que

impossibilitassem o seu salvamento e, par conseguinte, sua manutenr;ao como
ente produtivo. "18
Felizmente os legisladores ouviram nossos doutrinadores que ha tempo
15 TEPEDINO, Ricardo. A recuperas;ao da empresa em crise diante do decreto-lei 7.661/1945. Revista de
Direito Mercantil, Industrial, Economico e Financeiro. Nova Serie. Sao Paulo, Ano XLI, n. 128, p. 166,
out./dez. 2002
16 Desta forma, lecionou PAULO PENALVA SANTOS: "Somente nas ultimas decadas e que se chegou a conclusao
de que era importante adotar o procedimento de reorganizas;ao da empresa, diferente dos modelos ate
entao existentes, para evitar o seu desaparecimento quando houvesse urn interesse social relevante."
(SANTOS, p. 126).
17 Quando se referia ao Projeto de Lei n. 4.37611993 de reforma da Lei de Falencias. (ibidem. p. 128)
0

17

pleiteavam pela ampla reforma do direito falimentar patrio com o objetivo,
principal, de implementar a substituigao dos meios de recuperagao ate entao
existentes

(Concordatas) 19 ,

por

mostrarem-se

ineficientes

na

conjuntura

economica e na realidade empresarial da atualidade, por outros que viabilizassem
a efetiva recuperagao e preservagao das empresas recuperaveis, ou seja, aquelas
que apresentassem condig6es efetivas de viabilidade econ6mica 20 .
lmportante destacar que nosso legislador buscou, no novo diploma
falimentar destacar os aspectos nefastos que a decretagao da falencia do

18 SIMIONA TO, Frederico. A Disciplina da Reorganiza'<ao da Empresa em Crise Economica no Projeto
de Lei Concursal. Revista de Direito Mercanti1, Industrial, Econ6mico e Financeiro. Nova Serie, Sao
Paulo, Ano XXXVI, n. Ill, p. l38,jul./set. 1998, p. 138.
19 Sobre a extin~ao do instituto da Concordata na nova legisla~ao, algumas criticas foram tecidas pelo ilustre
jurista PAuLO PENALVA SANTos, expondo que: "A concordata preventiva nao e incompative1 como instituto
da recupera~ao econ6mica da empresa, corrio imaginava o Projeto [hoje Lei]. Cada qual tern sua a
finalidade especifica." Ainda sobre a viabilidade da manuten~ao do instituto da concordata preventiva ao
lado do novo instituto de Recupera~ao Judicial de Empresas, continua o mesmo jurista dizendo que "a
concordata preventiva atenderia a maioria absoluta das necessidades dos empresarios, para evitar a
falencia, pois sao questoes ligadas a rna utiliza~ao do credito, causando urn desequilibrio financeiro ou
econ6mico momenti.ineo, de outro, a recupera~ao econ6mica visaria casos especiais, nos quais o interesse
social relevante esta acima dos interesses dos credores e do proprio devedor." Mostrando certa
"flexibilidade", conclui que: "A concordata, sem duvida, deve ser aprimorada, mas jamais suprimida.
Tenha ou nao natureza contratual, seja ou nao urn mero favor legal, ela tera sempre urn relevante papel de
regularizar as rela~oes patrimoniais entre o devedor e seus credores quirografarios, evitando-se a falencia.
0 seu objetivo e de resolver o conflito de interesses meramente patrimoniais, ou seja, questoes tipicas das
rela~oes de interesse privado, protegendo a empresa contra a amea~a de sua destrui~ao." (SANTOS, p.
134).
Com entendimento diverso e no sentido da irnpossibilidade da manuten~ao do instituto da Concordata ao
lado dos institutos de Recupera~ao de Empresas, manifesta-se RicARDO TEPEDINo: "0 instituto da
concordata, transformada pela lei de 1945, nurn favor legal que se concede a vista do preenchimento de
meras formalidades, sem qualquer preocupa~ao com a probabilidade de recupera~ao do impetrante, esta
longe de propiciar a execu~ao de urn plano de reestrutura~ao da empresa em crise. Igualmente concebida
para o pequeno comerciante individual, pressupunha suficiente a dila~ao de prazos, de modo a permitir a
venda de estoques e a desmobiliza~ao de ativos fixos para homar compromissos." (TEPEDINO, p. 166)
20

Elucidativa a explana~ao de LiDIA VALERJO MARZAoAo: 0 legislador brasileiro toma consciencia da
necessidade de dar tratamento diferenciado as empresas que se encontram em estado de crise econ6micofinanceira transit6ria, que as impedem de curnprir suas obriga~oes momentaneamente, criando condi~oes
plausiveis para que elas possam superar as conjunturas adversas atraves de urn processo de recupera~ao,
em substitui~ao a Concordata, porem com a diferen~a de que esta podeni ser desenvolvida, tambem, de
forma extrajudicial, deixando a escolha ao devedor." (MARZAGAO, p. 76-77)
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empresario e da sociedade empresaria causam

a

toda sociedade a elas, de

alguma forma inter-relacionadas, para, ap6s, apresentar os novas institutos de
Recuperagao de Empresas.
Esta forma de organizar os argumentos e as ideias sabre a crise
empresarial nao foi ao acaso, uma vez que, primeiramente, apresentando-se os
efeitos catastr6ficos que a decretagao da quebra de uma empresa pode
desencadear na economia local, regional ou, ate mesmo, nacional os pr6ximos
institutos que visam sua recuperagao sao vistas, certamente, com mais otimismo.
Neste sentido expoe lroiA VALERio MARZAGAo:
"A Lei e inspirada no direito comparado e tern can::tter publicista, na medida em que traz
como primordial fun<;ao prevenir o efeito nefasto que a insolvencia traz nao somente ao
devedor, mas a cadeia de sujeitos envolvidos nas diversas negocia<;6es empresariais,
dentre eles, os trabalhadores, os fornecedores, os financiadores, os investidores,
desenvolvendo-se atraves de um processo de preven<;ao de crise, em ambiente de
maior eficiencia e justi<;a social, proporcionando a continuidade da exploragao das
atividades empresariais de modo a realizar a sua fun<;ao social." 21

lmportante destacar que, conforme mencionado na Nova Lei de
Falencias, poderao valer de seus institutos de recuperagao, tanto as pessoas
fisicas que exergam atividade economica em nome proprio e de forma organizada
com objetivo de Iuera, como tambem os empresarios e sociedades empresarias 22 ,
conforme conceitos e definigoes previstos no Novo C6digo Civil brasileiro (Lei n. 0
10.406/2002), aplicando-se as disposigoes da chamada "Teoria da Empresa",
conforme demonstrado no presente estudo.
Desta forma, feita uma analise generalizada do novo instituto jurfdico da
21 Ibidem, p. 79.
22 Lei n. 0 11.10112005- "Art. } 0 • Esta Lei disciplina a recupera«;ao judicial, a recupera«;ao extrajudicial
e a falencia do empresario e da sociedade empresaria [grifo nosso] doravante referidos simplesmente
como devedor"
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Recuperagao de Empresas, parte-se

a analise

da sua principal "especie", qual

seja: a recuperagao judicial.

4.2 DA RECUPERA<;AO JUDICIAL

Prefacialmente,

convem

transcrevermos

o

conceito

legal

de

Recuperagao Judicial previsto no artigo 47 da Lei n. 0 11.101/2005:
Art. 4 7. A recuperac;ao judicial tern par objetivo viabilizar a superac;ao da situac;ao de
crise econ6mico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenc;ao da fonte
produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo,
assim, a preservac;ao da empresa, sua func;ao social e o estimulo a atividade
econ6mica.

Pela analise do conceito legal de recuperagao de empresas visualizamos
que seu principal objetivo e a "superagao da crise econ6mico-financeira do
devedor".
Pertinente a definigao trazida por CELso MARCELO DE OuvEIRA quando
prescreve que:
"0 objetivo econ6mico da recuperac;ao judicial e permitir as empresas em dificuldades
econ6micas, que voltem a se tornar participantes competitivas e produtivas da
economia. Os beneficiados, sob este ponto e vista, serao nao somente os entes
econ6micos diretamente envolvidos como os controladores, credores e empregados,
mas, principalmente, a sociedade." 23

Portanto, a fim de compreendermos o efetivo alcance do novo institute
de recuperagao, convem definirmos a chamada "crise empresarial".
lnicialmente, podemos classificar as crises empresariais de tres formas,
quais sejam: crise econ6mica, crise financeira e crise patrimonial.
23 OLIVEIRA, Celso Marcelo de. Comentarios
p. 224.

a nova Lei de Falencias. Sao Paulo: lOB Thomson, 2005.
20

Na ligao do comercialista FAs1o ULHOA CoELHo ''por crise economica devese entender a retraqao consideravel nos neg6cios desenvolvidos pela sociedade
empresaria."

24

.

No entanto, "a crise financeira revela-se quando a sociedade

empresaria nao tern caixa para honrar seus compromissos.
25

•

Finalmente, "a crise patrimonial

no ativo para atender

e a insolv{mcia,

a satisfaqao

isto

e,

E. a

crise de liquidez."

a insuficiencia de bens

do passivo. Trata-se de crise estatica, quer

dizer, se a sociedade empresaria tern menos bens em seu patrimonio que o total
de suas dividas, ela parece apresentar uma condiqao temeraria, indicativa de
grande risco para os credores." 26
Assim, merece destaque a ideia de que as modalidades de crise acima
delineadas, quando alcangadas suas maiores proporgoes podem desencadear um
processo de crise dassificado como "fatal" 27 , onde os prejufzos com a falta de
perspectivas

de

empreendedores,

recuperagao
investidores,

da

empresa

afeta

diretamente

seus

trabalhadores, fornecedores e a conjuntura

economica em que esta inserida 28 .
Entretanto, o ponte chave da aplicagao ou, ao inverse, da nao aplicagao

24 Op. cit. p. 24.
25 Idem.
26 Ibidem, p. 25.
27 Assim expos FABIO ULH6A CoELHo: "A crise da empresa pode ser fatal, gerando prejuizos nao s6 para os
empreendedores e investidores que empregaram capital no seu desenvolvimento, como para os credores e,
em alguns casos, num encadear de sucessivas crises, tambem para outros agentes econ6micos." (Idem).
Neste sentido, pronunciou-se, FREDERICO SJMIONATO: E evidente a importiincia que a empresa possui para a
economia da sociedade, sendo a grande geradora de empregos e riqueza, tanto que sua administras;ao nao
repercute somente sobre seus s6cios, mas, muito pelo contnirio, incide na generalidade dos segmentos que
a circundam." (SIMIONATO, p. 138).
28 Neste sentido, COELHO: "A
desabastecimento de produtos
circunstancias, paralisa9ao das
ate mesmo, nacional." (Op. cit.

crise fatal de uma grande empresa significa o fim de postos de trabalho,
ou servis;os, diminuis;ao na arrecadas;ao de impostos e, dependendo das
atividades satelites e problemas serios para a economia local, regional ou,
p. 25)
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do

institute

da

recupera~ao

empresarias, refere-se

a

no~ao

a

determinados

de viabilidade da

empresarios

e

sociedades

recupera~ao,

ou seja, se a

empresa que se apresenta em estado de crise e, efetivamente, uma "empresa
recu peravel".

a conceitua~ao ou
vem a ser 'empresa

lnfelizmente nosso legislador foi omisso no tocante
delinea~ao

de aspectos que caracterizassem o que

recuperavel' 29 .
Todavia, pela importancia de tal elemento na analise da
institutes de

recupera~ao,

cabe

a n6s

aplica~ao

dos

engendrarmos um conceito de "empresa

recuperavel" 30 .
Tal conceito e essencial para definirmos quando e em que situac;:oes as
pessoas legalmente legitimadas 31 poderao socorrer-se ao novo institute da
recupera~ao

judicial.

Muitos imaginam que uma simples analise financeira, a qual e restrita
verifica~ao

a

dos "papeis" do devedor, ou seja, aos seus documentos contabeis,

bastaria para definirmos se a mesma e ou nao recuperavel.

29 Sobre este aspecto, novamente destacamos PAuLO PENALVA SANTos: "esta questao, que o novo direito nao
pode resolver mediante o estabelecimento de urn criterio rigido de sele~ao, requer ao menos a elabora~ao
de urn padrao de empresa recupen!vel, que contenha as menos as condi~oes minimas compativeis com o
interesse social que se pretende conservar" (SANTOS, p. 129)
30 Segundo PAuLO PENALVA SANTos: "Urn sistema concursal que pretenda p6r em pnitica o principio da
conserva~ao da empresa nao pode consistir em urn mecanismo indiscriminado de conserva~ao de qualquer
empresa. 0 direito modemo nao pode desprezar a questao fundamental de se saber em que casos as
empresas devem desaparecer, e quando devem ser conservadas." (Ibidem, p. 128-129).
Corrobora tal entendimento TOLEDO: "Estas [as empresas], quando se mostrarem economicamente
viaveis, merecem ser preservadas, propiciando-se, para isso, o instrumental proprio para suas
reorganiza~oes, liquidando-se apenas as empresas inviaveis." (TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles
de. TEPEDINO, Ricardo. A disciplina juridica das empresas em crise no Brasil: sua estrutura institucional.
Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econ6mico e Financeiro. Nova Serie. Sao Paulo, Ano XL, n. 122,
p. 172, abr./jun. 200 I)
31 Conforme artigo }0 da Lei n. 0 11.101/2005.
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Sem razao os que pensam desta forma, uma vez que a noc;ao de
'Empresa Recuperavel' deve preceder de uma ampla e minuciosa analise
globalizada, ou seja: deve-se analisar todo o contexto com o qual esta inserida a
empresa em crise, sua func;ao social 32 , o seu numero de empregados, o impacto
social e economico que gera para regiao onde esta sediada, o ramo e a
perspectiva de mercado para os seus neg6cios, e, evidentemente, suas efetivas
condic;oes economico-financeiras de permanecer ativa com suas atividades.

33

Cumpre salientar, ainda, que nao basta que a empresa em crise,
aparentemente, possua condic;oes de manter-se ativa atraves de um plano de
reorganizac;ao.

E essencial,

nao podendo ser desprezado, que este plano de

reorganizac;ao seja aplicavel, ou seja, que os custos de sua adoc;ao sejam
me no res que os custos com a liquidac;ao da empresa. 34
32

Sobre a func;ao social da empresa, leciona RlcARDO TEPEDINo: "Impossivel esquecer-se de que a
Constituic;ao Federal eleva a func;ao social da propriedade e a busca do pleno emprego a condic;ao de
principios da atividade economica (art. 170, III e VIII), assim como de que o art. 5° da Lei de Introduc;ao
ruanda aplicar a lei no sentido de atender aos fins sociais a qual ela se dirige e as exigencias do bern
comum. E nao sera destruindo centros de produc;ao que essas normas serao observadas." (TEPEDINO, p.
167)

33 Este eo entendlmento de PAuLO PENALVA SANTos: "E evidente que a noc;ao de viabilidade nao se resume
somente a uma apreciac;ao financeira, mas e igualmente correto afirmar que uma empresa nao pode ser
considerada viavel se nao tern independencia financeira de modo permanente, sem que tenha alcanc;ado
uma independencia economica." (Loc. cit. p. 130).
34 Neste particular, destacamos 0 posicionamento de PAULO PENALVA SANTos: "Porem, 0 que se verifica e que
esse novo direito nao pode ser utilizado de forma irrestrita, como se propoe o Projeto, pois a sua aplicac;ao
s6 seria oportuna quando os custos sociais com a conservac;ao da empresa forem menores ao da sua
liquidac;ao." (Ibidem, p. 128).
E ainda, corroborando de tal entendimento, destacamos a posic;ao de RlcARDo TEPEDINO que afirma:
"Naturalmente, s6 se devem resguardar as empresas viaveis - as inviaveis devem ser liquidadas, do modo
mais expedito e eficiente possivel, Ademais, a aplicac;ao desse principio nao pode se converter num
sistema legal que, dando oportunidade a chicana de devedores inescrupulosos, ocasione a retrac;ao de
credito, com consequencias funestas para a economia." (Loc. cit., p. 167).
Corroborando, ainda, de tal entendimento, FABIO ULHOA CoELHo: "Para o bern da economia como urn todo,
os recursos - materiais, financeiros e humanos - empregados nessa atividade devem ser realocados para
que tenham otimizada a capacidade de produzir riqueza. Assim, a recuperac;ao da empresa nao deve ser
vista como urn valor juridico a ser buscado a qualquer custo. Pelo contrario, as mas empresas devem falir
para que as boas nao se prejudiquem. Quando o aparato estatal e utilizado para garantir a permanencia de
23

Este e o entendimento de PAuLO PENALVA SANTos 35 , o qual, com
propriedade aduz que,

"e

fundamental que na ado<;ao de urn plano de

reorganiza<;ao os custos com a conserva<;ao da empresa sejam inferiores aos
custos com a liquida<;ao."
Ainda sobre o aspecto da necessidade de analisar, efetivamente, a
viabilidade economica da empresa em crise, podemos citar, como exemplo, urn
caso ocorrido nos Estados Unidos da America de uma empresa de aviac;ao
comercial

(Pan Am -

consideraram-na

como

Pan
viavel

American World Airways),
economicamente,

e,

que,

meses

os tribunais

depois acabou

desaparecendo do mercado, sem sequer cumprir com o plano de recuperac;ao
proposto e aprovado pelo juiz e por seus credo res. 36
lsto e o que deve ser afastado de nosso meio juridico, devemos adequar

a legislac;ao, que,

novamente e infelizmente, foi omissa quanto

a necessidade de

trac;ar quais os aspectos analisaveis a fim de considerar viavel ou nao viavel
determinada empresa, a fim de garantir a plena efetividade do plano de
recuperac;ao empresarial.
empresas insolventes inviaveis, opera-se uma inversao inaceitavel: o risco da atividade empresarial
transfere-se do empresario para os seus credores." (COELHO. Comentarios a Nova Lei ... , p. 117).
35 SANTOS, Paulo Penalva. 0 novo projeto de recupera~;ao da empresa. Revista de Direito Mercantil,
Industrial, Econ6mico e Financeiro. Nova Serie. Sao Paulo, Ano XXXIX, n. 117, p. 126-135, jan./mar.
2000, p. 129.
Ainda sobre este aspecto: " ... a recuperar;ao da empresa deve ser urn marco legal que permita, com os
menores custos sociais possiveis, a reestruturar;ao ou a liquidar;ao de empresas ineficientes, permitindo o
deslocamento desses fatores de produr;ao para campos mais rentaveis." (Ibidem, p. 133). Mais a frente,
conclui o ilustre jurista: "Portanto, a aplicar;ao do principio da recuperar;ao nao e a (mica forma para
modernizar o direito concursal. Ao contrario, na maioria dos casos, pode-se obter uma maior eficiencia
atraves de urn processo de liquidar;ao eficiente." (Ibidem, p. 129)
36 Esta foi a conclusao chegada por THoMAS JACKSON, conforme citar;ao de PAuLO PENALVA SANTos: 0
resultado desastroso constatado por Thomas Jackson revela que grande parte das empresas americanas
reorganizadas na forma da lei, e que foram consideradas viaveis judicialmente duraram muito pouco no
mercado. Isto e claro, sem considerar o elevado percentual das empresas que sequer conseguiram cumprir
os pianos de recuperar;ao aprovados pelos credores e pelo juiz, como ocorreu com a PanAm." (Idem)
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Sabre a necessidade de serern tragados pontos a firn de considerar-se
urn padrao de ernpresa recuperavel ou nao, pronunciou-se THoMAS H. JAcKsoN:
"0 direito moderno nao pode desprezar a questao fundamental de se saber em que
casos as empresas devem ser conservadas e em que hip6teses devem ser eliminadas.
Esta questao, que o novo direito concursal nao pode resolver mediante o
estabelecimento de um criterio rigido de selegao, requer ao menos a elaboragao de um
padrao de empresa recuperavel, que contenha as condigoes minimas compativeis com
o interesse social que se pretende conservar." 37

Seguindo esta linha de raciocfnio, o ilustre jurista FAs1o ULH6A CoELHo,
tentando suprir a ausencia legislativa, apresenta urn rnodelo para se aferir a
viabilidade ou nao de deterrninado ernpreendirnento, o qual, resurnidarnente,
transcrevernos abaixo:
"0 exame da viabilidade deve ser feito, pelo Judiciario, em fungao de vetores como os
seguintes:
lmportancia Social. A viabilidade da empresa a ser recuperada nao e questao
meramente tecnica, que possa ser resolvida apenas pelos economistas e
administradores da. empresa. (... ). Assim, para mercer a recuperagao judicial, o
empresario individual ou a sociedade empresaria devem reunir dois atributos: ter
potencial economico para reerguer-se e importancia social. (... );
Mao-de-obra e tecnologia empregadas. No atual estagio de evolugao das empresas,
por vezes esses vetores excluem, por vezes se complementam. (... ). A equagao
relacionada a esses vetores no exame de viabilidade da empresa, por isso, nem
sempre e facil sopesar porque pode redundar um drculo vicioso: a recuperagao da
empresa tecnologicamente atrasada depende de modernizagao, que implica o fim de
postos de trabalho e desemprego; mas se nao for substituida a tecnologia em atengao
aos interesses dos empregados, ela nao se reorganiza.
Volume do ativo e passivo. (... ). 0 volume do ativo e passivo de quem explora a
empresa a recuperar e importante elemento da analise financeira de balango, que se
faz comparando pelo menos dois demonstratives dessa especie.
Tempo da empresa. Na af~rigao de viabilidade da empresa deve-se levar em conta a
quanto tempo ela existe e esta funcionando. ( ... ). em outros termos, empresas muito
jovens s6 devem ter acesso a recuperagao judicial se o potencial economico e a
importancia social que apresentam forem realmente significativas.
Porte economico. Por fim, o exame de viabilidade deve tratar do porte economico da
37 ApudVALVERDE, p. 30.
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empresa a recuperar. Evidentemente nao se ha de tratar igualmente as empresas
desprezando o seu porte.( ... )." 38

Outro ponto que
Recuperagao Judicial

e

merece

ser ressaltado

da

definigao legal

de

a sua segunda parte, no ponto em que o legislador

explicita quanto a necessidade de preservar a empresa "a tim de permitir a
manutenr;ao da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses
dos credores, promovendo, assim, a preservar;ao da empresa, sua funr;ao social e

o estimulo

a atividade econ6mica."

Obviamente que os pontos acima ressaltados por nosso legislador
referem-se aos elementos que, conjuntamente, inserem a empresa na conjuntura
social e econ6mica do pais, destacando-se a preocupagao com a sua fungao
social.
Neste sentido, destacamos a ligao de FAs1o KoNoER CoMPARATo, citado por
CELso MARCELo DE OuvEIRA, no sentido de que:
"Func;ao, em direito, e um poder de agir sabre a esfera juridica alheia, no interesse de
outrem, jamais em proveito do proprio titular. Algumas vezes, interessados no exercicio
da func;ao sao pessoas indeterminadas e, portanto, nao legitimadas a exercer
pretens6es pessoais e exclusivas contra o titular do poder. E nessas hip6teses,
precisamente, que se deve falar em funr;ao social ou coletiva. A func;ao social da
propriedade nao se confunde com as restric;oes legais ao usa e gozo dos bens pr6prios;
em se tratando de bens de produc;ao, o poder-dever do proprietario de dr a coisa uma
destinac;ao compativel com o interesse da coletividade transmuda-se, quando tais bens
sao incorporados a uma explorac;ao empresarial, em poder-dever do titular do controle
de dirigir a empresa para a realizac;ao dos interesses coletivos." 39

Sob este prisma da fungao social exercida pela empresa, grande parte
da doutrina acaba sempre a relacionando, tao somente, as grandes empresas,
como se somente estas exercessem tal "fungao social".
38 COELHO, Comentarios a Nova Lei ... , p. 128-130.
39 OLIVEIRA, Comentarios a Nova Lei ... , p. 237.
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Entretanto, corroboramos do entendimento de que a fungao social nao
esta ligada ao porte ou a grandeza da empresa (como empreendimento) posta sob
analise, mas sim, no tocante aos impactos que sua bancarrota podera causar
sobre os interesses da comunidade que dela dependem direta ou indiretamente 40 .
Sobre este tema, porem sob outro enfoque, destacamos a explanagao
de

M1cHELAN

e

ARNOLDI,

quando, inserindo a empresa na conjuntura econ6mica

nacional, lecionam:
"Com o processo de globalizac;ao e regionalizac;ao da economia, a empresa passa a
desempenhar papel fundamental na sociedade contemporanea. Dela depende,
diretamente, a subsistencia da maior parte da populac;ao ativa do Brasil e nos paises
desenvolvidos ou em desenvolvimento, E dessa instituic;ao social que provem a grande
maioria dos bens e servic;os consumidos pelo mercado, alem de prover o Estado da
maior parcela de suas receitas fiscais." 41

Extremamente

relevante,

portanto,

na

analise

da

viabilidade

da

recuperagao judicial da empresa em crise a sua importancia social, ou seja, o
papel por si desempenhado quando examinado com a conjuntura donde esta
inscrita, razao pela qual ganha importancia a fungao do gestor empresarial, que
devera nortear a sua atuagao considerando a empresa como um ente gerador de
riquezas e com importante fungao social.
Nao deve o gestor atual ater-se unicamente aos numeros , mas deve
40 Importante estudo sobre este tema foi desenvolvido por FERNANDO NETTO BmTEux, quando afirma que: "A
tendencia da doutrina e relacionar a funyiiO social as grandes empresas, as macro-empresas, na expressao
cunhada por Fabio Comparato, na medida em que sua visibilidade facilita a compreensiio do fenomeno.
Todavia; a questao precisa ser analisada em outro sentido: e necessario verificar o impacto que a empresa
tern sobre os interesses da comunidade para avaliar se ela tern, ou niio, uma fun((iiO social. 0 impacto
sobre o meio ambiente, por exemplo, niio tern relayiio direta com o tamanho da empresa, pois uma
pequena empresa pode causar maior impacto que uma grande, dependendo de sua atividade." (BOITEUX,
Fernando Netto. A fun~ao social da empresa e o novo codigo civil. Revista de Direito Mercantil,
Industrial, Economico e Financeiro. Nova Serie. Sao Paulo, Ano XLI, n. 125, p. 48-57,jan./mar. 2002).
41 ARNOLDI, Paulo Roberto Colombo; MICHELAN, Tais Cristina de Camargo. Novos enfoques da funyao
social da empresa numa economia globalizada. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Economico e
Financeiro. Nova Serie. Sao Paulo, Ano XXXIX, n. 117, p. 157, jan./mar. 2000
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ressaltar e dar maior importancia ao impacto que a atividade da empresa
representa na comunidade onde esta inserida.
Ademais, por nao se tratar de urn mero "favor legal" (como era na antiga
concordata preventiva 42 ), o pedido de recuperac;ao judicial devera estar fulcrado
em premissas maiores e que extrapolam o proprio limite territorial da empresa,
passando aos seus fornecedores, clientes e, principalmente, funcionarios.
Como dito, a empresa devera ser viavel economicamente e interessante
para a comunidade em que esta inserida para ser classificada como recuperavel.
Neste momenta e que merece destaque a func;ao do Administrador Judicial, que
alem de fiscalizar a atividade empresarial, devera propor alternativas ao efetivo
cumprimento do plano de recuperac;ao proposto e aceito pelos credores,
pensando sempre na efetiva recuperac;ao da unidade produtivaviavel.
Por tais raz6es, os empresarios, atentos

a esta nova realidade, deverao

especializar as suas gest6es, buscando novas formas de administrar o seu
.neg6cio, tendo como norte a demonstrac;ao da importancia da empresa alem da
posic;ao dos seus s6cios, mas

a todos que dela dependem economicamente.

Neste mesmo sentido atuara o Administrador Judicial, o qual deixara de
ser urn mero fiscal ou assessor juridico, passando a atividades pr6prias de gestor
e administrador de urn neg6cio em crise.
Ressalta-se que a manutenc;ao da empresa e tao mais importante que a
recuperac;ao do empresario, que este podera ser excluido da administrac;ao do
seu neg6cio, a fim de que outro profissional, especializado, implemente todos os
42 Na antiga concordata, bastava que o requerente cumprisse os requisitos legais previstos no antigo DecretoLei 7.661145 para ter deferido em seu beneficio a moratoria de seus debitos com credores quirografariosem garantia. A analise ficava restrita a meros documentos, sem mesmo avaliar se a atividade cuja
continuidade era pretendida seria efetivamente viavel economicamente. A antiga concordata representava
apenas urn f6lego concedido ao empresario para pagar suas obriga96es.
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elementos necessarios a salvaguarda e manutengao da atividade produtiva, que

e

justamente a unidade protegida pela novel legislagao.
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5. PROPOSTAS

Par tudo o que restou anteriormente exposto, propoem-se que o
empresariado nacional profissionalize a sua gestao, atentando-se para a
verdadeira func;ao social que desempenha pela sua atividade empresarial.
0 neg6cio nao deve ser avaliado apenas par seus numeros (resultados
financeiros), mas principalmente pela riqueza e importancia que representa

a

todos os envolvidos em sua atividade, ou seja: fornecedores, clientes e
trabalhadores.
A empresa somente sera recuperavel, caso seja importante dentro de
uma visao macro, onde os efeitos da · sua bancarrota seriam extremamente
tragicos quando comparados com a possibilidade de sua recuperac;ao.
0 plano de recuperac;ao devera contemplar os credores das mais
diversas classes (banco, fornecedores, trabalhadores, etc.), razao pela qual o
mesmo devera ser elaborado com o objetivo de ser efetivamente cumprido. A
demonstrac;ao ampla e precisa do neg6cio e da sua possibilidade de se tornar
pr6spero deve ser extremamente clara.
A falencia devera ser evitada, mas somente quando recuperavel e viavel
a manutenc;ao da empresa. Caso contrario, a falencia deve ser declarada e a
liquidac;ao dos seus ativos devera ser celere e eficiente. Ainda, ressalta-se que
deve-se dar preferencia

a venda da empresa como urn todo, pensando na propria

atividade produtiva, a fim de que a mesma possa eventualmente retornar a fim de
favorecer toda a comunidade na qual esta inserida.
Assim,

propoe-se

que

o

Administrador Judicial

possua

amplos
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conhecimentos em gestao empresarial, ja que a sua fungao extrapola o que antes
era exercido pelo Sindico (na fal€mcia) e pelo Comissario (na concordata).
0 Administrador Judicial atuara ativamente na empresa em crise,
opinando, fiscalizando e sugerindo mudangas. Tal Administrador, como o proprio
nome ja diz, deve ser profunda conhecedor da realidade do empresariado, nao
sendo urn simples fiscal

ou

urn

"negociador" de ativos,

muitas vezes,

subvalorados, passando a ocupar uma posigao ativa no citado processo de
recuperagao.
Os juizes deverao dar preferencia aos profissionais que detenham
conhecimentos praticos e tecnicos da gestao empresarial, ja que o sucesso da
novel legislagao, e consequentemente do processo de recuperagao, passara pela
competencia e capacidade deste profissional.
Enfim, a efetiva profissionalizagao da empresa, identificando que a
mesma e importante nao pelas riquezas individuais que gera aos seus s6cios, mas
sim pela importEmcia que a mesma representa a urn universo de agentes que dela
dependem,e principalmente com a profissionalizagao do Administrador Judicial,
sera possivel manter vivas atividades empresariais efetivamente viaveis, onde a
analise de gestao da empresa figura como mais importante que a analise juridica,
a qual e extremamente restritiva.
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6. CONCLUSAO

Conforme pode ser observado pelo transcorrer do presente estudo
diversas aspira<;6es foram desenvolvidas par toda a sociedade brasileira quanta

a

aprovagao do novo diploma falimentar patrio, o qual, atraves da instituigao de
meios pr6prios para a recupera<;ao e preservagao da atividade empresarial, poderse-ia reduzir o custo do credito no Brasil.
A nova Lei de Fal€mcias que entrou em vigor, em 09 de junho de 2005,
como

vista

anteriormente,

trouxe

importantes

inovag6es

aos

processos

falimentares e, principalmente, de recuperagao de empresas, sob o objetivo de
torna-los mais celeres e eficientes.
Merece critica a novel legislagao falimentar, principal mente, par deixar
sem qualquer delimitagao ou amparo juridico a nogao de viabilidade empresarial,
mostrando-se um ponto de extrema subjetividade ao magistrado quando da
decisao de deferimento ou nao do pedido de recupera<;ao de determinado
empresario au sociedade empresaria, culminado com a sujei<;ao do toda uma
massa de credores aos seus efeitos sem, no entanto, saber-se com precisao e
seguran<;a, se a "espera valera a pena", se, efetivamente, os procedimentos de
recupera<;ao poderao ser colocados em tramite.
Profissionalizou-se a fungao do administrador, nao s6 da massa falida,
como da propria empresa em recuperagao judicial. Este profissional, o qual podera
.

ser provenientes dos mais diversos ramos (Administragao de Empresas,
Economia, Direito, etc.), devera se mostrar muito alem de um mero fiscal e
simples alienador de ativos, cabendo aos Juizes escolherem tais profissionais
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pensando efetivamente no local em que atuarao, se possivel, com relac;ao

a

propria empresa em recuperac;ao para a qual foram nomeados.
As citadas empresas deverao utilizar-se meios pr6prios de gestao
empresarial, como ferramentas de controle gerencial, marketing, revitalizac;ao da
marca, alterac;oes em seus controles societarios, mudanc;as na forma de gerir o
neg6cio como situac;6es essenciais e imprescindiveis para a efetiva recuperac;ao
das suas atividades.
Em exemplo recente de sucesso no processo de recuperac;ao judicial e o
da Parmalat, a qual, ap6s diversas modificac;6es em seu controle acionario, com
campanhas

de

marketing

inteligentes,

remanejamento

de suas

produtivas, desenvolvimento de novos canais de distribuic;ao, voltou

unidades

a mesa dos

brasileiros, mantendo-se ativa e reconhecida no. mercado consumidor como a
fabricante de urn produto da mais alta qualidade.
Na crise financeira recente, observou-se diversas empresas unindo as
suas forc;as e mudando as suas politicas internas de gestao para garantir as suas
pr6prias subsistencias.
Por

todos

os

exemplos

acima,

seriamos

demag6gicos

se

acreditassemos que o mesmo Poder Judiciario que nao possuia condic;oes fisicas
e tecnicas, muitas vezes, de aplicar e fiscalizar o procedimento de Concordata
podera, agora, sem qualquer alterac;ao, aplicar e dar impulso

a procedimentos de

recuperac;ao empresarial muito mais complexos e que exigem conhecimento
tecnico aprofundado, inclusive no tocante

a previsao

de uma maior participac;ao

dos credores nas deliberac;ao da sociedade e do empresario em recuperac;ao.
Cremos que nao.
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Ademais, de uma analise geral do novo diploma falimentar patrio, o qual
foi mascarado com a magica da transformagao da economia com sua aprovagao,
principalmente no tocante

a

redugao do spread bancario, com a qual seria

possibilitada uma maior entrada de recursos ao setor empresarial nacional, com
custos mais baixos, ate o presente momenta, nada foi sentido.
Conclui-se, finalmente, que sem o aparelhamento do Poder Judiciario e o
investimento na capacitagao tecnica dos magistrados para a aplicagao do novo
diploma com a finalidade de buscar a efetiva recuperagao e preservagao da
sociedade empresarial e do empresario viavel, bern como e especialmente a
nomeagao de profissionais extremamente competentes em gerir empresas
(passando-os de simples tecnicos legais e fiscais da empresa em dificuldade
financeira) todas as aspiragoes tidas com estes novos institutos nao passarao de
aspiragoes . e as recuperagoes, tao almejadas, serao de apenas, algumas
sociedades com as quais as instituigoes financeiras demonstrem interesse em sua
preservagao.
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