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RESUMO 

 

Estudo realizado com base nos princípios e valores da dignidade da pessoa humana, que regem 

o ordenamento jurídico interno e internacional, principalmente no que se refere aos 

instrumentos de efetivação dos direitos da personalidade, dos direitos humanos e fundamentais, 

através do desenvolvimento da liberdade. A liberdade garante ao agente a escolha consciente 

sobre qual rumo tomar, de forma a alcançar o almejado desenvolvimento. Ao respeitar e garantir 

a tutela das liberdades individuais, numa sociedade democrática e humanista, fomenta-se o 

desenvolvimento do ser humano individualizado, da sociedade e do próprio Estado, numa 

perspectiva de justiça e igualdade material. É através das empresas que os indivíduos 

exteriorizam suas escolhas de forma livre e exercem o direito de propriedade, limitado a função 

social, responsável pela efetivação dos direitos humanos, fundamentais e da personalidade, 

garantidora da dignidade. Desta forma, a recuperação judicial se torna ferramenta jurídica 

necessária para a mantença da empresa neste cenário, em prol da garantia da liberdade 

individual e do desenvolvimento econômico. A recuperação judicial é a forma pela qual o 

ordenamento jurídico oportuniza à empresa, que se encontra em dificuldades financeiras, mas 

viável economicamente, a possibilidade de superar sua crise momentânea, permanecendo ativa 

no mercado e, consequentemente, concretizando sua função social. Assim sendo, a legislação 

que prevê a recuperação judicial contempla a efetivação do direito fundamental de propriedade, 

desde que respeitada a função social, assim como contribui para o desenvolvimento econômico 

estatal, pois viabiliza a permanência de um maior número de empresas no mercado, efetivando-

se, consequentemente, a dignidade da pessoa humana com a garantia do mínimo existencial. 

Pela grandeza do objetivo da recuperação judicial, a legislação que regula o instrumento não 

pode apresentar falhas, pois inviabilizaria a eficiência na manutenção das empresas no mercado. 

A Análise Econômica do Direito se apresenta como a ferramenta mais hábil para se examinar 

a eficiência da legislação e se constatar possíveis falhas. Trata-se da aplicação da teoria 

econômica e dos métodos econométricos para se examinar a formação, a estrutura, os processos 

e influência da lei e das instituições jurídicas, de forma a viabilizar a identificação da função 

indutora das normas, ou seja, trata-se de método de avaliação dos efeitos econômicos da 

legislação e da aplicação da lei sobre a sociedade. 

Diante da importância da eficiência da legislação da recuperação judicial, o presente estudo é 

proposto para, através do método científico indutivo com pesquisa bibliográfica, apresentar a 

análise completa da lei n.º 11.101/2005, de forma a identificar as possíveis falhas existentes que 

inviabilizam o soerguimento da empresa em crise, em prol da sua permanência no mercado, 

pois sua existência é uma das formas pela qual os indivíduos exteriorizam suas escolhas livres 

e se efetivam os direitos humanos/fundamentais e os direitos da personalidade, garantindo 

assim a dignidade. 

 

 

Palavras-chave: Personalidade e Dignidade Humana; Recuperação Judicial; Análise 

Econômica do Direito; Liberdade como Desenvolvimento. 
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ABSTRACT 

 

This study is based on the principles and values of human dignity, which drives both internal 

and international legal system, as an instruments to achieve Personality, Human and 

Fundamental Rights, through freedom´s development. Freedom guarantees the agent's 

conscious choice of which direction to take, in order to achieve the desired evolvement. By 

respecting and guaranteeing freedom to all individuals, not only human´s evolvement is 

encouraged, but also society´s and State´s itself, providing justice and equality. A company is 

where individuals express their choices freely and exercise their property right, provided social 

function is respected, a way to implement Human and Fundamental Rights and ensure human 

dignity. Therefore, Reorganizing Bankruptcies´s act is necessary to maintain the company 

active, guaranteeing individual freedom and economic development. Reorganizing 

Bankruptcies´s act allows the reorganization of distressed firms, but still economically viables, 

to overcome its momentary financial crisis, remaining active, hence fulfilling its social function.  

Reorganizing Bankruptcies´s act is a tool to achieve the fundamental right of property, provided 

social function is respected, but also contributes to state's economic development, because it 

makes possible that more companies stay active in market, and consequently guarantee human 

dignity. Due to the magnitude of the objective of Reorganizing Bankruptcies´s act, it can not 

present flaws, since it impedes the efficiency in maintaining companies active in market. The 

Economic Analysis of Law becomes the most efficient tool to examine the efficiency of 

Reorganizing Bankruptcies´s act and to verify its flaws. Economic Analysis of Law is the 

application of economic theory and econometric methods to examine the formation, structure, 

processes and influence of a law and legal institutions, in order to make it possible to identify 

the function that induces the norms; in other terms, it´s a method of evaluating the economic 

effects of legislation and the application of the law on society. Therefore, considering the 

importance of the efficiency of Reorganizing Bankruptcies´s act, the present study is proposed, 

through the scientific method with bibliographical research, to accomplish a complete analysis 

of Reorganizing Bankruptcies´s Act n.º 11.101/2005, in order to identify possible existing flaws 

that make it impossible for the company to overcome its own financial´s crisis, in order to stay 

active in the market, because it´s a way through which individuals express their free choices, 

and also can implemente Personality, Human and Fundamental Rights, guaranteeing dignity to 

all. 

 

 

Key words: Personality and Human Dignity; Reorganizing Bankruptcies; Economic Analysis 

of Law; Freedom as Evolvement. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A evolução da sociedade permitiu avanços aos ordenamentos jurídicos instaurados no 

período pós Segunda Guerra mundial, trazendo a dignidade da pessoa humana como o princípio 

orientador.  

A dignidade da pessoa humana, explorada pela Religião e explicada pela Filosofia, 

fundamenta o ordenamento jurídico, no qual o ser humano é o principal sujeito de direito e 

objeto de proteção das leis. 

Entendida como qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano, a dignidade 

estabelece um complexo de direitos e deveres fundamentais que asseguram ao seu sujeito de 

direito a proteção contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, garantindo-lhe 

condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além de lhe propiciar liberdade para 

definir os destinos de sua própria existência, respeitando-se os demais seres humanos da 

sociedade que integra. 

Nesta contínua evolução do pensamento humano, do ordenamento jurídico e da 

sociedade, a dignidade foi posta em evidência tanto na ordem internacional, com sua inclusão 

em diversos Tratados Internacionais e na própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

como também na ordem interna brasileira, que em 1988 instituiu, em sua Constituição Federal, 

o Estado Democrático de Direito e do Bem-Estar Social, tendo a dignidade como fundamento. 

Essa inclusão da dignidade como fundamento do Estado brasileiro, comporta-se como 

princípio jurídico com status constitucional e não como um direito autônomo, funcionando 

como justificação moral e fundamento jurídico-normativo dos direitos fundamentais, 

estabelecendo que o Estado existe em função de todas as pessoas e não estas em função do 

Estado. 

Dessa forma, a dignidade é fonte de direitos e deveres, incluindo os direitos não 

expressamente previstos, mas reconhecidos pela sociedade. Cabe a ela também o papel de 

interpretar direitos constitucionalmente garantidos, de forma a preencher lacunas e combater 

ambiguidades, auxílio aos casos de colisões e tensões entre direitos, servindo de base para a 

busca da melhor solução. 

O princípio da dignidade da pessoa humana garante as liberdades individuais e o 

mínimo existencial a todos, devendo o Estado fornecer o mínimo de segurança social aos seus 

administrados, de forma a efetivar o princípio. Tal ação estatal não pode ser de cunho 

assistencial paternalista, mas sim, buscar a promoção das mínimas condições de vida aos mais 

necessitados, por meio de um Estado desenvolvedor. 
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O mínimo existencial, composto por todo o conjunto de prestações materiais 

indispensáveis para assegurar a cada pessoa uma vida digna, é o núcleo essencial dos direitos 

fundamentais sociais, constitucionalmente garantidos pelo Estado e está blindado contra toda e 

qualquer intervenção deste. No caso da Constituição Federal do Brasil de 1988, o mínimo 

existencial foi garantido pelo rol expresso e não taxativo dos artigos 5º e seguintes, assumindo 

a nova nomenclatura de Direitos e Garantias Fundamentais. 

Desta forma, considera-se a dignidade humana como um valor supremo, poder 

limitador de certas relativizações, bem como garantidor de um mínimo de decência a todos, 

sendo o fundamento e o objetivo de toda sociedade. Cita-se que, dentre seus objetivos, tem-se 

os direitos da personalidade relacionados estritamente ao valor da pessoa humana e, portanto, 

intrinsecamente ligados à dignidade. 

Portanto, os direitos da personalidade são aqueles que integram a condição essencial 

da pessoa humana, como pressupostos de sua existência e de sua dignidade, ou seja, atributos 

inerentes à condição humana. 

Logo, qualquer prática ofensiva à ordem pública, à paz social, à integridade pessoal 

(especialmente aos direitos da personalidade) e à justiça são inaceitáveis, pois é contrária ao 

ordenamento jurídico e arruínam a dignidade e a própria pessoa. Inegável que tal prática deve 

ser combatida. 

Por conseguinte, o sucesso do Estado Democrático de Direito e Bem-Estar Social 

depende da proteção máxima dos direitos e garantias fundamentais (inclusos os direitos da 

personalidade), que concedem aos indivíduos o mínimo existencial, interpretado à luz das 

necessidades de cada pessoa e, consequentemente, efetivando a dignidade. 

Para a efetivação desses direitos são necessários recursos, os quais devem ser alocados 

pelo Estado de forma eficiente por meio de políticas públicas. Portanto, a efetivação dos direitos 

que garantem o mínimo existencial e a dignidade depende do desenvolvimento econômico 

estatal.  

Entretanto, apenas a riqueza do país não garante o bem-estar de sua população. A 

liberdade é garantia de efetivação do “bem-estar social” (garantia ao mínimo existencial de 

Dignidade da Pessoa Humana), sendo a liberdade a capacidade de ser o agente de sua própria 

vida. 

A liberdade garante a escolha consciente do rumo a tomar. Ela garante que tanto os 

indivíduos em suas particularidades quanto a sociedade na coletividade sejam capazes de 

escolher seus destinos, tornando real o alcance do tão almejado desenvolvimento. Com o 

respeito e tutela das liberdades individuais, numa sociedade democrática e humanista, fomenta-
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se o desenvolvimento do ser humano individualizado, da sociedade e do próprio Estado, numa 

perspectiva de justiça e igualdade material. 

Desta forma, torna-se necessário alterar as estruturas sociais para reduzir o resultado 

negativo causado pelo subdesenvolvimento, no intuito de possibilitar a todos o acesso aos bens 

de consumo, para que tenham suas necessidades básicas saciadas. A melhora da qualidade de 

vida em sociedade somente é atingida quando as liberdades são fortalecidas. 

Dentre as formas de atuação estatal para a efetivação dos direitos que garantem o 

mínimo existencial e a dignidade através da eliminação da privação de liberdade do indivíduo, 

tem-se a edição de leis, que contribuem para o acesso à justiça e a realização de políticas 

públicas. Ambas dependem da ação consciente e eficiente do Estado para alocar os recursos 

escassos. 

Entretanto, não se trata apenas de escassez de recursos, mas sim, da inadequada 

aplicação dos recursos disponíveis, utilizados em medidas que restringem as liberdades, que 

acabam por inibir o desenvolvimento. Uma legislação que apresenta falhas significa uma 

ineficiente aplicação dos recursos escassos do Estado, um custo social arcado por toda 

coletividade. 

Portanto, a ação estatal em prol do desenvolvimento vai além do acúmulo de capital: 

são necessárias legislações e políticas públicas eficientes em busca da melhor alocação dos 

recursos escassos, objetivando garantir as liberdades individuais e efetivar o mínimo existencial 

e a dignidade a todos. 

O desenvolvimento deve consistir na minimização das dificuldades e males que afetam 

a sociedade, promovendo a economia e o bem-estar geral, por meio de políticas públicas e 

legislação que visem a expansão das capacidades das pessoas.   

Dentro do campo do livre exercício das capacidades do indivíduo observa-se a 

propriedade privada, que atua como um mecanismo que contribui para o desenvolvimento como 

liberdade. O direito à propriedade é resguardado e protegido constitucionalmente como direito 

fundamental, desde que cumprida sua função social, fato este que contribui para o 

desenvolvimento e para a efetivação da dignidade da pessoa humana. A empresa é uma das 

formas de exteriorização do direito à propriedade. 

A função social é a limitação trazida pelo ordenamento jurídico ao direito à 

propriedade. Trata-se do princípio oriundo da interpretação sociológica da função social da 

propriedade e do contrato, previstos na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

– como garantia fundamental – e no Código Civil – como limitação à liberdade contratual e dos 

poderes sobre a propriedade (artigos 421 e 1.228).  
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A função social fornece argumento jurídico, econômico e político para a manutenção 

da empresa no cenário que atua, eis que sua liquidação produz efeitos negativos nas múltiplas 

cadeias em que a mesma está inserida. 

Desta forma, entende-se que a empresa se configura na forma pela qual os indivíduos 

exteriorizam suas escolhas livremente e exercem o direito de propriedade, sendo que através da 

sua função social são efetivados direitos humanos/fundamentais e da personalidade, garantindo 

a dignidade e o mínimo existencial a todos. Portanto, o ordenamento jurídico deve favorecer a 

permanência ativa da empresa no mercado. 

Neste viés, verifica-se que a recuperação judicial, prevista na Lei nº 11.101/2005, é o 

meio legal criado para possibilitar a reabilitação financeira da empresa em crise, com o intuito 

de superar a instabilidade e se manter operante no mercado, de forma a beneficiar todas as 

pessoas ligadas direta e indiretamente a ela, em prol da garantia da liberdade individual e do 

desenvolvimento econômico. 

Portanto, caso a recuperação judicial, da forma como proposta pela Lei nº 

11.101/2005, não se mostre eficiente em salvaguardar as empresas viáveis economicamente, de 

forma a possibilitar a superação da crise financeira, incorre-se na indevida alocação dos 

recursos escassos, inviabilizando-se as liberdades individuais, o desenvolvimento econômico, 

a efetivação dos direitos que garantem o mínimo existencial, assim como a dignidade. 

A pedra angular para verificação da eficiência do instituto jurídico se dá por meio da 

Análise Econômica do Direito, que viabiliza a demonstração dos benefícios e das possíveis 

falhas do recurso legal. Afirmar que a recuperação judicial contribui para a efetivação da função 

social da própria empresa e da dignidade da pessoa humana é constatar a eficiência do instituto 

trazido pela Lei nº 11.101/2005. 

Considerando-se que a legislação da recuperação judicial se encontra vigente há mais 

de treze anos, e, ponderando a dinamização do mercado e da sociedade, é necessária a 

constatação de sua eficiência em recuperar as empresas viáveis economicamente. 

Pelas razões expostas, o presente estudo é proposto com o objetivo de observar a 

recuperação judicial vigente no ordenamento jurídico brasileiro, sob a perspectiva da Análise 

Econômica do Direito, de forma a constatar sua eficiência em possibilitar o soerguimento da 

empresa em crise, assim como pontuar possíveis falhas na legislação que impeçam o alcance 

deste objetivo, em prol da garantia da liberdade individual e do desenvolvimento econômico, 

pois é a empresa uma ferramenta em que os indivíduos exteriorizam suas escolhas livremente 

e exercem o direito de propriedade que, através da função social, efetiva os direitos 

humanos/fundamentais e da personalidade, garantindo-se a dignidade. 
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Pelos limites temáticos e dimensionais do presente trabalho, bem como a amplitude do 

assunto, evidentemente não há a pretensão de se esgotar o tema, mas sim de incrementar os 

estudos da Análise Econômica do Direito direcionados à eficiência da recuperação judicial 

vigente na Lei nº 11.101/2005, mais especificamente quanto à importância de se possibilitar a 

permanência da empresa viável economicamente no mercado, como ferramenta de garantia da 

liberdade individual e do desenvolvimento econômico. 

Quanto aos aspectos metodológicos traçados para o desenvolvimento do estudo, 

buscou-se utilizar, na diretriz das ciências jurídicas e sociais, o método de abordagem dedutiva, 

por meio da interpretação sistemática de textos doutrinários, decisões e normativas vigentes, 

em perquirição dos objetivos propostos, para possibilitar as conclusões alcançadas com o 

estudo. 

Utiliza-se, também, instruções monográficas quanto à concepção de explanações e 

bases oportunas ao deslinde da matéria, bem como o pensamento reflexivo quanto ao 

questionamento da matéria, pretendendo-se conceber explanações, perspectivas e 

considerações sobre a legislação. 

Prevalece o enfoque do tipo pesquisa documental, através do levantamento de fontes 

e da análise de dados extraídos de produções bibliográficas, nos textos e documentos inerentes 

ao tema, buscados em livros, dissertações, teses, artigos, periódicos e sítios eletrônicos. 

No intuito de assegurar a credibilidade dos dados eletrônicos compilados em pesquisa 

virtual, cujos acessos foram renovados no segundo semestre do ano de 2018, utilizou-se páginas 

da web referentes a órgãos e instituições públicos, ou de organismos legitimamente 

consagrados, bem como conceituadas revistas e jornais eletrônicos.  

No âmbito da uniformização, foram observadas as regras estabelecidas nas normas 

brasileiras de documentação, conforme a produção da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT), seguindo-se a instrução NBR 6023. 

O alcance dos objetivos lançados na pesquisa exigiu a divisão do trabalho em três 

partes. Na primeira parte, busca-se elencar a empresa e a dignidade da pessoa humana como 

foco, de forma a trazer a evolução da dignidade e sua proteção no ordenamento jurídico interno 

e internacional, sua essencialidade na constituição dos direitos humanos, fundamentais e da 

personalidade, a importância da garantia das liberdades para a efetivação do desenvolvimento, 

evidenciando o direito de propriedade e a função social como elementos chave da pesquisa. 

A segunda parte do estudo apresenta a Análise Econômica do Direito como ferramenta 

útil na interpretação da eficiência da legislação. Pontua-se sua contextualização, conceituação 
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e elementos como forma de possibilitar ao leitor a identificação das possíveis falhas na vigente 

legislação sobre recuperação judicial. 

Finalmente, na última parte, apresenta-se uma completa análise da vigente legislação 

da recuperação judicial, sua evolução história, seus requisitos, suas peculiaridades, a eficiência 

do modelo e suas possíveis falhas, assim como também a verificação do atual projeto de Lei nº 

10.220/2018 presentemente tramitando no Congresso Nacional e que propõe modificações na 

legislação, de forma a constatar se tais mudanças sanam as prováveis falhas encontradas no 

vigente modelo.  

Por fim, são apresentadas considerações conclusivas que, sem pretensão de formular 

vereditos definitivos ou esgotar as questões efluídas, fizeram-se possíveis ao longo da execução 

do presente trabalho, do qual se espera – não obstante eventuais falhas, erros e omissões – que 

seja de serventia tanto teórica quanto prática ao campo das ciências sociais e jurídicas. 
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2 EMPRESA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

 

A utilização do termo dignidade da pessoa humana está em voga na atualidade, 

presente em diversos ordenamentos jurídicos. Entretanto, observa-se que tal frequência na 

utilização e a conceituação atual do termo foram resultados de uma contínua evolução histórica 

da sociedade, em busca da valorização do ser humano. 

Verifica-se que os primeiros indícios de emprego do termo “dignidade da pessoa 

humana” figuram na Religião e na Filosofia, ou seja, “radica no pensamento filosófico clássico 

e no ideário (doutrina) judaico-cristã”1. 

Na Religião, observa-se que tanto no Antigo como no Novo Testamento existem 

referências “no sentido de que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, 

premissa da qual o cristianismo extraiu a consequência” de que o ser humano é “dotado de um 

valor próprio, não podendo, por tal razão, ser transformado em mero objeto ou instrumento de 

ação alheia”.2 

Trata-se da construção ideológica da dignidade sob o viés da religião: 

 

Sob uma perspectiva religiosa, o monoteísmo hebraico tem sido considerado 

como o ponto inicial: a unidade da raça humana é o corolário natural da 

unidade divina. As ideias centrais que estão no âmago da dignidade humana 

podem ser encontradas no Velho Testamento, a Bíblia Judaica: Deus criou o 

ser humano à sua própria imagem e semelhança (Imago Dei).3 

 

Na visão filosófica da dignidade, na Roma Antiga, a dignitas era tratada como 

conceito, associado ao status de alguns indivíduos que exerciam cargos de função pública. Ser 

uma pessoa digna significava alta posição política ou social e designava integridade moral. 

Tratava-se de um dever geral de respeito e honra, cuja desobediência era combatida com 

medidas civis e penais.4 

Identifica-se o emprego da palavra dignidade com o romano Marco Túlio Cícero, 

através da expressão “dignidade do homem”, utilizada em seu tratado De Officis de 44 a.C. O 

termo continha contornos puramente filosóficos e derivava da tradição política romana, sem 

                                                 
1  SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na constituição de 1988. 

10. ed. rev. atual e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015, p. 32. 
2  Ibid., p. 32- 33. 
3  BARROSO, Luís Roberto. A dignidade da pessoa humana no direito constitucional contemporâneo: a 

construção de um conceito jurídico à luz da jurisprudência mundial. Belo Horizonte: Fórum, 2013, p. 15. 
4  Ibid., p. 14. 
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qualquer conotação religiosa, associava-se à razão e à capacidade de tomar, livremente, 

decisões morais.5 

Naquela época, a palavra dignidade não estava relacionada aos direitos humanos e não 

se assemelhava ao conceito atual utilizado pelo princípio da dignidade da pessoa humana. No 

mundo romano antigo, a noção de dignidade tem duplo significado, sendo que de um lado, o 

homem possui a dignidade decorrente da sua posição hierárquica na natureza, visto que é o 

único ser racional dentre os animais, ao passo que de outro lado, a dignidade está vinculada à 

posição social do indivíduo, que pode ser alterada ao longo de sua existência.6 

 

[...] no pensamento de Cícero e no pensamento greco-romano, a dignidade 

assume uma dupla significação, como dote (dádiva) e como “conquista”, no 

sentido de ser também o resultado de um fazer, um agir na esfera social, o que 

também corresponde à concepção dominante na tradição cristã, na qual é 

possível distinguir entre uma dignidade ontológica (ou inata), visto que 

decorrente da condição de o ser humano ter feito à imagem e semelhança de 

Deus, e uma dignidade existencial ou adquirida, correspondente à 

circunstancia de se levar uma vida de acordo com os ditames da religião 

Cristã.7 
 

Durante a Idade Média, vigorou o conceito cristão de dignidade, oriundo do 

pensamento do Papa Leão Magno, em que os seres humanos possuem dignidade pelo fato de 

Deus os tê-lo criados à sua imagem e semelhança, dignificando a natureza humana, sendo então 

revigorada a relação Homem e Deus com a crucificação de Jesus Cristo.8 

Posteriormente, ainda na Idade Média, houve intenso debate cristão-filosófico do 

pensamento sobre a dignidade do homem com São Tomás de Aquino, com a formulação de um 

novo conceito de pessoa, definindo-a como “substância individual de natureza racional”9, em 

que a dignidade encontra “seu fundamento na circunstância de que o ser humano foi feito à 

imagem e semelhança de Deus, mas também radica na capacidade de autodeterminação inerente 

à natureza humana”, sendo que “por força de sua dignidade, o ser humano, sendo livre por 

natureza, existe em função da sua própria vontade”.10 

                                                 
5  BARROSO, Luís Roberto. A dignidade da pessoa humana no direito constitucional contemporâneo: a 

construção de um conceito jurídico à luz da jurisprudência mundial. Belo Horizonte: Fórum, 2013, p. 14. 
6  SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na constituição de 1988. 

10. ed. rev. atual e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015, p. 34. 
7  Ibid., p. 34-35. 
8  Ibid., p. 35. 
9  BOÉCIO, de V. C. F dos Santos, apud SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos 

fundamentais na constituição de 1988. 10. ed. rev. atual e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015, p. 

35.  
10 SARLET, op. cit., p. 35.  
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Embora o conceito de São Tomás de Aquino ter sido pelo viés cristão-religioso, este 

influenciou a noção contemporânea de dignidade, ganhando ênfase no Renascimento, na busca 

humana pelo conhecimento, com a inserção do homem e da razão no centro do universo. Foi 

com o Renascimento que a razão filosófica do termo dignidade foi distinguida da razão 

teológica, trazido por Giovanni Picco, Conde de Mirandola, em 1486.11 

 

Já no contexto antropocêntrico renascentista e sem renunciar à inspiração dos 

principais teóricos da Igreja Católica, Giovanni Pico Della Mirandola, no seu 

opúsculo sobre a dignidade do homem, ao justificar a ideia da grandeza e 

superioridade do homem em relação aos demais seres, afirmou que, sendo 

criatura de Deus, ao homem (diversamente dos demais seres, de natureza bem 

definida e plenamente regulada pelas leis divinas) foi outorgada uma natureza 

indefinida, para que fosse seu próprio árbitro, soberano e artífice, dotado da 

capacidade de ser e obter aquilo que ele próprio quer e deseja.12 

 

Portanto, a modificação do conceito de dignidade para a época foi no sentido de que o 

homem é um ser racional, qualidade que permite construir sua própria existência, tendo a 

possibilidade de escolher seu próprio destino, podendo mudar a sua própria condução. Mesmo 

quando peca, pode se redimir e recuperar a sua dignidade com Deus. 

Outros pensadores que contribuíram para essa modificação do conceito de dignidade 

foram o teólogo espanhol Francisco de Vitoria e o filósofo alemão Samuel Pufendorf, assim 

como os teóricos contratualistas como Hobbes, Locke e Rousseau – com suas importantes ideias 

de direito natural, liberdade e democracia, respectivamente.13 

Importante destacar a formulação de Pufendorf para o conceito de dignidade, 

desvinculado do aspecto cristão e da condição social exercida pelo homem na sociedade, visto 

que, para o filósofo, a dignidade está ligada à “liberdade do ser humano em optar de acordo 

com sua razão e agir conforme o seu entendimento e sua opção”, ou seja, vincula a dignidade à 

liberdade moral.14 

Nesta evolução conceitual, observa-se que no Iluminismo o conceito de dignidade 

humana começou a ganhar destaque com a busca pela razão, pelo conhecimento e pela 

liberdade. O homem continua como o centro do universo; entretanto, há o rompimento com os 

                                                 
11  BARROSO, Luis Roberto. A dignidade da pessoa humana no direito constitucional contemporâneo: a 

construção de um conceito jurídico à luz da jurisprudência mundial. Belo Horizonte: Fórum, 2013, p. 17.  
12  SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na constituição de 1988. 

10. ed. rev. atual e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015, p. 36. 
13  BARROSO, op. cit., p. 17. 
14  SARLET, op. cit., p. 39. 
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fortes laços da igreja e da religião, o que desencadeou as revoluções liberais nos Estados Unidos 

e na França, assim como possibilitou o delineamento da noção atual de dignidade humana.15 

Foi com Immanuel Kant que o conceito de dignidade ganhou sua definição mais 

imponente nesta esteira evolutiva. Para Kant, a “concepção de dignidade parte da autonomia 

ética do ser humano, que de certo modo, se completa o processo de secularização da dignidade, 

que, de vez por todas, abandonou suas vestes sacrais”.16 

Kant divide a filosofia em três partes: lógica (filosofia formal do pensamento), física 

(leis da natureza); e ética (vontade humana – dever ser). Na Ética, que é o domínio da lei moral, 

rege a vontade, conforme a razão, e expressa um imperativo (dever ser) que pode ser hipotético 

e categórico. O imperativo hipotético designa a ação boa como um meio para se alcançar algum 

fim; já o imperativo categórico designa a ação boa em si mesma, independentemente de servir 

para determinado fim – padrão de racionalidade, agindo de tal modo que a máxima da vontade 

pessoal pode se transformar em uma lei universal.17 

 

A concepção kantiana, por sua vez, concentra-se na ideia de que a dignidade 

parte da autonomia ética do ser humano, focando-se na autonomia e no direito 

de autodeterminação de cada pessoa. O fundamento da dignidade da pessoa 

humana é ético, porquanto, se desejamos ser tratados com respeito, também 

precisamos tratar os nossos semelhantes de igual modo, de tal maneira que o 

ser humano não pode ser visto nem tratado como um objeto, nem por ele 

próprio, o que se resume na concepção de que o homem existe como um fim 

em si mesmo.18 

 

Portanto, para Kant, o ser humano é dotado de razão (lei a priori), com autonomia 

ética para agir conforme sua vontade e leis, podendo optar pelas suas escolhas, 

independentemente da imposição de outros. O homem é um fim em si mesmo, e não meio, não 

podendo ser tratado como objeto de valor monetário.  

O imperativo categórico designa agir de tal maneira que possibilita utilizar a 

humanidade como fim e nunca simplesmente como meio, independendo, a dignidade, de 

qualquer condição. Cada pessoa possui uma lei interna (dentro de si mesma), sendo que ao não 

querer ser maltratado, deve-se agir desta forma com os outros. 

 

                                                 
15  BARROSO, Luis Roberto. A dignidade da pessoa humana no direito constitucional contemporâneo: a 

construção de um conceito jurídico à luz da jurisprudência mundial. Belo Horizonte: Fórum, 2013, p. 18. 
16  SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na constituição de 1988. 

10. ed. rev. atual e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015, p. 39. 
17  BARROSO, op. cit., p. 69-71. 
18  OTERO, Cleber Sanfelici; HILLE, Marcelo Luiz. A dignidade da pessoa humana em face da escassez de 

recursos do estado. Revista Jurídica Cesumar - Mestrado, v. 13, n. 2, p. 485-511, jul./dez. 2013. 
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O Homem e, duma maneira geral, todo o ser racional, existe como um fim em 

si mesmo, não simplesmente como meio para o uso arbitrário desta ou daquela 

vontade. Pelo contrário, em todas as suas ações, tanto nas que se dirigem a ele 

mesmo como nas que se dirigem a outros seres racionais, ele tem sempre de 

ser considerado simultaneamente como um fim. [...] Portanto, o valor de todos 

os objetos que possamos adquirir pelas nossas ações é sempre condicional. Os 

seres cuja existência depende, não em verdade da nossa vontade, mas da 

natureza têm contudo, se são seres irracionais, apenas um valor relativo como 

meios e por isso se chamam coisas, ao passo que os seres racionais se chamam 

pessoas, porque a sua natureza os distingue já como fins em si mesmos, quer 

dizer, como algo que não pode ser empregado como simples meio e que, por 

conseguinte, limita nessa medida todo o arbítrio (e é um objeto de respeito).19 

 

É no pensamento de Kant que a doutrina jurídica fundamenta a atual conceituação de 

dignidade da pessoa humana, evoluindo o pensamento jurídico, sendo introduzido a proteção 

da dignidade em diversos textos constitucionais ao redor do globo. Verifica-se que as primeiras 

aparições da dignidade em textos jurídicos ocorreram na Constituição do México de 1917 e na 

Constituição Alemã de Weimar de 1919.20 

Entretanto, apesar da existência da proteção normativa da dignidade da pessoa 

humana, esta não foi capaz de barrar a ocorrência de duas Guerras Mundiais, consequência do 

totalitarismo e do genocídio de judeus. Embora a nefasta ocorrência destes grandes marcos 

históricos que representam o completo desrespeito à dignidade da pessoa humana, somente por 

meio deles é que se possibilitou a reformulação do ordenamento jurídico internacional e 

regional, trazendo a dignidade humana no ápice de seu conceito e proteção, base para a paz, 

democracia e proteção dos direitos humanos.  

A dignidade, desta forma, foi posta em evidência. Identifica-se que isto ocorreu por 

dois fatores: inclusão em diferentes tratados e documentos internacionais trazendo referências 

textuais à dignidade humana; a ascensão de uma cultura jurídica pós-positivista, reaproximada 

do direito da moral e da filosofia política, em que a interpretação das normas legais é 

influenciada por fatos sociais e valores éticos, sendo que a dignidade humana desempenha um 

papel proeminente.21 

Nesta evolução, observa-se a incorporação da proteção à dignidade da pessoa humana 

em vários documentos importantes, tais como: a Carta da Nações Unidas (1945); Declaração 

Universal dos Direitos Humanos de 1948; Carta Europeia de Direitos Fundamentais de 2000; 

                                                 
19  KANT, Immanuel. Fundamentos da Metafísica dos Costumes apud SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da 

pessoa humana e direitos fundamentais na constituição de 1988. 10. ed. rev. atual e ampl. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, 2015. 
20  BARROSO, Luis Roberto. A dignidade da pessoa humana no direito constitucional contemporâneo: a 

construção de um conceito jurídico à luz da jurisprudência mundial. Belo Horizonte: Fórum, 2013, p. 19-20. 
21  Ibid., p. 19. 



25 

 

esboço da Constituição Europeia de 2004 e outros numerosos tratados de direitos humanos, 

assim como nas Constituições de países como Alemanha, Itália, Japão, Portugal, Espanha, 

África do Sul, Brasil, Israel, Hungria e Suécia, em meio a inúmeras outras. No Canadá sua 

previsão está apenas no preâmbulo da Constituição, entretanto, não impede que sua Corte 

invoque a dignidade nas suas decisões; nos Estados Unidos da América e na França não há 

previsão expressa na Constituição, contudo, a Suprema Corte sempre invoca o preceito de 

dignidade em inúmeros casos.22 

Seguindo a ordem internacional de proteção e efetivação da liberdade e da dignidade 

da pessoa humana, o Estado brasileiro e sua Assembleia Constituinte, quando da sua edição da 

Constituição Federal, promulgada em 1988, optou pela inserção da dignidade da pessoa humana 

como escopo e objetivo da própria Constituição Federal. 

Já no preâmbulo da Constituição, verifica-se o modelo de Estado Democrático de 

Direito adotado, destinado “a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a 

liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores 

supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos”23, tendo como fundamento 

a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre 

iniciativa, e o pluralismo político. Portanto, a dignidade da pessoa humana se encontra como 

“valor nuclear do ordenamento”.24 

Com esta sumária explanação da evolução histórica da Dignidade, viabiliza-se sua 

conceituação no ordenamento, análise do próximo item. 

 

2.1 DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DO MÍNIMO EXISTENCIAL, DOS 

DIREITOS HUMANOS E DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

Conceituar os significados de dignidade da pessoa humana e mínimo existencial torna-

se necessário para enquadrar a Pessoa Jurídica como ferramenta na promoção do 

desenvolvimento humano. Se o ordenamento jurídico brasileiro, como visto em sua evolução 

histórica, busca a concretização da dignidade da pessoa humana e a concessão do mínimo 

existencial a todos, faz-se necessário conceituá-los. 

                                                 
22  BARROSO, Luis Roberto. A dignidade da pessoa humana no direito constitucional contemporâneo: a 

construção de um conceito jurídico à luz da jurisprudência mundial. Belo Horizonte: Fórum, 2013, p. 19-20. 
23  BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Diário Oficial [da] República Federativa 

do Brasil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>.  

Acesso em: 15 mar. 2018. 
24  FACHIN, Zulmar. Curso de direito constitucional. 7. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 207. 
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Conceituar a dignidade de maneira objetiva não é tarefa fácil, visto que se utiliza de 

conceitos vagos e imprecisos: “o princípio da dignidade da pessoa humana parece pertencer 

àquele lote de realidades particularmente avessas à claridade, chegando a dar a impressão de se 

obscurecer na razão”.25 

Dentre os argumentos contrários à conceituação de dignidade, verifica-se a ausência 

de um significado específico e substantivo do que seria dignidade da pessoa humana, o que leva 

ao subsequente abuso em sua utilização: vulgarização. Neste aspecto, Ruth Macklin descreve 

que dignidade é um conceito inútil no domínio da ética médica, e uma repetição vaga de noções 

existentes, um “mero slogan”, podendo inclusive ser eliminado.26 

Da mesma forma, denota-se o entendimento de Helga Kuhse, o qual identifica a 

dignidade humana como conceito dúbio no discurso bioético e que “encoraja a definição de 

fronteiras morais nos lugares errados”.27 

Reputa impugnar a afirmação de que a dignidade é sinônimo de slogan vago. Isto, pois, 

assim como acontece com qualquer outro conceito abstrato, existem riscos envolvidos na 

construção do significado efetivo e jurídico do que seria dignidade humana, sendo que está 

sujeita ao abuso e à má utilização. Entretanto, “seria lamentável abandonar uma ideia relevante 

ou mesmo um nome conhecido pelo risco de malversação”.28 

Deste modo, a dignidade humana precisa de boa teoria, debate público, consenso 

sobreposto e juízes prudentes, buscando encontrar um conteúdo mínimo, que possa garantir a 

sua utilização como conceito. Por esta razão, buscar-se-á enfatizar neste momento a 

consideração da doutrina sobre o conteúdo mínimo do conceito de dignidade. 

Como visto anteriormente, a dignidade humana tem seu berço na filosofia – com 

Cícero, Pico delia Mirandola e Immanuel Kant –, assim como tem suas raízes na ética, na 

religião e na filosofia moral. Portanto, a dignidade humana é valor vinculado à moralidade, ao 

bem, à conduta correta e à vida boa. Conceitua-se, portanto, dignidade como sendo: 

 

                                                 
25  ALEXANDRINO, José de Melo. Perfil Constitucional da dignidade da pessoa humana: um esboço traçado a 

partir da variedade de concepções apud SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos 

fundamentais na constituição de 1988. 10. ed. rev. atual e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015, 

p. 49.  
26  BARROSO, Luis Roberto. A dignidade da pessoa humana no direito constitucional contemporâneo: a 

construção de um conceito jurídico à luz da jurisprudência mundial. Belo Horizonte: Fórum, 2013, p. 57-58. 
27  Ibid. 
28  DWORKIN, Ronald. Justice for Hedgehogs apud BARROSO, Luis Roberto. A dignidade da pessoa humana 

no direito constitucional contemporâneo: a construção de um conceito jurídico à luz da jurisprudência 

mundial. Belo Horizonte: Fórum, 2013, p. 60. 
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[...] temos por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca e distintiva 

reconhecida em cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e 

consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, 

um complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto 

contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a 

lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além 

de propiciar e promover sua participação ativa e corresponsável nos destinos 

da própria existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos, 

mediante o devido respeito aos demais seres que integral a rede da vida.29 

 

A conceituação acima é a proposta de conceituação jurídica da dignidade da pessoa 

humana de Sarlet, apesar de reconhecer em sua obra a inexatidão do conceito de dignidade 

humana, e que suscitada proposta deverá passar por ajustes no futuro, com a evolução da 

sociedade.30 

De outro lado, Barroso pondera que inexiste definição exata do que seria Dignidade 

Humana, apesar de reconhecer que seu conceito se tornou consenso ético essencial do mundo 

ocidental. O autor estabelece concepção minimalista de dignidade, com noção aberta, plástica 

e plural, consistente em três elementos: valor intrínseco de todos os seres humanos; autonomia 

de cada indivíduo; valor comunitário31. 

O valor intrínseco seria o elemento ontológico de dignidade, ligado à natureza do ser, 

ou seja, as características inerentes e comuns a todos os seres humanos que os distinguem dos 

demais seres da terra. No plano jurídico, o valor intrínseco está na origem de um conjunto de 

direitos fundamentais, como o Direito à vida, tendo em vista que a dignidade preenche o 

conteúdo do direito à vida.32 

A autonomia é o elemento ético da dignidade humana, o fundamento do livre arbítrio 

dos indivíduos, a autodeterminação, ou seja, uma pessoa autônoma define as regras que vão 

reger a sua vida. O mínimo existencial está no cerne da dignidade humana e a autonomia não 

pode existir onde as escolhas são ditadas apenas por necessidades pessoais.33 

O valor comunitário representa o elemento social da dignidade. Duas forças exógenas 

que agem sobre o indivíduo: as crenças compartilhadas do grupo social, e as normas impostas 

pelo Estado. Logo, a autonomia pessoal do indivíduo é restringida por valores, costumes e 

direitos de outras pessoas tão livres e iguais. O valor comunitário é a restrição à autonomia 

                                                 
29  SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na constituição de 1988. 

10. ed. rev. atual e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015, p. 70-71. 
30  Ibid., loc. cit. 
31  BARROSO, Luis Roberto. A dignidade da pessoa humana no direito constitucional contemporâneo: a 

construção de um conceito jurídico à luz da jurisprudência mundial. Belo Horizonte: Fórum, 2013, p. 72-76. 
32  Ibid., p. 79-81. 
33  Ibid., p. 81-87. 
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pessoal, em busca de três objetivos: a proteção dos direitos e da dignidade de terceiros; a 

proteção dos direitos e da dignidade do próprio indivíduo; e a proteção dos valores sociais 

compartilhados.34 

Portanto, para Barroso, a dignidade humana é um princípio dividido em três 

componentes: o primeiro consiste no valor intrínseco de cada ser humano, que é único e 

especial, merecendo proteção; o segundo consiste na autonomia, que permite que cada 

indivíduo tome decisões que devem ser respeitadas; o terceiro é o valor comunitário que 

significa a interferência estatal e social legítima na fixação dos limites da autonomia.35 

Em suma, levando-se em consideração o entendimento supramencionado, conceitua-

se a dignidade como sendo algo inerente e intrínseco à pessoa humana, qualidade integrante e 

irrenunciável da condição de ser humano, podendo ser reconhecida, respeitada, promovida, 

protegida, “não podendo, contudo, ser criada, concedida ou retirada (embora possa ser violada) 

já que reconhecida e atribuída a cada ser humano como algo que lhe é inerente”.36 

Tendo em vista que a dignidade é algo inerente à condição de ser humano, destaca-se 

que é evidente que a dignidade não existe apenas onde é reconhecida e protegida pelo Direito. 

Entretanto, é também indiscutível o progresso na sua promoção, proteção e efetivação quando 

a dignidade é protegida pelo ordenamento jurídico expressamente.37 

A dignidade é qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano, protegendo-o de 

tratamento degradante e discriminatório, assegurando-o de condições materiais mínimas de 

sobrevivência.38 

Da mesma forma, válido avultar que a dignidade tem valor absoluto, conforme artigo 

1º da Declaração Universal da ONU de 1948 (“todos os seres humanos nascem livres e iguais 

em dignidade e direitos”), ou seja, ela é inerente a todas as pessoas, independente de raça, cor, 

credo, religião, gênero, e não pode ser objeto de desconsideração, até mesmo às pessoas que 

cometeram as ações mais indignas e infames.39 

                                                 
34  BARROSO, Luís Roberto. A dignidade da pessoa humana no direito constitucional contemporâneo: a 

construção de um conceito jurídico à luz da jurisprudência mundial. Belo Horizonte: Fórum, 2013, p.  87-94. 
35  BARROSO, Luís Roberto. Aqui, lá e em todo lugar: a dignidade humana no direito contemporâneo e no 

discurso transnacional. Revista dos Tribunais: RT, v. 101, n. 919, p. 127-196, maio 2012, p. 127-196. 
36  SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na constituição de 1988. 

10. ed. rev. atual e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015, p. 51. 
37  Ibid., p. 52. 
38  RAMOS, André de Carvalho. Curso de direitos humanos. 5. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 78. 
39  Ibid., p. 53. 
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Após a Segunda Guerra Mundial, a ideia de dignidade humana foi incorporada ao 

discurso político como meta política, com dupla dimensão da dignidade humana: interna (valor 

intrínseco de cada indivíduo) e externa (direitos, aspirações e responsabilidades do indivíduo).40 

O princípio da dignidade da pessoa humana constitui “uma cláusula geral de proteção 

da pessoa que fundamenta a interligação dos direitos fundamentais e dos direitos da 

personalidade na ordem jurídica brasileira”, que se objetiva em assegurar a promoção dos 

direitos individuais, “em todas suas concepções, como integridade física, moral e intelectual, 

bem como ao desenvolvimento de sua personalidade”.41 

Nestes termos: 

 

A dignidade da pessoa humana é um princípio jurídico previsto na 

Constituição Federal, utilizado para salvaguardar o mínimo de respeito 

(tratamento), proteção (defesa) e promoção de direitos das pessoas 

(concretizações) em razão da própria condição humana da pessoa, com 

extensão nas relações públicas e nas relações particulares. Por seu turno, a 

dignidade da pessoa humana se caracteriza pela cláusula geral de proteção da 

pessoa que fundamenta a existência dos direitos fundamentais e dos direitos 

de personalidade.42 

 

Portanto, a dignidade da pessoa humana não se figura como direito natural 

“metapositivo”, mas sim, concretiza-se através da efetivação dos direitos fundamentais. Em 

outras palavras, o artigo 1º, inciso III da Constituição Federal de 1988 não traz a dignidade 

como norma programática, mas sim, a trata como supraprincípio constitucional, ou seja, norma 

norteadora dos demais princípios e regras do ordenamento jurídico brasileiro, limitador da ação 

abusiva do Estado, protegendo as liberdades individuais e coletivas.43 

Isto é, a dignidade é atributo intrínseco e indissociável ao ser humano; é norma com 

valor, princípio e regra, fundamental na ordem jurídica brasileira, que assume dupla função: 

defensiva e prestacional, ou seja, ela assegura a não violação dos direitos fundamentais, assim 

como determina a ação estatal a realizar condutas positivas para sua promoção.44  

                                                 
40  BARROSO, Luis Roberto. A dignidade da pessoa humana no direito constitucional contemporâneo: a 

construção de um conceito jurídico à luz da jurisprudência mundial. Belo Horizonte: Fórum, 2013, p. 61. 
41  SIQUEIRA, Dirceu Pereira; ROSOLEN, André Vinícius. Cláusula geral de proteção sob a perspectiva civil- 
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Cada homem é fim em si mesmo: a Constituição Federativa do Brasil determina que a 

dignidade da pessoa humana seja fundamento da República, ou seja, o Estado existe em função 

de todas as pessoas e não estas em função do Estado.45 

Assim sendo, dentro do ordenamento jurídico brasileiro, a dignidade da pessoa 

humana se comporta como princípio jurídico com status constitucional e não como um direito 

autônomo, funcionando tanto como justificação moral quanto como fundamento jurídico-

normativo dos direitos fundamentais. 

Desta forma, o princípio da dignidade humana no ordenamento jurídico brasileiro se 

objetiva a funcionar como fonte de direitos e deveres, incluindo os direitos não expressamente 

previstos, mas reconhecidos pela sociedade. Também assume caráter interpretativo, ou seja, 

forma interpretação dos direitos constitucionais, definindo sentido nos casos concretos, 

preenchendo lacunas, combatendo ambiguidades, auxiliando nos casos de colisões e tensões 

entre direitos, servindo de base para a busca da melhor solução.46 

Portanto, a dignidade não se trata de um direito constitucional autônomo, mas sim, o 

alicerce último de todos os direitos verdadeiramente fundamentais, razão pela qual seria 

contraditório considerá-la como um direito em si, já que ela é parte de diferentes direitos.47 

A positivação do princípio da dignidade determina a obrigatoriedade da normativa ao 

respeito da pessoa humana, necessário para o fortalecimento da pessoa diante do Estado. O 

indivíduo que exerce plenamente os seus direitos e cumpre com as suas obrigações é capaz de 

se sustentar, prover para sua família, gerar riqueza e, inclusive, contribuir para o 

desenvolvimento social e econômico do próprio Estado, seja através do pagamento de imposto, 

seja na sua ação diária para com os outros. 

Busca-se o respeito à vida, à integridade física e moral do ser humano com o princípio 

da dignidade, cabendo ao Estado Democrático de Direito e Bem-Estar Social prover meios para 

que sejam asseguradas as garantias mínimas para a existência digna de todo ser humano.48 

Portanto, o princípio da dignidade da pessoa humana é garantidor das liberdades 

individuais e de um mínimo existencial, razão pela qual a Administração Pública deve garantir 

um mínimo de segurança social aos seus administrados, cumprindo tal princípio. A atuação do 
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Estado não deve ser de cunho assistencial paternalista, mas deve sim promover as mínimas 

condições de vida aos mais necessitados, por meio de um Estado desenvolvedor.49 

Por esta razão, o Estado Democrático de Direito e Bem-Estar Social, na promoção da 

dignidade da pessoa humana, deve conceder aos indivíduos o mínimo existencial. Portanto, o 

núcleo essencial do princípio da dignidade é o mínimo existencial, ou seja, conjunto de 

prestações materiais mínimas sem as quais se poderá afirmar que o indivíduo se encontra em 

situação de indignidade.50 

Se o mínimo existencial é o núcleo do qual se concede a dignidade, importa a 

indagação do que seria a composição deste mínimo existencial? 

Para Barcelos51, a concretização do mínimo existencial consistiria na implementação 

de direitos à educação básica, à saúde, à assistência social e acesso à justiça, com a prestação 

da assistência jurídica gratuita integral.  

Para Moraes52, a dignidade, com o mínimo existencial, é composta por quatro 

princípios: da igualdade, da integridade física e psíquica, da liberdade e da solidariedade. 

A garantia do mínimo social para o exercício dos diretos fundamentais emanados pela 

Constituição é um dever essencial da Administração Pública de “respeitar sem quaisquer tipos 

de contra-argumentações vazias, com parco fundamento humanista, e, na maior parte das vezes, 

de uma crueldade comparável aos momentos mais terríveis da história da humanidade”.53 

Sua extensão se dá diante de um rol de direitos biológicos relacionado à manutenção 

da vida, tanto no que consiste sua existência vital, bem como uma listagem ampliativa, 

consagrando também o mínimo social. Trata-se de uma “lista mínima de direitos ligada 

exclusivamente aos fatores biológicos para a manutenção da vida humana, ou seja, só são 

considerados direitos inseridos no núcleo da dignidade da pessoa humana”, os direitos básicos 

para a manutenção da pessoa com vida e suas funções vitais, citando como exemplo a saúde 

(medicamentos e intervenção hospitalar) e alimentação.54 

                                                 
49  CALDAS, Diogo Oliveira Muniz. A contraposição da teoria dos custos de direitos e do mínimo existencial no 

campo da judicialização dos direitos fundamentais. Revista Interdisciplinar de Direito, v. 14, n. 1, p. 67-79, 
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Entretanto, esta é uma visão restritiva do conceito de mínimo existencial, afastada pelo 

próprio legislador, que estabelece como fundamental no ordenamento jurídico constitucional 

direitos que vão além da saúde e alimentação, ao instituir também a educação, o transporte, a 

segurança, a moradia e demais direitos sociais espalhados por toda a Constituição.55 

Na visão ampliativa do conceito de mínimo existencial, há uma lista de direitos que o 

compõe, os quais vão além do fato de estar vivo, estando presentes os direitos individuais e 

coletivos, além dos sociais já mencionados.56 

Como visto, diante da existência de inúmeros significados, carece de conteúdo 

específico o conceito de mínimo existencial: 

 

[...] mínimo existencial [...] abrange qualquer direito, ainda que 

originariamente não-fundamental (direito à saúde, à alimentação etc.), 

considerado em sua dimensão essencial e inalienável. Não é mensurável, por 

envolver mais os aspectos de qualidade que de quantidade, o que toma difícil 

estremá-lo, em sua região periférica, do máximo de utilidade (maximum 

welfare, Nutzenmaximierung), que é princípio ligado à ideia de justiça e de 

redistribuição da riqueza social. Certamente, esse mínimo existencial, se o 

quisermos determinar precisamente, é uma incógnita muito variável.57 

 

Apesar de também ser conceito aberto e carecedor de certeza, faz-se necessária a 

colocação do entendimento do que consiste o mínimo existencial, principalmente para elencar 

a necessidade da continuidade da pessoa jurídica no cenário econômico do país, como 

ferramenta ativa na efetivação dos direitos humanos, fundamentais e da personalidade. 

No ordenamento jurídico brasileiro, verifica-se que não há previsão constitucional 

expressa consagrando o direito geral à garantia do mínimo existencial. Entretanto, a garantia de 

existência digna consta como princípios e objetivos da ordem constitucional econômica, 

estabelecida no artigo 170, caput da Constituição Federal: 

 

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e 

na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme 

os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: I - soberania 

nacional; II - propriedade privada; III - função social da propriedade; IV - livre 

concorrência; V - defesa do consumidor; VI - defesa do meio ambiente, 

inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental 
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dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação; VII - 

redução das desigualdades regionais e sociais; VIII - busca do pleno emprego; 

IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas 

sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País. 

Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade 

econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos 

casos previstos em lei.58 

 

Além disso, observa-se a inserção de diversos direitos individuais e sociais, 

concebidos na Constituição sob a denominação de Direitos Fundamentais, cuja a lógica do 

ordenamento jurídico os indica como sendo mínimo existencial (e fundamental) consagrados a 

todos os brasileiros.  

Desta forma, observa-se que os direitos sociais específicos, tais como a assistência 

social, a saúde, a moradia, a previdência social, os salários mínimos dos trabalhadores, entre 

outros, acabaram por ser abarcados no conteúdo de mínimo existencial. Neste contexto, 

enfatiza-se que mínimo existencial, compreendido como todo o conjunto de prestações 

materiais indispensáveis para assegurar a cada pessoa uma vida digna, tem sido identificado 

como núcleo essencial dos direitos fundamentais sociais, núcleo este blindado contra toda e 

qualquer intervenção por parte do Estado e da sociedade.59 

Portanto, apesar da impossibilidade de elencar os elementos nucleares do que consiste 

o mínimo existencial, no sentido de apresentar um rol fechado e taxativo, com posições 

subjetivas, verifica-se que a composição do mínimo existencial depende da “análise (ou pelo 

menos a possibilidade de uma averiguação) à luz das necessidades de cada pessoa e de seu 

núcleo familiar, quando for o caso”.60 

Desta forma, mesmo inexistindo conceito expresso do que versa o conteúdo do mínimo 

existencial, observa-se que seu objetivo consiste em garantir ao indivíduo condições mínimas 

de existência digna, sendo este o objetivo do Estado Democrático de Direito e Bem-Estar Social 

adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro. 

O Estado brasileiro, quando da edição da Constituição Federal, promulgada em 1988, 

trouxe rol expressivo e não taxativo nos artigos 5º e seguintes, dos direitos considerados 
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necessários a todos os indivíduos, garantidos pelo Estado a sua efetivação e denominados de 

Direitos e Garantias Fundamentais. 

O sucesso do modelo de Estado Democrático de Direito e Bem-Estar Social depende 

da proteção máxima dos direitos e garantias fundamentais, que concedem aos indivíduos o 

mínimo existencial, interpretado à luz das necessidades de cada pessoa e, consequentemente, 

efetiva a dignidade. 

Acerca dos direitos fundamentais constitucionalmente previstos e protegidos, Sarlet os 

conceitua como sendo: 

 

Todas aquelas posições jurídicas concernentes às pessoas, que, do ponto de 

vista do direito constitucional positivo, foram, por seu conteúdo e importância 

(fundamentalidade em sentido material), integradas ao texto da Constituição 

e, portanto, retiradas da esfera de disponibilidade dos poderes constituídos 

(fundamentalidade formal), bem como as que, por seu conteúdo e significado, 

possam lhes ser equipados, agregando-se à Constituição material, tendo, ou 

não, assento na Constituição formal (aqui considerada a abertura material do 

Catálogo).61 

 

Robert Alexy os conceitua como sendo os direitos com posição relevante, do ponto de 

vista constitucional, e que constituem prerrogativas inerentes à subsistência da condição 

humana dos indivíduos.62 

Os direitos fundamentais consagrados constitucionalmente simbolizaram a evolução 

do ordenamento jurídico brasileiro e marcaram o fim da era da violação dos direitos individuais 

pelo Estado, justificada pela ditadura militar. A concepção de tais direitos essenciais aos 

indivíduos e garantidores do sucesso do Estado Democrático de Direito e de Bem-Estar Social 

advieram da ordem jurídica internacional, da proteção e efetivação dos direitos humanos, 

encabeçada pela Organização das Nações Unidas, com o término da Segunda Guerra Mundial. 

A ordem jurídica internacional baseada na cooperação entre as nações, de cunho 

protetivo aos seres humanos, é encontrada em diversos textos legais internacionais e datam de 

muito tempo antes do término da Segunda Guerra Mundial, inclusive. Verificam-se nas 

legislações internacionais do Século XIX, como, por exemplo, a proibição do comércio de 

                                                 
61  SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na constituição de 1988. 

Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 61. 
62  ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Tradução de Virgilio Afonso da Silva. São Paulo: 

Malheiros Editores, 2006, p. 407. 
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escravos e pirataria, que já se ensejava a ordem global superior à Soberania de cada Estado, 

focada na paz e na proteção do indivíduo.63 

Entretanto, nunca houvera nestes Tratados mecanismos de denúncia, proteção e 

efetivação dos direitos humanos em face dos Estados violadores. Inclusive, destaca-se que antes 

da ocorrência da Segunda grande guerra, houve a criação da Liga das Nações, o que concretizou 

o entendimento global para a criação de um órgão intergovernamental para promoção da paz e 

facilitação da cooperação entre os países, muito embora o órgão tenha falhado demonstrando 

incapacidade em frear as atrocidades do nazismo na Alemanha e a ocorrência da Guerra.64 

Portanto, com o fim da Segunda Guerra Mundial, instaurou-se a concepção 

contemporânea dos direitos humanos, introduzida com a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos de 1948, reiterada pela Declaração de Direitos Humanos de Viena de 1993, surgido 

no pós-guerra, como resposta às atrocidades e aos horrores cometidos pelo nazismo, sendo 

compreendido que o Estado é o grande violador de direitos humanos.65 

Este cenário de pós-guerra possibilitou a reconstrução dos direitos humanos como 

referencial ético para orientar a ordem internacional contemporânea, surgindo no direito 

internacional o sistema normativo de proteção, vocacionado a proteger os direitos humanos e 

limitar o poder do Estado, projetando constitucionalismo global em diversos países com “textos 

constitucionais abertos a princípios, dotados de elevada carga axiológica, com destaque ao valor 

da dignidade humana”.66 

Consequentemente, esta nova concepção instaurada determina a revisão da soberania 

absoluta do Estado, que passa a ser relativizada na medida em que são admitidas intervenções 

no plano nacional em prol da proteção dos direitos humanos, e verifica a cristalização da ideia 

de indivíduos como sujeitos, com direitos protegidos na esfera nacional e internacional.67 

Desta forma, a partir da ordem jurídica estipulada no plano internacional com o 

término da Segunda Guerra Mundial, o escopo e o fim do direito passa a ser o homem, dotado 

de valor em si e por si, sendo necessária a positivação dos direitos humanos para garantir a 

efetivação da dignidade da pessoa humana. Em que pese o reconhecimento e positivação dos 
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valores básicos para garantia do pleno desenvolvimento do ser humano, os direitos do homem 

ainda estão longe de serem respeitados e concretizados em sua plenitude. 

Dentro no rol dos direitos humanos consagrados na ordem internacional, observa-se a 

estipulação, pela Declaração Universal dos Direitos dos Homens de 1948, da proteção da 

dignidade humana; da igualdade em direitos e dignidade; da liberdade individual em todos os 

aspectos; do direito à vida; à segurança pessoal; da proibição da escravidão; proibição à tortura; 

do acesso à justiça; da presunção de inocência; da privacidade garantida; do direito à 

nacionalidade; à propriedade privada (e a manter sociedade); direito ao emprego com condições 

justas e dignas; direito à educação e à vida cultural; à participação na política e entre outros.68 

Destaca-se, entretanto, que o rol previsto como direitos humanos na Declaração 

Universal não é taxativo e limitado, visto que tais direitos vivem em constante transformação e 

adição, podendo ser previstos em outros Tratados Internacionais de cunho protetivo à 

Dignidade da Pessoa Humana. 

Observa-se que a ordem jurídica estipulada pela Constituição Federal em 1988 

entendeu pela implementação da ordem jurídica internacional concebida no pós-guerra, 

adotando a dignidade da pessoa humana como princípio norteador do ordenamento, garantindo 

o mínimo existencial com a proteção dos direitos humanos, denominados no texto 

constitucional de direitos fundamentais. 

Necessário pontuar, sumariamente, a distinção da nomenclatura direitos humanos e 

direitos fundamentais, apenas para elucidar a utilização do termo.  

Os direitos humanos são os direitos inerentes aos seres humanos (direitos naturais) e à 

sua própria existência, inscritos em Tratados ou em costumes internacionais, que ascenderam 

ao patamar do Direito Internacional Público. Por fim, direitos fundamentais são os direitos 

humanos conferidos de proteção constitucional.69 

Neste liame, observa-se que o ordenamento jurídico brasileiro consagrou na 

Constituição Federal de 1988 diversos direitos humanos estabelecidos em Tratados 

Internacionais, adotando a terminologia direitos fundamentais dentro da Constituição Federal.  

Para efetivação destes direitos humanos/direitos fundamentais consagrados na ordem 

internacional e constitucional, faz-se necessária a atuação estatal, seja como responsável na 

concessão dos mesmos, ou na sua necessária abstenção.  
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Sobre a concretização dos direitos humanos/direitos fundamentais, desdobra-se no 

próximo item deste capítulo o entendimento de Amartya Sen sobre dignidade e liberdade como 

meio de desenvolvimento humano.  

 

2.2 DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO COMO LIBERDADE 

 

Para a efetivação dos direitos humanos/direitos fundamentais, é necessário que o 

Estado possua recursos financeiros para alocá-los através de políticas públicas externadas por 

leis e regulamentações, em cumprimento ao princípio da legalidade da Administração Pública. 

Tendo em vista que os recursos financeiros são escassos, faz-se necessário alocá-los de forma 

eficiente. 

Há clara relação de causa e consequência entre direitos humanos/direitos fundamentais 

e desenvolvimento econômico estatal, visto que, para o cumprimento das promessas 

constitucionais e globais realizadas pelo Estado, o que significa na efetivação dos direitos 

humanos/direitos fundamentais, torna-se necessário o desenvolvimento econômico do Estado 

para dispor de recursos. 

O inverso também é verdade. É necessária a efetivação dos direitos humanos/direitos 

fundamentais para que ocorra, consequentemente, o desenvolvimento econômico estatal. Uma 

sociedade com pleno acesso aos direitos humanos/direitos fundamentais garantidos, tais como 

educação, comida, saneamento básico, saúde, liberdade, entre outros, é uma sociedade 

desenvolvida, e, portanto, desnecessita dos programas sociais estatais instituídos.  

Assim como, sendo desenvolvida a sociedade, maior será a quantidade de pessoas 

assalariadas contribuindo com a economia do país: mais dinheiro circulando no comércio, mais 

impostos sendo pagos, novas empresas abrindo, maior oferta de emprego, entre outros. Tudo 

isto traz, consequentemente, maiores recursos financeiros ao Estado, promovendo o 

desenvolvimento de sua economia. 

Portanto, a efetivação dos direitos humanos/direitos fundamentais depende do 

desenvolvimento econômico estatal, assim como o desenvolvimento econômico estatal também 

depende da efetivação dos direitos humanos/direitos fundamentais. 

Todavia, o desenvolvimento não é somente sinônimo de acúmulo de riqueza e 

crescimento econômico, embora durante muito tempo se acreditou neste conceito raso como o 

único caminho para a garantia da qualidade de vida através do progresso econômico estatal.  

Com a quebra da Bolsa de Valores de Nova Iorque em 1929, estabeleceu-se na década 

de 30 a construção do indexador de renda nacional, conhecido como Produto Interno Bruto, 
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demonstrando-se neste período o entendimento de que o desenvolvimento econômico seria o 

resultado da expansão dos processos de industrialização e do avanço da ciência, que traria o 

acúmulo de capital e viabilizaria que demais países do mundo conseguissem atingir o 

desenvolvimento econômico já atingido pelos países como Estados Unidos, Inglaterra, França 

e outros.70 

O entendimento de crescimento econômico como sinônimo de acúmulo de capital 

começou a ser questionado a partir da década de 1940, com contribuição de Schumpeter, cujo 

pensamento defende o processo social como um todo indivisível, em que o estado econômico 

de um povo não emerge simplesmente das condições econômicas precedentes, mas de toda a 

totalidade de aspectos vivenciados pela sociedade. Dessa forma, os países passaram a ser 

classificados em desenvolvidos, subdesenvolvidos ou países em desenvolvimento, indicadores 

econômicos que designam a necessidade de industrializar um país quando subdesenvolvido ou 

em desenvolvimento, instituindo uma economia de mercado que incluísse a maior parte da 

população.71 

Entretanto, o intenso crescimento econômico ocorrido na década de 50 em diversos 

países em desenvolvimento (como o Brasil) não se traduziu em maior acesso aos direitos 

sociais, tais como a saúde, a educação e melhoria na qualidade de vida em geral, razão pela 

qual iniciou a incorporação de outras questões que vão além do crescimento econômico para 

corresponder ao conceito de desenvolvimento. 

Por esta razão, apesar de haver a ligação causa e consequência entre a efetivação de 

direitos humanos/fundamentais e o desenvolvimento econômico Estatal, constata-se que apenas 

a riqueza do país não garante o bem-estar de sua população, razão pela qual Amartya Sen propõe 

a liberdade como garantia de efetivação do “bem-estar social” (garantia ao mínimo existencial 

de Dignidade da Pessoa Humana), sendo a liberdade conceituada como a capacidade de ser 

livre para poder escolher, fazer ou deixar de fazer coisas que se queira, agente de sua própria 

vida: 

 

Expandir as liberdades que temos razão para valorizar não só torna nossa vida 

mais rica e mais desimpedida, mas também permite que sejamos seres sociais 
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mais completos, pondo em prática nossas volições, interagindo com o mundo 

em que vivemos e influenciando esse mundo.72 

 

A globalização expandiu os fluxos de informação, atingindo todos os países do mundo, 

gerando um nível de riqueza sem precedentes, sendo que os ideários da Democracia, como 

sistema político viável, circularam de forma mais ágil pelos países. Em contrapartida, a 

globalização também é responsável por causar catástrofes em grandes escalas, que expressam 

problemas sociais, tais como a fome, a extrema pobreza, a falta de liberdade dos ainda existentes 

regimes autoritários, desigualdade, entre outros.73 

 

A perspectiva do desenvolvimento como liberdade parte da constatação de 

que o mundo contemporâneo atingiu um alto grau de opulência ao mesmo 

tempo em que ainda convive com antigos problemas, tais como: a persistência 

da pobreza, a violação das liberdades políticas, a fome, entre outros. Superar 

esses problemas, assim, é um aspecto central do processo de desenvolvimento, 

que passa a ser avaliado a partir da sua capacidade de eliminar as diversas 

privações vivenciadas pelos indivíduos. A ideia de privação é vista pelo autor 

como restrições que impossibilitam as pessoas de realizarem suas escolhas.74 

 

As fomes coletivas e subnutrição negam a muitos a liberdade básica de sobrevivência, 

assim como, o restrito acesso a serviços de saúde, ao saneamento básico, à água tratada, fatores 

que contribuem para a morte prematura. Destaca-se que inclusive em países ricos se constata 

que a longevidade de grupos substanciais não é mais elevada do que em muitas economias 

pobres, diante da desigualdade social e da falta de acesso dos carentes às oportunidades básicas 

de serviços de saúde, educação e emprego.75 

O combate a tais catástrofes sociais se dá pelo desenvolvimento, sendo este um 

processo de expansão das liberdades das pessoas e remoção de suas principais fontes de 

privação, tais como “pobreza e tirania, carência de oportunidades econômicas e destituição 

social sistemática, negligência dos serviços públicos e intolerância ou interferência excessiva 

de Estados repressivos”.76 
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A democracia como meio do desenvolvimento econômico, social e humano de um 

povo é aquela que oferece Instituições democráticas, ou seja, estruturas para que o povo viva 

em democracia e haja a expansão das liberdades. Não se trata da democracia no sentido genérico 

do termo aplicado à política, visto que esta não traz a verdade em si mesma. Inclusive, 

constatou-se que as democracias tidas como modernas falharam ao inserir tiranos para liderar 

países, como ocorreu na Alemanha na década de 1930.77 

 

Instituições democráticas não fazem a democracia. Elas apenas oferecem 

estruturas para que um povo-sujeito viva a democracia. Um país de 

instituições democráticas com um povo-objeto, que vota sem participar e age 

sem cumprir as obrigações da própria organização humana em sociedade, está 

condenado à democracia manipuladora (do povo-objeto) que serve a uma elite 

(detentora de poder político e econômico) isenta da obrigação. Isso leva à 

falência das próprias instituições democráticas. Pense na crise que essas 

instituições estão vivendo no mundo atual, como a que está ocorrendo no 

Brasil, com um Congresso sem credibilidade, mas com força para agir de 

acordo com os interesses daqueles que o dominam.78 

 

Além da democracia ofertada pelas instituições democráticas, é necessária a liberdade 

para que o desenvolvimento ocorra. A liberdade garante a escolha consciente do rumo a ser 

tomado. Ela garante que tanto os indivíduos em suas particularidades, quanto a sociedade 

consiga escolher seus destinos, que traz o real alcance do tão almejado desenvolvimento. Com 

o respeito e a tutela das liberdades individuais, numa sociedade democrática e humanista, 

fomenta-se o desenvolvimento do ser humano individualizado, da sociedade e do próprio 

Estado, numa perspectiva de justiça e igualdade material. 

Para Amartya, essa liberdade necessária ao desenvolvimento exerce papel distinto da 

democracia e dos direitos políticos básicos no fornecimento de segurança e proteção a grupos 

vulneráveis. Para ele: 

 

O exercício desses direitos pode realmente ajudar a tornar os Estados mais 

responsivos às dificuldades sofridas pelas pessoas vulneráveis – e, assim, 

contribuir para prevenir desastres econômicos como as fomes coletivas. 

Porém, avançando mais, o aumento geral de liberdades políticas e civis é 

decisivo para o próprio processo de desenvolvimento. Entre as liberdades 

relevantes inclui-se a liberdade de agir como cidadão que tem sua importância 

reconhecida e cujas opiniões são levadas em conta, em vez de viver como 

vassalo bem alimentado, bem vestido e bem entretido.  
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O papel instrumental da democracia e dos direitos humanos, ainda que 

indubitavelmente muito importante, tem de ser distinguido de sua importância 

constitutiva.79 

 

Portanto, embora o crescimento econômico seja considerado mecanismo de promoção 

do desenvolvimento, ambos são distintos. Necessita-se muito mais do que o acúmulo de riqueza 

para que um Estado se desenvolva. É preciso alterar as estruturas sociais para que se reduza o 

mal-estar causado pelo subdesenvolvimento, no intuito de conferir a todos a possibilidade de 

usufruir os bens de consumo e ter suas necessidades básicas saciadas. Segundo Amartya, o 

desenvolvimento do Estado não pode ser considerado um fim em si mesmo, pois tem que 

melhorar a vida da sociedade que vive neste Estado e, somente se consegue isso com o 

fortalecimento das liberdades. 

Amartya considera cinco tipos de liberdades aos indivíduos para que exista o 

desenvolvimento: liberdades políticas; facilidades econômicas; oportunidades sociais; 

garantias de transparência; e segurança protetora. 

No que consiste a liberdade política, trata-se do direito de as pessoas escolherem 

livremente seus próprios representantes, fiscalizá-los, opinar livremente das decisões tomadas 

pelos administradores públicos, sem que sofram quaisquer retaliações; existência de uma mídia 

imparcial, livre e sem censura; garantia do pleno acesso à justiça e existência de instituições 

capazes de garantir o cumprimento deste direito.80 

Dentro da liberdade política se encontra a democracia, a participação popular que é a 

exigência para a existência de um governo democrático, não se confundindo democracia com 

o direito de votar. A democracia significa a participação político-social em uma forma de 

governo que cria oportunidades e liberdades: “democracia deve ser vista como a criação de 

oportunidades e o uso dessas oportunidades invoca diferentes tipos de análises, lidando com a 

prática dos direitos democráticos e políticos”.81 

Para a existência de um governo democrático, verifica-se a necessidade de a população 

participar desse governo por meio de uma razão pública, forma pela qual o povo pode 

manifestar seus pensamentos, uma vez que ocorrendo o debate o governo somente tomará suas 

decisões a partir desta discussão participativa do povo. Para tanto, exige-se “democracia 
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funcional com eleições periódicas, partidos de oposição, liberdade de expressão e uma mídia 

relativamente livre”.82 

As facilidades econômicas dizem respeito às oportunidades que os indivíduos têm para 

utilizar de recursos econômicos com a finalidade do consumo, produção ou troca. Como as 

liberdades políticas e civis são elementos constitutivos da liberdade humana, sua negação é, em 

si, uma deficiência, sendo que os direitos humanos, desempenhando papel fundamental no 

desenvolvimento, necessitam dos direitos civis e das liberdades econômicas.83 

As oportunidades sociais dizem respeito aos direitos sociais, referem-se aos serviços 

de saúde, educação, assistência social, dentre outros, que devem ser disponibilizados aos 

indivíduos para melhora na qualidade de vida, para que assim possam participar de maneira 

efetiva da vida pública.84 

Já as garantias de transparência dizem respeito ao dever de sinceridade que as pessoas 

necessitam ter umas com as outras para o convívio harmônico da sociedade, sendo que “Essas 

garantias têm um claro papel instrumental como inibidores da corrupção, da irresponsabilidade 

financeira e de transações ilícitas”.85 

Por fim, a segurança protetora diz respeito à possibilidade de proporcionar às pessoas 

do globo uma segurança social para que não se tornem miseráveis, e as catástrofes sociais não 

lhes leve ao óbito prematuro.86 

 

A segurança protetora é necessária para propiciar uma rede de segurança 

social, impedindo que a população afetada seja reduzida à miséria abjeta e, em 

alguns casos, até mesmo à fome e à morte. A esfera da segurança protetora 

inclui disposições institucionais fixas, como benefícios aos desempregados e 

suplementos de renda regulamentares para os indigentes, bem como medidas 

ad hoc, como distribuição de alimentos em crises de fome coletiva ou 

empregos públicos de emergência para gerar renda para os necessitados.87 

 

Cada tipo de liberdade ajuda a promover a capacidade geral de uma pessoa, atuando 

de forma a complementar uma das outras, contribuindo para o aumento da liberdade humana 

em geral. As liberdades não são os fins do desenvolvimento, mas também os meios para 

consegui-lo. As liberdades políticas ajudam a promover a segurança econômica, já as 
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oportunidades sociais facilitam a participação econômica de todos; as facilidades econômicas 

ajudam a gerar abundância individual, além de recursos públicos para os serviços sociais; e, por 

fim, as liberdades de diferentes tipos podem fortalecer umas às outras.88 

Em suma, as liberdades delineadas na ideia de Amartya Sen asseguram as capacidades 

dos indivíduos para o acesso aos serviços e bens sociais, assim como condicionam a disposição 

socioeconômica para assegurar que as pessoas tenham acesso às oportunidades necessárias para 

o seu desenvolvimento.89 

Sobre capacidades dos indivíduos, o autor pontua a existência de quatro capacidades, 

consideradas elementares: a) vida longa e saudável; b) instrução; c) ter acesso aos recursos 

necessários para que tenha uma vida digna; e d) possibilidade de participar da vida em 

comunidade. Somente há desenvolvimento quando os benefícios do crescimento servem à 

ampliação das capacidades humanas.90 

Portanto, o desenvolvimento significa a efetivação dos direitos humanos, ou seja, a 

concretização de direitos tais como a educação, saúde e direitos civis, que são bons exemplos 

de agentes promoventes de liberdades, tornando a liberdade como meio e fim para o 

desenvolvimento econômico Estatal, ou seja, “o desenvolvimento consiste na eliminação de 

privações de liberdade que limitam as escolhas e as oportunidades das pessoas de exercer 

ponderadamente sua condição de agente”.91 

A criação de oportunidades sociais, por meio de serviços como educação pública, 

saúde e uma imprensa livre, pode contribuir para o desenvolvimento econômico do país e 

reduzem significativamente as taxas de mortalidade.92 

 

O enfoque nas liberdades humanas contrasta com as visões de 

desenvolvimento centradas no aumento do PIB, da renda, na industrialização, 

indo muito além da acumulação de riquezas e outras variáveis relacionadas à 

renda. O desenvolvimento, nessa nova percepção, está relacionado, sobretudo, 

à melhora da vida que se leva e às liberdades que se desfruta, e sua realização 

depende inteiramente da condição de agentes das pessoas, pois a livre 

condição de agente não apenas é uma parte constitutiva do desenvolvimento, 
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mas também contribui para fortalecer outros tipos de condições de agentes 

livres.93 

 

Por fim, defende-se a liberdade dos mecanismos de mercado para alcance do 

desenvolvimento. Tendo em vista que os indivíduos atuam em um mundo de instituições, as 

liberdades dependem que as instituições existentes atuem de forma eficiente. Dentro das 

instituições, observa-se o mercado, sistema onde pessoas interagem de forma a estabelecer 

vantagens mútuas.  

Destaca-se: 

 

O mecanismo de mercado obteve grande êxito em condições nas quais as 

oportunidades por ele oferecidas puderam ser razoavelmente compartilhadas. 

Para possibilitar isso, a provisão de educação básica, a presença de assistência 

médica elementar, a disponibilidade de recursos (como a terra) que podem ser 

cruciais para algumas atividades econômicas (como a agricultura) pedem 

políticas públicas apropriadas (envolvendo educação, serviços de saúde, 

reforma agrária etc.). Mesmo quando é suprema a necessidade de uma 

“reforma econômica” para dar mais espaço aos mercados, essas facilidades 

desvinculadas do mercado requerem uma ação pública cuidadosa e resoluta.94 

 

Verifica-se que essa liberdade contribui não apenas para a eficiência nos resultados 

econômicos tradicionais – prosperidade –, mas também significam a eficiência para as demais 

liberdades individuais. Entretanto, destaca-se que esta eficiência não garante a equidade 

distributiva, razão pela qual os poderes do mecanismo de mercado têm de ser suplementados 

com a criação de oportunidades sociais básicas para alcançar justiça social e equidade.95 

Dentre as formas de atuação estatal para efetivação dos direitos humanos/fundamentais 

que culmina na eliminação da privação de liberdade do indivíduo e concretiza o 

desenvolvimento econômico, tem-se a edição de leis que contribuem para o acesso à justiça e 

a realização de políticas públicas. Ambas dependem da ação consciente e eficiente do Estado 

para alocar os recursos escassos. 

Entretanto, observa-se que o principal problema não é a escassez de recursos, mas sim 

a aplicação inadequada ou ineficiente dos recursos disponíveis, desviados pela corrupção 
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sistêmica, ou então, utilizados em medidas que restringem as liberdades, que acabam por inibir 

o desenvolvimento.96 

Portanto, a promoção do desenvolvimento vai além do acúmulo do capital, sendo que 

necessita da elaboração e implantação de políticas públicas capazes de atender as necessidades 

sociais. O desenvolvimento deve consistir na minimização das dificuldades e males que afetam 

a sociedade, promovendo a economia e o bem-estar geral, através de políticas públicas que 

visam a expansão das capacidades das pessoas para que possam ter uma vida digna.97 

Dentro do campo do livre exercício das capacidades do indivíduo, observa-se a 

propriedade privada como mecanismo que contribui para o desenvolvimento como liberdade. 

O direito à propriedade é resguardado e protegido constitucionalmente como direito 

fundamental, desde que cumprida a função social, que contribui para o desenvolvimento e para 

a efetivação da dignidade da pessoa humana com a garantia do mínimo existencial.  

A Lei nº 11.101/2005 que trata da recuperação e falência de empresas, visa a 

permanência da empresa, desde que resguardada a função social, razão pela qual no próximo 

item é analisada a sua conceituação e seus efeitos para contribuir com o desenvolvimento 

humano. 

Entretanto, antes de adentrar no tema da função social da empresa, é necessário realizar 

uma última pontuação sobre desenvolvimento: a importância do direito para sua concretização. 

Faz-se necessário destacar o papel do ordenamento jurídico no desenvolvimento e sua relação 

com a economia política, uma vez que o próprio Direito é uma instituição. 

O Direito é ferramenta para criação e manutenção de uma estrutura jurídica 

organizada, condição necessária para expansão do capitalismo e do crescimento econômico, 

visto que ele confere a previsibilidade e dá segurança jurídica ao mercado, necessários para que 

as instituições estatais e as organizações privadas ajam em prol do crescimento econômico. 

Portanto, o Direito é um dos meios para que se alcance o desenvolvimento.98 
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Assim sendo, entende-se a influência positiva do ordenamento jurídico para com o 

desenvolvimento, sendo inclusive esta a razão pela qual China e Rússia tiveram 

desenvolvimento distinto, visto que o Estado chinês tem atraído maiores investimentos 

estrangeiros diante da proteção da propriedade que é maior na China do que na Rússia.99 

Desta forma, o Direito é um arranjo institucional, visto que “instituições são agências 

fechadas, existentes em termos concretos e objetivos, constituindo-se como um elemento social 

detentor de autonomia e separabilidade relativa”.100 

Portanto, o Direito como instituição é um fenômeno social, impessoal e coletivo, tendo 

a coletividade como elemento central, sendo que por meio delas se estabelecem limitações aos 

indivíduos, através das normas jurídicas e sociais, aplicadas de forma coercitiva, para estimular 

os indivíduos a agir de determinada maneira, disciplinando a vida dentro da sociedade, ao 

permitir ou restringir os indivíduos de agir, com o intuito de conferir segurança, previsibilidade 

e estabilidade.101 

 

As instituições são essenciais ao desenvolvimento, impregnando-se na 

sociedade por meio do Direito, sendo este o responsável pela sua objetivação 

e institucionalização. Ademais, o próprio ordenamento jurídico, por ser o mais 

importante arranjo institucional, uma vez que cria, modifica e extingue 

instituições, também é um elemento primordial para o desenvolvimento. As 

instituições são importantes por se tratar de regras que estruturam relações 

sociais que alteram e são alteradas pela sociedade, não apenas para restringir, 

mas também para promover e constituir comportamentos que pavimentem o 

caminho do desenvolvimento.  

A variabilidade institucional é histórica e politicamente situada, de modo que 

não há modelo replicável em qualquer momento e em qualquer lugar que posa 

ser adotado.102 

 

Em suma, o Direito exerce papel fundamental ao desenvolvimento, visto que ele é o 

meio pelo qual se garante as liberdades e o livre exercício das capacidades do indivíduo, 

responsável pela segurança e estabilidade dos comportamentos sociais.  

Neste trabalho, o foco se dará ao direito à propriedade – a empresa – resguardado e 

protegido constitucionalmente como direito fundamental, desde que cumprida a função social. 

Portanto, passa-se à análise do limitador ao direito à propriedade: função social. 
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2.3 DOS FUNDAMENTOS DA RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E DOS PRINCÍPIOS 

GERAIS DA ORDEM ECONÔMICA 

 

Sendo a empresa a forma pela qual os indivíduos exteriorizam suas escolhas 

livremente e exercem o direito de propriedade, e que através da função social efetiva os direitos 

humanos/fundamentais, entende-se que a recuperação judicial é a ferramenta jurídica para a 

manutenção da empresa e da pessoa do empresário neste cenário, em prol da garantia da 

liberdade individual e do desenvolvimento econômico.  

Sobre a Lei nº 11.101/2005 e o objetivo do instituto da recuperação de empresas, 

pontua-se: 

 

A Lei de Recuperação de Empresas e Falência estabelece que o objetivo é 

viabilizar a superação da crise do empresário, permitindo a manutenção da 

empresa, dos empregos e dos interesses dos credores, pautado na luta contra 

o desemprego e a retomada do desenvolvimento econômico, aliando-se à 

busca do pleno emprego, preservando e otimizando a utilização produtiva de 

bens, ativos e recursos produtivos.103 

 

Portanto, sabe-se, primeiramente, que o instituto possibilita a retomada da empresa em 

dificuldades financeiras e que seus objetivos estão expressamente previstos no artigo 47 da Lei 

nº 11.101/2005, ou seja, manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos 

interesses dos credores, de forma a promover “a preservação da empresa, sua função social e o 

estimulo à atividade econômica”.104 

Há clara intenção do legislador, ao expressamente prever o objetivo do instituto no seu 

artigo 47, de reconhecer a empresa num cenário exógeno, não se importando apenas com sua 

condição econômica e financeira, mas sim os efeitos de sua mantença no cenário em que está 

envolvida, como continuação da produção de seus reflexos sobre a sociedade, tais como a 

criação de empregos,  pagamento de salários, arrecadação de tributos e atos jurídicos com outras 

empresas (credores), movimentando assim o mercado: 

 

Dessa forma, o conceito de recuperação de empresa cria um novo paradigma, 

cujos alicerces sustentam a nova teoria da preservação da unidade produtiva, 

em razão da função social metainfividual, preocupada não só com os aspectos 
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da eficiência econômica, alardeados pela escola de Chicago, como também 

com a dimensão social dessa preservação de empresa em estado de crise 

econômico-financeira.105 

 

Portanto, o artigo 47 da legislação falimentar destaca os fundamentos da recuperação 

de empresas, que tem como objetivo regular e direcionar o instituto, no intuito de respeitar o 

interregno do ordenamento jurídico, sendo eles: livre iniciativa, valor social do trabalho, livre 

concorrência, pleno emprego, viabilização da superação da situação da crise econômico-

financeira do devedor, manutenção da fonte produtora, manutenção do emprego dos 

trabalhadores, respeito aos interesses dos credores, preservação da empresa, função social e 

estímulo à atividade econômica.106 

No que diz respeito à interligação dos fundamentos da recuperação de empresas com 

o restante do ordenamento jurídico, observa-se que há identidade destes com os princípios 

gerais da ordem econômica constitucionalmente previstos. 

A Constituição Federal Brasileira de 1988, em seu Título VII, denominado ‘Da Ordem 

Econômica e Financeira’, consagra um capítulo inteiramente dedicado aos princípios gerais da 

atividade econômica. No artigo 170, constatam-se os princípios norteadores da ordem, sendo 

eles: soberania nacional, propriedade privada, função social da propriedade, livre concorrência, 

defesa do consumidor, defesa do meio ambiente, redução das desigualdades regionais e sociais, 

busca do pleno emprego e tratamento favorecido às empresas de pequeno porte.107 

Imperioso destacar a necessidade de aliar tais princípios aos fundamentos do Estado 

Democrático de Direito elegido para a República Federativa do Brasil, previstos no primeiro 

artigo da Constituição Federal que privilegia concepções capitalistas, tais como: a soberania, a 

cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, e 

o pluralismo político.108 

Portanto, os fundamentos da recuperação de empresas, aliados aos fundamentos do 

Estado Democrático de Direito e da Ordem Econômica Nacional, constitucionalmente 

consagrados, compõem figuras exponenciais que garantem aos empresários o pleno gozo de 

sua propriedade e o exercício da livre iniciativa. Entretanto, condiciona esse direito individual, 
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ao cumprimento da função social da propriedade, que tem como maior objetivo o respeito à 

dignidade da pessoa humana.109 

Nesta parte do capítulo se fará a conceituação dos fundamentos da recuperação de 

empresas e dos princípios da Ordem Econômica e do Estado Democrático de Direito que têm 

relação com o objetivo do instituto da recuperação que, aliados aos conceitos de dignidade 

humana e de desenvolvimento como liberdade previamente vistos, visa constatar se o instituto 

da recuperação judicial é ou não uma ferramenta que possibilita a manutenção da empresa 

viável no mercado, pois a empresa viabiliza a liberdade individual e efetiva os direitos 

humanos/fundamentais e os direitos da personalidade. 

Os dois primeiros fundamentos da recuperação a serem vistos dizem respeito ao 

objetivo óbvio do sucesso do instituto: viabilização da superação da situação de crise 

econômico-financeira e preservação da empresa. Como ambos além de fundamentos são 

também requisitos para a concessão da recuperação judicial, neste primeiro momento será feita 

a conceituação destes; entretanto, serão objeto de aprofundamento no último capítulo. 

O princípio da superação da crise econômico-financeira diz respeito à necessidade de 

se conceder a recuperação apenas às empresas que, efetivamente, sejam capazes de transpor a 

instabilidade econômico-financeiro de suas atividades negociais, razão pela qual quando se 

concede o benefício recuperatório em favor de empresas irrecuperáveis resulta na violação do 

princípio referido.110 

Atrelado ao princípio da superação da crise, tem-se o princípio da preservação da 

empresa, que determina a continuidade das atividades de produção de riquezas como objetivo, 

sempre que possível, reconhecendo em contrapartida a necessidade de extinção das atividades 

empresariais prejudiciais à sociedade como um todo. 

 

A Lei 11.101, de 09.02.2005, revogando a legislação falimentar de 1945, traz 

significativa mudança no que diz respeito à preservação ou, tentativa de 

preservação, de empresas. Entenda-se empresa como organização econômica 

que atua em mercados e, cuja existência interessa à sociedade em geral, aos 

exercentes da atividade, aos credores, aos consumidores ou clientes e ao 

Estado. Assim, a análise da disciplina relativa à preservação da empresa não 

prescinde de alguma incursão no plano da utilidade e prestabilidade 

econômica das normas, uma vez que ao direito, na funcionalização das regras 

jurídicas, cabe respeitar a noção de eficiência econômica, dificultar o 

oportunismo, a busca de vantagens desproporcionais ou facilitar 
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desequilíbrios na alocação de recursos que gerem ou aumentem custos de 

transação.111 

 

Portanto, ambos os princípios (superação e preservação) atuam conjuntamente, 

determinando a necessidade de concessão da recuperação judicial apenas “em favor daquelas 

atividades que se mostrem viáveis e ainda capazes de serem desenvolvidas pelo empresário 

devedor ou por outro empreendedor que venha a adquiri-la”.112 

Seguindo com os fundamentos do instituto jurídico da recuperação de empresas, 

verifica-se que o valor social do trabalho adveio no intuito de proteger a dignidade da pessoa 

humana através do trabalho, em combate à escória da exploração causada pelo capitalismo 

agressivo em progresso desde a primeira revolução industrial.113 

 

Numa indubitável reação contra os que não vêem no trabalho mais do que uma 

mercadoria, a Igreja timbrou em reafirmar o valor cristão do trabalho. Na 

verdade, o trabalho é ao mesmo tempo um direito e uma obrigação de cada 

indivíduo. Como direito, deflui diretamente do direito à vida. Para viver, tem 

o homem de trabalhar. A ordem econômica que lhe rejeitar o trabalho lhe 

recusa o direito a sobrevier. Como obrigação, deriva do fato de viver o homem 

em sociedade, de tal sorte que o todo depende da colaboração de cada um.114 

 

Portanto, assim como a dignidade da pessoa humana, o valor social do trabalho é 

fundamento do Estado Democrático de Direito e da República Federativa do Brasil, os quais 

compõem a sociedade erigida e desejada constitucionalmente pelo ordenamento jurídico. 

Conjuntamente com o valor social do trabalho e os demais fundamentos, o acesso ao 

pleno emprego tem por objetivo garantir ao indivíduo o acesso ao mercado de trabalho, 

proporcionando a produção de riqueza, movimentando o sistema econômico.  

Entretanto, o Estado deve atuar para garantir as condições dignas de trabalho e o salário 

justo para a atividade desempenhada, ou seja, “voltado à solução das desigualdades regionais e 

sociais, com o intuito de proporcionar existência de postos de trabalho para todos, impondo-se 

a intervenção do Estado no sentido de minimizar essa ocorrência”.115 

Com relação ao instituto da recuperação de empresa, observa-se que atrelado ao 

fundamento do valor social do trabalho e do acesso ao pleno emprego, busca-se também, com 
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a reabilitação da empresa em crise, a manutenção do emprego aos trabalhadores da mesma, 

visto que uma empresa ativa gera empregos, seja de forma direta ou indireta. 

Como já é passível de se perceber, o Estado não sobrevive sem atividade econômica, 

visto que necessita dos tributos gerados por esta para prestação dos serviços públicos essenciais 

em prol da efetivação dos direitos humanos. Por sua vez, a atividade econômica não existe sem 

empresas, “que somente mostram-se capazes de atender as demandas do mercado, a partir de 

organizações subjetivas, organização de pessoas com ou sem o auxílio de meios de 

produção”116. Portanto, a legislação falimentar insere a manutenção do pleno emprego como 

princípio norteador das decisões proferidas pelo judiciário para a concessão da recuperação. 

Entretanto, necessário destacar que apesar de a manutenção do emprego ser 

fundamento da legislação falimentar para viabilizar a continuidade da empresa, isso não 

significa que sua conservação se realize da forma como se encontrava quando a empresa não 

estava em crise, visto que se permite a mitigação das obrigações trabalhistas para viabilizar a 

continuidade da mesma, pois “considera-se que os custos sociais decorrentes do desemprego 

seriam sempre maiores do que a relativização dos direitos trabalhistas”.117 

Por fim, pontua-se que a manutenção do emprego não poderá desencadear escusas 

ilimitadas ao deferimento da recuperação de empresas como fundamento único para concessão 

do benefício, visto que, “Do contrário, haverá simples diferimento da falência, o que poderá 

ceifar a oportunidade que estes trabalhadores teriam de vincularem-se a outras organizações 

empresariais ou para reverem sua capacitação técnico-profissional”.118 

Dentre os princípios da recuperação, o da livre iniciativa, previsto nos artigos 1º e 170 

da Constituição Federal, é também fundamento da República Federativa do Brasil e da Ordem 

Econômica, que viabiliza o exercício de qualquer atividade lícita e econômica, de forma a 

respeitar o livre exercício dos demais particulares, assegurar a liberdade e coibir o abuso do 

poder econômico estatal e da concorrência desleal.119 

 

Inúmeros são os sentidos, de toda sorte, podem ser divisados no princípio, em 

sua dupla face, ou seja, enquanto liberdade de comércio e indústria e enquanto 

liberdade de concorrência. A este critério classificatório acoplando-se outro, 

que leva à distinção entre liberdade pública e liberdade privada, poderemos 

ter equacionado o seguinte quadro de exposição de tais sentidos: a) liberdade 

de comércio e indústria (não ingerência do Estado no domínio econômico): 

a.1) faculdade de criar e explorar uma atividade econômica a título privado - 
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liberdade pública; a.2) não sujeição a qualquer restrição estatal senão em 

virtude de lei - liberdade pública; b) liberdade de concorrência: b.1) faculdade 

de conquistar a clientela, desde que não através de concorrência desleal - 

liberdade privada; b.2) proibição de formas de atuação que deteriam a 

concorrência - liberdade privada; b.3) neutralidade do Estado diante do 

fenômeno concorrencial, em igualdade de condições dos concorrentes – 

liberdade pública.120 

 

Portanto, a livre iniciativa é princípio norteador da recuperação de empresas, e 

fundamento da ordem econômica do país, o qual determina limites aos direitos individuais da 

liberdade e propriedade privada, em prol da coletividade e do interesse da justiça social.121 

A livre iniciativa é prerrogativa da iniciativa privada e cerne fundamentador do 

liberalismo econômico, havendo o privilégio constitucional às empresas privadas com a 

capacidade de desenvolver suas atividades econômicas, cabendo ao Estado a função de 

desempenhar o papel de garantidor para que tais operações ocorram, razão pela qual é vedado 

que o Estado exerça atividades concorrenciais com a iniciativa privada.122 

O princípio da livre iniciativa é fundamental à filosofia neoliberal econômica, e atua 

como forma de impedir qualquer vínculo com entes que imponham submissão ao mercado, 

garantindo ao empresário “o direito de atuar livremente no segmento econômico preferido e, ao 

proprietário, a prerrogativa de dispor livremente de sua propriedade e de seus bens, por meio 

do estabelecimento de normas que melhor lhe aprouver”.123 

Atrelado à livre iniciativa, a livre concorrência compõe a ordem econômica 

estabelecida constitucionalmente, em que consiste na viabilização, pelo Estado, da livre atuação 

dos agentes econômicos, de forma a evitar a deslealdade e manter o equilíbrio, combatendo as 

falhas de mercado, que no campo da recuperação judicial atua para garantir a competição, de 

forma a favorecer os consumidores, pois com a concorrência ocorre uma redução nos valores 

exigidos nos produtos e serviços: 

 

A competição reflete a disputa entre empresas pela possibilidade de vender 

seus produtos para maior número possível de clientes. É o principal 

mecanismo com quem uma economia de mercado conta para garantir o seu 

bom funcionamento. Em mercados competitivos, as empresas precisam 

manter baixos custos e margens de lucro, oferecer produtos de boa qualidade, 
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e estar sempre inovando e colocando novos produtos à disposição dos 

consumidores. Caso contrário, correm o risco de serem expulsas do mercado 

por concorrentes mais hábeis.124 

  

Por conseguinte, além de ser um Direito dos consumidores, de conseguir, com a 

competição entre todos os agentes econômicos (empresas), o barateamento e a melhora na 

qualidade dos produtos e serviços, constata-se que a livre concorrência também é um Direito 

aos próprios agentes, ou melhor dizendo, às empresas que atuam no mercado, visto que viabiliza 

a concorrência leal.125 

Além disto, dependendo do ramo de atividade em que se encontre inserido o devedor, 

existe uma grande possibilidade de que seus credores também sejam empresários, sendo que 

estes são capazes de absorver externalidades impostas pela recuperação sem impactos 

relevantes em suas atividades. Entretanto, alguns credores podem ser incapazes de suportar as 

perdas provenientes do plano de recuperação, o que poderá causar o surgimento de outros 

pedidos de recuperação reflexos. 

Por esta razão, observa-se a necessidade de aliar a ambição e o interesse dos credores 

com a perspectiva pública inerente da empresa, razão pela qual o plano de recuperação da 

empresa deve preservar ao máximo o interesse de todas as partes (credores e devedores).  

 

Qualquer regime de insolvência visa satisfazer, equitativamente, pretensões 

creditícias legítimas. Mesmo ante a necessidade de se considerar o interesse 

social na manutenção ou não do empreendimento adotado, a reestruturação da 

empresa em dificuldades é instrumental da satisfação dos credores, desde que 

observados níveis mínimos da paridade.126 

 

Em outras palavras, o fundamento “interesse dos credores” consiste em determinar que 

o objetivo da recuperação judicial é, além da estabilização econômico-financeira da empresa 

em crise, possibilitar a maximização do interesse de todos os credores ligados direta e 

indiretamente a mesma, cujo plano deverá preservar a equidade, da forma que a legislação 

permitir, das classes dos credores para recebimento de seus créditos. 

Ligado à livre iniciativa, livre concorrência e proteção ao interesse dos credores, 

observa-se outro fundamento da recuperação: estímulo à atividade econômica.  

O maior estímulo ao empresário para assumir o risco da atividade econômica é, sem 

sombra de dúvidas, garantir seu próprio sustento e o de sua família, uma alternativa à relação 
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empregatícia. Posteriormente, contudo, com o ambiente competitivo empresarial, verificam-se 

outros fatores de motivação: necessidade de sobrevivência econômico-financeira, o 

atendimento das demandas de sua clientela, seu aperfeiçoamento tecnológico e a conquista de 

novos mercados.127 

 

Ao se referir a estímulo à atividade econômica, está implícito o 

reconhecimento de que a empresa é uma das fontes geradoras de bem-estar 

social e que, na cadeia produtiva, o desaparecimento de qualquer dos elos pode 

afetar a oferta de bens e serviços, assim como a de empregos, por conta do 

efeito multiplicador na economia.128 

 

Portanto, é interesse e fundamento do instituto da recuperação de empresas estimular 

a atividade econômica da empresa, de modo a fomentar a ordem econômica brasileira, no intuito 

de garantir todos os demais fundamentos. 

Aliado aos fundamentos do valor social do trabalho, da disponibilidade ao pleno 

emprego e manutenção do emprego aos trabalhadores, assim como estar interligado aos 

interesses dos credores, de forma a propiciar a livre iniciativa, a leal concorrência e o estímulo 

à atividade econômica, verifica-se o próximo fundamento a ser visto: o da manutenção da fonte 

produtora. 

A economia está ligada à recuperação das empresas que viabilizam o fomento à 

economia. Faz-se necessário manter a empresa viável, visto que é fonte produtora no mercado 

e, no caso de estabelecida sua recuperação com recomposição da dívida do devedor, constata-

se a manutenção do emprego dos trabalhadores, movimentação da economia e a 

disponibilização do pagamento dos credores.129 

 

A Lei, não por acaso, estabelece uma ordem de prioridades na finalidade que 

diz perseguir, ou seja, colocando como primeiro objetivo a ‘manutenção da 

fonte produtora’, ou seja, a manutenção da atividade empresarial em sua 

plenitude tanto quanto possível, com o que haverá possibilidade de manter 

também o ‘emprego dos trabalhadores’. Mantida a atividade empresarial e o 

trabalho dos empregados, será possível então satisfazer os ‘interesses dos 

credores’.130 
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Não se trata de favorecer a manutenção da empresa ou do empresário a todo custo, 

mas sim recuperar a fonte produtiva, que abrange a “real possibilidade de recomposição da 

dívida do devedor, mantendo-se os empregos, pagando-se os credores e proporcionando 

continuidade à cadeia produtiva, mediante arrecadação de impostos”131, proporcionando 

fomento à economia que se traduz, consequentemente, em crescimento econômico do país e 

benefício para todos os cidadãos. 

Ou seja, a manutenção da fonte produtora diz respeito à própria recuperação da 

empresa em crise, ou seja, utilização do instituto em prol da recuperação da empresa em crise 

econômico-financeira em respeito aos demais fundamentos, no intuito de garantir sua 

continuação no mercado, manutenção e disponibilização de novos empregos dignos (direta e 

indiretamente), viabilização da livre e leal concorrência, o que, consequentemente, barateia os 

produtos e serviços, concessão de proteção aos interesses dos credores, conservação da fonte 

pagadora de tributos, o que proporciona a atuação estatal em prol da efetivação dos demais 

direitos humanos/fundamentais constitucionalmente garantidos.  

Por fim, destaca-se o fundamento da recuperação que conecta com todos os demais: o 

da função social, visto com ênfase no próximo item. 

 

2.3.1 Da Função Social da Empresa 

 

Sabe-se que o direito de propriedade é instrumento para se exercer plenamente a 

liberdade e conferir o desenvolvimento, sendo garantido pelo Estado constitucionalmente. 

 

Tradicionalmente, numa visada de corte jusnaturalista, tem-se o direito de 

propriedade como liberdade básica, anterior e superior ao Estado, aliás figura 

completamente desimportante na caracterização deste direito, ocupando 

posição completamente passiva (ou negativa) – bastando respeitá-lo, 

constituindo intervenção estatal exceção excepcionalíssima.132 

 

Entretanto, esta liberdade não é irrestrita. Ao mesmo tempo que a Constituição 

garantiu a ordem econômica e o capitalismo como modelo do Estado Democrático de Direito 

brasileiro, também elegeu o bem-estar social, no qual determina a relativização do direito de 

propriedade através da função social. 
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Em outras palavras, constata-se que a busca pelo lucro não concede a permissão para 

que a empresa despreze a valorização da dignidade da pessoa humana, visto que se trata do 

fundamento do próprio Estado Democrático de Direito constitucionalmente erigido, e, dentro 

da empresa, essa valorização é representada pelo devido respeito ao bem-estar dos empregados 

e da comunidade que habita no entorno dela, “pela permanente otimização da qualidade de seus 

bens ou de seus serviços; pela lealdade para com o Estado e fornecedores, e pela preservação 

do meio ambiente”.133 

Desta forma, a funcionalização da propriedade repercutiu no setor empresarial, “pois 

a organização de fatores de produção e do respectivo nexo de negócios jurídicos não poderia 

ser vista de maneira individualista”134. Portanto, a empresa, diante de sua importância social, 

não pode ser vista apenas com fins individualistas liberais, apesar de reconhecer que sua 

manutenção depende do lucro obtido no desempenho da atividade econômica e do risco 

assumido. Entretanto, a ordem econômica instituída determina, além do lucro, o ônus da 

responsabilidade que a atividade econômica tem para com a sociedade.135 

Executar uma atividade econômica através de uma pessoa jurídica de Direito Privado 

é a exteriorização do Direito de Propriedade, constitucionalmente assegurado, razão pela qual 

a empresa deve respeitar a função social como exigência da destinação do direito de 

propriedade. 

A função social diz respeito à funcionalização da empresa no mercado onde atua, 

podendo ser analisada tanto sob o viés de fundamento jurídico, como também de fundamento 

econômico: 

 

[...] em decorrência da redefinição dos paradigmas no desenvolvimento 

socioeconômico no encaminhamento da solução dos problemas sociais, o 

lucro contabilizado pela empresa somente é legitimado, se esta atender ao 

mandamento legal que se resume no cumprimento de sua função social, o que 

é próprio do exercício da boa cidadania empresarial, como condição mínima 

para se configurar o respeito à dignidade da pessoa humana. Não se trata, pois, 

de um novo conceito, mas é, antes de tudo, uma nova maneira de enfocar as 

questões que envolvem as relações humanas. E a empresa é peça de 

fundamental importância nesse complexo social, pois detém notável força 

transformadora, a ponto de exercer acentuada influência na formação de ideias 
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e no quadro de valores das pessoas, das instituições e da comunidade como 

um todo.136 

 

A função social é o agir dos empresários e dos trabalhadores vinculados à pessoa 

jurídica, não sendo forma de substituir a responsabilidade social derivada da ética empresarial, 

mas sim, função social ligada ao compromisso de reconhecer os direitos dos outros que estão 

ligados à empresa.137 

 

A funcionalização da atividade empresarial apoia-se em fundamentos 

jurídicos e econômicos. É necessário verificar o modo como a articulação 

desses fundamentos contribui para a proteção da pessoa. No campo jurídico, 

desde uma perspectiva dogmática, a função social da empresa pode operar 

efeitos por uma espécie de desdobramento da função social do contrato e da 

função social da propriedade (2015). Mas é preciso ver ainda o quanto a 

função social da empresa comporta finalidades de promoção da pessoa. No 

campo econômico o problema da funcionalização exige considerar parâmetros 

de eficiência e de alocação de recursos de modo a assegurar, no contexto da 

realidade brasileira, a superação de desigualdades e assimetrias.138 

 

Em outras palavras, a função social determina a destinação da empresa, o respeito ao 

ordenamento, que tem a dignidade da pessoa humana como fundamento. Portanto, o sucesso da 

recuperação judicial importa não apenas à figura do empresário e da própria empresa 

recuperanda, mas também surtirá efeitos na vida das demais pessoas vinculadas a ela de forma 

direta ou indiretamente. 

Necessário destacar que função social não se confunde com responsabilidade social, 

sendo estes aspectos distintos. A responsabilidade é quando o empresário, de forma voluntária, 

decide contribuir com objetos distintos da sua atuação empresarial, no intuito de fazer uma 

sociedade mais justa, contribuindo com o desenvolvimento social e ambiental do país, 

abrangendo todas as atividades não ligadas ao objeto social, de forma a gerar benefícios para 

toda comunidade.139 

Portanto, a responsabilidade social está ligada à ética empresarial, o agir além do que 

lhe é exigido, enquanto que a função social, como visto anteriormente, está relacionada à ação 
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dos empresários e trabalhadores vinculados à pessoa jurídica, no cumprimento dos 

compromissos assumidos pela empresa. 

A legislação falimentar brasileira incorporou este contexto do moderno pensamento 

em que o exercício da atividade negocial empresarial não pode desprezar os interesses das 

diversas pessoas que inter-relacionam direta e indiretamente com a empresa, “como o fisco, 

seus fornecedores, empregados, outros empresários de menor capacidade econômica, enfim, de 

toda a comunidade na qual se encontra inserida”.140 

 

Efetivamente, verificou-se que a função social, como princípio previsto na 

constituição e intrínseco a todos os princípios inerentes à empresa na ordem 

econômica e social, conforme a Carta Magna, exige uma postura empresarial 

que busque privilegiar os ditames da justiça social, com um ganho econômico 

mais justo para todos e, ainda, que vise impedir abusos no uso do poder 

econômico. Isso tendo em vista que o direito é um sistema de princípios, e não 

um mero sistema de normas convencionadas.141 

 

Portanto, o conceito de responsabilidade social da empresa diz respeito ao contexto 

social que a mesma está inserida e os reflexos de suas ações na sociedade, as quais devem, na 

medida do possível, pretender a melhora social do local onde atuam, no intuito de trazer justiça 

social e valorização da dignidade da pessoa humana. 

Outro ponto que merece destaque diz respeito ao fato de que a função social sozinha 

não justifica a procedência para processamento ilimitado de Recuperações Judiciais, visto que 

se assim fosse, impediria qualquer decretação de quebra. Existem empresas que, independente 

de exercerem sua função social, ainda assim, diante da sua desorganização estrutural, faz-se 

necessária a decretação da falência, para outra empresa melhor assumir seu lugar no mercado: 

 

Nem toda falência é um mal. Algumas empresas, porque são tecnologicamente 

atrasadas, descapitalizadas ou possuem organização administrativa precária, 

devem mesmo ser encerradas. Para o bem da economia como um todo, os 

recursos – materiais, financeiros e humanos – empregados nessa atividade 

devem ser realocados para que tenham otimizada a capacidade de produzir 

riqueza. Assim, a recuperação da empresa não deve ser vista como um valor 

jurídico a ser buscado a qualquer custo. Pelo contrário, as más empresas 

devem falir para que as boas não se prejudiquem. Quando o aparato estatal é 

utilizado para garantir a permanência de empresas insolventes inviáveis, 
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opera-se uma inversão inaceitável: o risco da atividade empresarial transfere-

se do empresário para os seus credores.142 

 

Em outras palavras, não se pode, em nome da funcionalização da empresa, conceder 

contorno assistencial à legislação recuperatória, que deve ser um instrumento para prestar como 

melhor forma de alocação dos fatores de produção, “sem desconsiderar os custos sociais que 

serão suportados por todos que gravitam ao seu redor, especialmente, a massa de credores”.143 

Portanto, apenas o exercício da função social não deve justificar a concessão ilimitada 

da recuperação judicial. As más empresas devem falir e dar espaço para que outras venham 

substituí-las, para o bem do mercado e da própria ordem econômica nacional. É necessário 

sopesar os custos inerentes à concessão dessa segunda chance à empresa, em detrimento das 

concessões dadas por aqueles ligados direta e indiretamente a mesma.  

Em resumo, a função social somente será alcançada quando a empresa: gerar 

empregos, cumprir com sua obrigação tributária, atuar efetivamente no mercado de forma a 

fazer circular riquezas, observar a dignidade da pessoa humana, a livre iniciativa, valorizar o 

trabalho humano, observar os princípios da ordem econômica nacional, a livre concorrência, a 

defesa do consumidor, a defesa do meio ambiente, a redução das desigualdades sociais e 

regionais, a busca do pleno emprego, dentre outros princípios constitucionais. Tendo em vista 

que o empresário tem como meta a obtenção de lucro – que é inerente de toda atividade 

empresarial – também deverá conciliar, com base no princípio da função social da empresa, 

esse objetivo com a busca do bem-estar social da coletividade, fazendo da empresa instrumento 

essencial ao cumprimento da função socioeconômica.144 

Concluindo, conjugando todos os fundamentos do Estado Democrático de Direito, da 

Ordem Econômica e da recuperação de empresas vistos previamente, verifica-se que um 

princípio está condicionado ao outro e todos devem ser respeitados, compondo um verdadeiro 

complexo jurídico em prol da empresa, da sociedade e do mercado, cuja ultima ratio é a 

proteção e efetivação da dignidade da pessoa humana.  

Como visto, a pessoa jurídica é a personificação do Direito Fundamental à Propriedade 

Privada, sendo este limitado pela função social. Entende-se que a empresa, atuando na ordem 

econômica de forma a respeitar sua função social e os demais fundamentos, possibilita 
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empresarial: a função social da empresa. Curitiba: CVR, 2011, p. 96. 



60 

 

efetivação de direitos humanos/direitos fundamentais consagrados constitucionalmente, visto 

que o ordenamento determina a valorização da dignidade da pessoa humana. 

A sociedade brasileira passa, atualmente por um momento de crise econômica e 

instabilidade política. Os efeitos dessa crise são sentidos diretamente pela classe empresária, 

tornando necessário recurso jurídico capaz de soerguer a empresa em dificuldades financeiras, 

impedindo-a de falir. 

Considerando a recuperação judicial como método de soerguer a empresa em crise e 

sendo a empresa a ferramenta de efetivação das liberdades individuais que causam o 

desenvolvimento e a concretização dos demais direitos humanos, fundamentais e da 

personalidade, mais do que necessário que este método seja eficiente, pois, caso contrário, 

haverá incorreta alocação de recursos escassos. 

 

2.4 RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS: MEIO DE GARANTIR A ESTABILIDADE DA 

EMPRESA E EFETIVAR A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E OS DIREITOS 

DA PERSONALIDADE 

 

O direito objetivo é dividido na doutrina em dois polos entendidos, originalmente, 

como antagônicos: o Público e o Privado. De um lado, tem-se as normas jurídicas que cuidam 

das relações privadas dos indivíduos e da utilidade pessoal; de outro, tem-se a limitação do 

Estado, a garantia das liberdades individuais e o bem da coletividade.  

Apesar de sumariamente descrever a dicotomia empregada pela doutrina na separação 

do direito em dois polos supostamente antagônicos, a legislação falimentar, assim como os 

direitos da personalidade, flutua entre ambos os lados, sendo que a distinção entre público e 

privado implica na forma de efetivação destes direitos.  

A distinção do direito é vista desde a antiguidade romana, a qual entendia o privado 

como sendo as normas que tratavam das relações privadas, a relação do indivíduo com sua 

família e com os demais indivíduos da sociedade; e o público como o campo de atuação da 

política e da ação empreendida pelos cidadãos em prol da polis.145 

Durante a Idade Média a distinção foi extinta, diante do aumento do poder Soberano 

do Estado e da Igreja em todas as relações de direito, principalmente diante da cessação das 
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liberdades individuais, ressurgindo a distinção com o movimento codificatório surtida no 

Iluminismo, em que se restabeleceu as liberdades individuais e a segurança jurídica no âmbito 

das relações privadas, de modo a impedir a intervenção do Estado.146 

Entretanto, com o surgimento do Estado de Bem-Estar Social (Welfare State), 

acolhimento das liberdades positivas, surgiram também novas frentes do direito, como o do 

Trabalho, a do Consumidor, o Ambiental, entre outros, o que, consequentemente, estreitou a 

divisão do público com o privado, perdendo-se a nitidez do que seria cada um, ganhando 

espaços de intersecção entre ambos, “sobrepondo-se em áreas que dificultam a identificação de 

suas fronteiras, desafiando novas concepções doutrinárias ou incentivando, em outro extremo, 

teorias que negam a prevalência da dicotomia”.147 

Dentro das teorias desenvolvidas na doutrina para justificar e explicar a distinção entre 

público e privado, verifica-se a existência de três: do sujeito (direito público tem o estado como 

sujeito e o privado os indivíduos); do interesse (a que determina que os interesses da sociedade, 

representados pelo Estado, seriam comuns e neutros face ao egoísmo dos particulares); e da 

relação de dominação (direito público detém poderes de autoridade, sendo superior aos entes 

privados, enquanto que o direito privado detém paridade entre as partes). Apesar da existência 

destas três teorias, vislumbra-se, na atualidade, que não há uma concepção que consiga 

distinguir o direito público do privado.148 

Esta dificuldade em identificar a distinção entre o privado e o público tem sido causada 

pelas intensas transformações revolucionárias do próprio, que enseja cada vez mais o processo 

de privatização do direito público e de publicização do direito privado, pois as técnicas e 

institutos tradicionalmente reconhecidos como pertencentes do direito privado vêm sendo 

empregadas no direito público e vice-versa. Até mesmo o direito de propriedade, sempre visto 

como pertencente ao direito privado, é limitado pelo interesse da coletividade, um regramento 

de direito público, ao se exigir sua funcionalidade; assim como o Estado se tornou sujeito de 

direito privado em diversos casos, como por exemplo, nos casos em que envolva a compra e 

venda entre um particular e o Estado. 

 

Com isso, não há mais espaço para a vetusta ideia de um direito privado que 

se assente na liberdade concedida a cada um para cuidar, até mesmo 
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arbitrariamente, dos próprios interesses. Por outro lado, tampouco o direito 

público tutela apenas a soberania e a estruturação do Estado, estendendo suas 

preocupações a interesses até então tidos como meramente privados.149 

 

A distinção entre público e privado é de difícil solução, visto que diante de disputa e 

de lide, às vezes prevalecerá o aspecto privado, e em outros casos, o aspecto publicístico. Desta 

forma, observa-se que o ordenamento jurídico é unitário e a distinção do direito se dá por razões 

didáticas; entretanto, destaca-se que o “direito deve ser visto como um todo dotado de 

coerência, o que, porém, não significa que o sistema jurídico seja um conjunto rigorosamente 

lógico”.150 

Com relação aos direitos da personalidade, observa-se sua propagação a partir de 1945 

sem, entretanto, se desligar dos direitos fundamentais, até mesmo porque os direitos da 

personalidade se desenvolveram paralelamente ao movimento de constitucionalização do 

direito civil, surgindo-se assim o problema: caráter dúplice ou híbrido dos direitos da 

personalidade.151 

Torna-se problema, pois se os direitos que são constitucionalmente consagrados são 

híbridos, os demais direitos – como os direitos sociais, por exemplo –, também deverão ser 

considerados híbridos, havendo a extinção do direito privado e o reconhecimento de que 

somente existem direitos híbridos e direitos públicos. Da mesma forma, considerar os direitos 

da personalidade como de natureza mista ou pública implica na sujeição da regulamentação da 

vida do ser humano aos princípios do direito público, conduzindo justamente à 

despersonalização do homem, o que vai de encontro à realização da dignidade da pessoa 

humana.152 

A atuação do direito público no campo dos direitos da personalidade deve ser limitada, 

visando apenas a efetivação da dignidade da pessoa humana, cuja a proteção deve se dar de 

forma integrada, deixando de lado a dicotomia entre o direito público e o privado, sendo a 

dignidade da pessoa humana fonte do ordenamento jurídico, que supera a setorização da tutela 
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jurídica, visto que a tutela constitucional da pessoa humana é fundamento tanto do ordenamento 

jurídico como também da soberania do próprio Estado.153 

 

Pode-se concluir que se seguirmos uma visão parcial da tutela da pessoa 

humana (certamente interessante do ponto de vista prático e didático), os 

direitos da personalidade aparecem, sobretudo, como direitos privados, 

enquanto que os direitos fundamentais se aquartelam no âmbito do direito 

público. Porém, quando uma visão unitária da pessoa humana for 

imprescindível para a solução do problema posto, então é manifesta a 

superação da setorização, já que a dignidade da pessoa humana é a pedra 

angular do sistema jurídico e não só da seara pública ou privada. 

 

Desta forma, entende-se a legislação falimentar e a recuperação judicial como sendo 

instrumento de efetivação dos direitos da personalidade, inserida em um ordenamento jurídico 

que preza a dignidade da pessoa humana como fundamento da Constituição do próprio Estado 

brasileiro. 

A legislação falimentar preambula no campo do direito privado, por ser instrumento 

de efetivação dos direitos da personalidade. Da mesma forma, é ferramenta de direito público, 

pois delimita o direito individual em prol da coletividade, ao estabelecer a execução da função 

social como objetivo do próprio instrumento. Não se pode olvidar a máxima do próprio 

ordenamento jurídico brasileiro que, uno e indivisível, busca a efetivação da dignidade da 

pessoa humana como finalidade, superando-se a setorização do direito. 

Essa dicotomia de interesses e divisão do direito é visto na legislação falimentar, 

justamente, no dualismo entre a função social e o lucro empresarial.  

A função social somente é alcançada quando a empresa gera empregos, cumpre com 

as obrigações tributárias, atua efetivamente no mercado proporcionando a circulação de 

riquezas, proporciona a livre iniciativa, a valorização do trabalho humano, observa os princípios 

da ordem econômica nacional, a livre concorrência, a defesa do consumidor, a defesa do meio 

ambiente, e a redução das desigualdades sociais e regionais. Já o lucro, almejado e inerente a 

toda atividade empresarial, deve ser conciliado com a função social da empresa, em prol da 

efetivação da dignidade da pessoa humana, proporcionando o bem-estar social da coletividade, 

fazendo da empresa instrumento essencial ao cumprimento da função socioeconômica. 

A pessoa jurídica, sendo a personificação do Direito à Propriedade Privada, tem a 

liberdade individual limitada pela função social, atuando na ordem econômica de forma a 
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respeitar fundamentos e princípios do ordenamento jurídico, possibilita efetivação dos direitos 

humanos/direitos fundamentais consagrados constitucionalmente, assim como dos direitos da 

personalidade, diante da valorização da dignidade da pessoa humana. 

A insolvência e a crise empresarial são sentidas por toda a coletividade, tornando-se 

necessário o recurso jurídico capaz de auxiliar a empresa em dificuldades financeiras a superar 

a crise, impedindo-a de falir. Por esta razão, a recuperação judicial é considerada instrumento 

de efetivação das liberdades individuais que, consequentemente, promove o desenvolvimento 

e a concretização dos demais direitos e da dignidade da pessoa humana, sendo que, caso a 

legislação falimentar seja ineficiente, provoca o caminho inverso.  

Desta forma, combate-se as falhas possivelmente encontradas no vigente modelo de 

recuperação judicial instaurado pela Lei nº 11.101/2005, necessitando a eficiente alocação dos 

recursos escassos, torna-se primordial tarefa na efetivação dos fundamentos do Estado 

Democrático de Direito, da Ordem Econômica e da Dignidade da Pessoa Humana. 
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3 DA ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO 

  

Como visto no capítulo anterior, o Estado Democrático de Direito, instituído na 

Constituição Federal de 1988, determinou como seu fundamento basilar o respeito à Dignidade 

da Pessoa Humana, o qual se dá mediante a concessão e efetivação de direitos fundamentais 

(individuais e coletivos) e garantias, que ensejam o desenvolvimento humano através da 

liberdade plena do indivíduo. 

Para o correto funcionamento do Estado Democrático de Direito instaurado pela ordem 

constitucional pós governo militar, ou seja, para a efetivação dos direitos fundamentais, faz-se 

necessário que os recursos financeiros do Estado sejam alocados de maneira eficiente, em 

políticas públicas, externadas por lei e regulamentações. Justamente pelo fato de os recursos 

financeiros serem escassos, é necessário que o Estado e o Direito os aloquem de forma 

organizada e eficiente. 

Tendo em vista que a ordem econômica também estabelecida na Constituição de 1988 

determina o desenvolvimento econômico como modelo adotado para atuação do Estado 

brasileiro, o Direito e as Leis se tornam condições necessária para expansão do capitalismo e 

do crescimento econômico. Através de um sistema jurídico bem definido, o mercado se sente 

seguro para investir, diante da previsibilidade da legislação, sendo o Direito, portanto, 

ferramenta para o alcance do desenvolvimento econômico do país. 

Trata-se da influência positiva do ordenamento jurídico no desenvolvimento 

econômico, sendo o Direito resultado de um fenômeno social, impessoal e coletivo, entendido 

como ferramenta que garante as liberdades e o livre exercício das capacidades do indivíduo, 

responsável pela segurança e estabilidade dos comportamentos sociais. 

Entretanto, sendo o Direito ferramenta moldada pela sociedade, verifica-se que não se 

trata de uma ciência completa. Necessita da interdisciplinaridade para ser composto e criado, 

ou seja, necessita das “ciências auxiliares”.154 

Pode-se utilizar das demais ciências sociais para sua composição, uma vez que a 

escolha depende do agente que aplica e interpreta o Direito, sendo ele o legislador ou o jurista. 

Neste estudo, opta-se pelo alinhamento do Direito com a Economia, por entender que a junção 

de ambas representa um resultado mais eficiente na alocação dos recursos escassos do Estado, 

o que viabiliza o melhor alcance na efetivação dos Direitos Fundamentais, concretizando-se o 

fundamento do Estado Democrático de Direito: o respeito à dignidade da pessoa humana. 
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A ciência social não deve ser descartada, visto que oferece conhecimento hígido sobre 

ação e intuição humana. Entretanto, não se acredita na sua suficiência para determinar a melhor 

alocação dos recursos estatais para efetivação dos direitos humanos/fundamentais.155 

No entanto, ao contrário das ciências sociais puras, a Economia proporciona uma teoria 

científica capaz de prever os efeitos das ações e das sanções legais sobre o comportamento 

humano, sendo que, neste caso, as sanções se assemelham aos preços e as pessoas reagem às 

sanções da mesma forma como reagem aos preços. Assim sendo, as pessoas reagem de uma 

forma quando se deparam com os preços mais elevados, assim como reagem às sanções legais 

mais duras, de forma a inibir a prática da atividade sancionada.156 

A Economia é precisa e exibe métodos empíricos sólidos para a análise dos efeitos dos 

preços (sanções) no comportamento humano, de forma a determinar a escolha racional e 

eficiente para alocação dos escassos recursos estatais, ou seja, “a economia fornece uma teoria 

comportamental para prever como as pessoas reagem às leis”.157 

A Análise Econômica do Direito estuda o Direito e suas Instituições, levando-se em 

consideração a racionalidade do indivíduo, aplicando-se a teoria econômica e os métodos 

econométricos no exame da formação da estrutura, dos processos e dos impactos das decisões 

do ordenamento jurídico e das instituições legais, de forma a proporcionar ao Direito uma teoria 

comportamental, de forma a orientá-lo. 

Por convicção pessoal, elege-se a ciência econômica como melhor auxiliar do Direito 

na eficiente alocação dos recursos escassos do Estado e como melhor fonte de interpretação 

para aplicação do Direito pelo Jurista, objetivando viabilizar o desenvolvimento econômico e 

efetivar os direitos humanos/fundamentais. 

Sendo a empresa a forma pela qual os indivíduos exteriorizam suas escolhas 

livremente e exercem o direito de propriedade que, através da função social, efetiva os direitos 

humanos, fundamentais e da personalidade, garantindo a dignidade, entende-se que a 

recuperação judicial é a ferramenta jurídica necessária para a mantença da empresa neste 

cenário, em prol da garantia da liberdade individual e do desenvolvimento econômico. Desta 

forma, elege-se a Análise Econômica do Direito como melhor ferramenta para interpretar a 

legislação falimentar, a fim de identificar se a recuperação judicial está, de maneira eficiente, 

sendo capaz de manter a empresa em dificuldades financeira neste cenário. 
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Não se trata de uma interpretação de direito econômico formal e tradicional, na qual 

se utiliza dos conceitos econômicos de moeda, concorrência, regulamentação, oferta e procura, 

entre outros. Trata-se de uma leitura abrangente do Direito, na qual retoma a razão às 

instituições jurídicas, utiliza-se da concepção do ser humano e de suas relações com os outros, 

aplicando-as aos conceitos de microeconomia, procurando trazer a lógica no emprego da 

relação custo-benefício das decisões judiciais ou administrativas, ou seja, procura “desvendar 

e exprimir a ordem subjacente nos textos de direito positivo visando a permitir sua melhor 

compreensão pelos juristas e, através da interpretação dos conceitos, estender essa lógica” às 

futuras disputas.158 

 

Enquanto a eficiência se constitui no problema fundamental dos economistas, 

a justiça é o tema que norteia os professores de Direito [...] é profunda a 

diferença entre uma disciplina que procura explicar a vida econômica (e, de 

fato, toda ação racional) e outra que pretende alcançar a justiça como elemento 

regulador de todos os aspectos da conduta humana. Essa diferença significa, 

basicamente, que o economista e o advogado vivem em mundos diferentes e 

falam diferentes línguas.159 

 

Trata-se da “aplicação da teoria econômica e dos métodos econométricos para 

examinar a formação, estrutura, processos e influência da lei e das instituições jurídicas”.160 

Além disto, a economia fornece um “padrão normativo útil para avaliar o direito e as 

políticas públicas”161, objetivo que se busca com o presente estudo: analisar se a recuperação 

judicial tem sido uma maneira saudável de manter a empresa viável economicamente no 

mercado, pois esta é a ferramenta pela qual os indivíduos exteriorizam suas escolhas livremente 

e exercem o direito de propriedade que, através da função social, efetiva os direitos humanos, 

fundamentais e da personalidade, garantindo a dignidade.  

E diante da importância da análise da eficiência do recurso, utiliza-se da Análise 

Econômica do Direito, visto que, para se “conhecer os efeitos das leis sobre esses objetivos, os 

juízes e outros legisladores precisam ter um método para avaliar os efeitos das leis sobre valores 
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sociais importantes”162, sendo que a economia é capaz de prever os efeitos das políticas públicas 

na alocação eficiente dos recursos escassos.163 

Portanto, em suma, busca-se com a Análise Econômica do Direito a reinterpretação 

dos institutos jurídicos, das normas legais do ordenamento jurídico, das decisões jurídicas 

proferidas e as consequências das normas no comportamento humano, sob o ponto de vista 

econômico, de forma a aplicar conceitos e métodos do instituto com a finalidade de conferir 

maior eficiência ao Direito. Tendo sumariamente trazido o conceito da Análise Econômica do 

Direito, passa-se à breve análise de sua evolução história, de forma a colaborar com sua 

conceituação e, depois, ao exame de seus instrumentos.  

 

3.1 DA EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO 

  

Aliar conceitos econômicos para entender os efeitos do direito no mundo externo não 

se trata de versão nova e inovadora. Textos de Maquiavel, Hobbes e Locke já traziam os 

primeiros indícios de associação de ambas disciplinas, iniciando o movimento de Direito e 

Economia na Europa, já no século XIX.164 

O primeiro ponto que se faz necessário destacar diz respeito à comum confusão, 

porém, incorreta visão, de que a Análise Econômica do Direito é uma versão moderna do 

Utilitarismo.  

O Utilitarismo, iniciado com Adam Smith, Beccaria, Hume e Jeremy Bentham, 

sustenta que o valor moral de uma ação, conduta, instituição ou lei deve ser julgada por sua 

eficácia na promoção da felicidade, acumulada por todos os habitantes da sociedade (nação ou 

mundo inteiro).165 

Entretanto, o Utilitarismo apresenta dois problemas. O primeiro, diz respeito ao fato 

de que se apresenta como uma teoria tanto da moral individual como da justiça social, ou seja, 

um homem se esforça a elevar a soma total de felicidade de todos e, consequentemente, a 

sociedade justa é aquela que busca elevar a soma total de felicidade, o que seria impossível de 

se alcançar166. O segundo, a maximizante não é um estado psicológico específico, mas sim um 
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amplo conceito de satisfação, sendo que se atinge o máximo de felicidade quando as pessoas e 

as criaturas são capazes de satisfazer suas preferências na medida do possível, razão pela qual 

tem-se a crítica, visto que o campo de ação é incerto, não se sabe a felicidade de quem deve ser 

incluída na elaboração das políticas.167 

A Análise Econômica do Direito se distingue do Utilitarismo. Surgida nos Estados 

Unidos no final da década de 1950, a Análise Econômica do Direito foi trazida, primeiramente, 

por economistas como Ronald Coase e, posteriormente, já na década de 70, por juristas, sendo 

seus percursores o juiz norte-americano Richard Posner e Guido Calabresi.168 

Constatam-se quatro fases de desenvolvimento da Análise Econômica do Direito nos 

Estados Unidos da América: a primeira, é o lançamento, ocorrida entre os anos de 1957 a 1972; 

a segunda, conhecida pela aceitação do paradigma, verificada entre os anos de 1972 a 1980; a 

terceira, diz respeito ao debate sobre os fundamentos, constatada entre os anos de 1980 a 1982; 

e, por fim, a fase do movimento ampliado, vivenciada a partir de 1982 até os dias atuais. 

Destaca-se que fora dos Estados Unidos da América a Análise Econômica do Direito começou 

a ser encontrada a partir de 1975.169 

Nos anos de 1950, muitos economistas iniciaram a aplicação dos conceitos 

econômicos com questões distintas de sua disciplina, como, por exemplo, Downs em 1957, que 

trouxe os estudos da democracia aliado teoria econômica; Becker em 1957 contextualizou a 

economia com a discriminação; Buchanan e Tullock em 1962 aliou a economia aos estudos de 

política, relacionando a forma da tomada de decisão pelo parlamento170. Entretanto, o avanço 

maior se deu com o início da publicação da revista Journal of Law and Economics, em 1958 

pela Universidade de Chicago, o que proporcionou a difusão dos conceitos econômicos aliados 

à aplicação do direito.171 

O primeiro grande economista que contribuiu para o lançamento da Análise 

Econômica do Direito foi Ronald Coase172 que, em 1960, publicou seu estudo sobre custo 

social, externalidades e alocação de recursos.  
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Para o autor, caso a ação de A produza efeitos indesejáveis sobre B, sem que A os 

sinta, constata-se a existência de uma externalidade negativa produzida, que provoca um custo 

social e enseja a má alocação de recursos, sendo necessária a correção dessa má alocação. Se 

A pode suportar melhor as externalidades de sua ação, poderá ensejar um acordo entre A e B, 

para que seja menos oneroso o resultado de sua ação. Se não houve acordo, ainda que proveitoso 

para ambos, faz-se necessário analisar os fatores impeditivos, denominado de custos de 

transação173 pelo autor, conceito fundamental da Análise Econômica do Direito.174 

Coase afirma que somente utilizou o direito, aliado à economia, pois em um sistema 

de custos de transação positivo, o caráter da lei é o que determina o alcance da economia; 

entretanto, não era seu objetivo lançar o paradigma econômico para os juristas, mas sim, 

demonstrar que se os custos de transação fossem zerados, os contratos seriam realizados em 

conformidade com a lei, sendo que o valor de produção aumentaria em razão da alteração 

provinda de alguma decisão jurídica.175 

Em contrapartida, caso os custos fossem positivos, a possibilidade de as partes 

chegarem a um acordo mútuo seria maior, considerando o custo-benefício para determinar os 

limites que estariam dispostos a aceitar as externalidades, levando-se em consideração os 

próprios custos de transação.176 

A segunda fase da Análise Econômica do Direito ocorre quando os conceitos 

econômicos e suas aplicações nos outros ramos, ora trazidos à tona por Ronald Coase e os 

demais economistas, começam a ser estudados e debatidos no campo dos juristas, no final dos 

anos de 1960.  

Até 1960, Análise Econômica do Direito era vista apenas no contexto do Direito de 

Concorrência e Antitruste. Foi apenas com Guido Calabresi, no final da década de 1960 e início 

de 1970 que a Análise Econômica foi submetida para examinar demais disciplinas, como a de 

propriedade, contratos, responsabilidade civil, criminal, processo, família e constitucional.177 
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Guido Calabresi foi professor de Yale e trabalhou a questão da distribuição 

dos riscos através do Torts Law, reconhecendo a reciprocidade de interesses 

quando da solução do problema das externalidades negativas geradas pela 

ação danosa que deveriam ser adjudicadas, pelo direito de indenização, 

segundo critérios de eficiência.178 

 

Guido Calabresi era professor e juiz, e foi responsável pelo início do debate da 

economia com o direito, em sua obra The cost of acidents (Os custos dos acidentes). Além de 

Guido Calabresi, destaca-se outro juiz e professor, Richard A. Posner, responsável por difundir 

ainda mais Análise Econômica do Direito, com seu livro Economic Analysis of Law, tornando 

acessível a compreensão dos conceitos econômicos pelos operadores do Direito.179 

 

Enquanto o velho Direito Econômico cuidava das legislações Antitrustes, de 

política fiscal e outras de caráter macroeconômico, o novo Direito e Economia 

(AEDI) – tratou de aplicar as premissas básicas da Microeconomia, subdivisão 

metodológica da Teoria Econômica, aos diversos ramos do Direito não, 

especificamente, afeitos ou ligados às políticas econômicas. Passou, então, a 

AEDI, a ser aplicada na análise dos campos diversos da Common Law, tais 

como: os inerentes aos Property Rights, ao Law of Torts e ao Contract Law, 

além, é claro, dos demais ramos do Direito norte-americano. Richard A. 

Posner foi um dos pioneiros nessa prática ao empregar a Teoria Econômica 

em ramos como o Direito de Família, o Direito de Propriedade, o Direito 

Contratual, o Direito de Reparação de Ilícitos Civis, o Direito Penal e o Direito 

Constitucional, dentre outros.180 

 

A terceira fase é quando a Análise Econômica do Direito é posta em xeque e se tem 

um intenso debate sobre sua efetiva contribuição ao direto, ou seja, se as atribuições de Direito 

podem ser deduzidas às considerações de eficiência ou se é necessário fixar previamente certos 

direitos fundamentais.181 

Trata-se da discussão da eficiência sobre o sistema jurídico, cuja análise se dava em 

dois aspectos: primeiro, a eficiência não consegue ser a base da distribuição dos direitos de 

propriedade, tendo em vista que, para que haja distribuição, necessário encontrar uma atribuição 

de recursos eficientes; segundo, a eficiência é distinta e subjetiva do que cada pessoa considera 

                                                 
178  GONÇALVES, Everton das Neves; STELZER, Joana. Princípio da eficiência econômico-social no direito 

brasileiro: a tomada de decisão normativo-judicial. Sequência: Estudos Jurídicos e Políticos, Florianópolis, 

v. 35, n. 68, p.261-290, 20 jun. 2014. Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Disponível em: 

<https://periodicos.ufsc.br/index.php/sequencia/article/view/2177-7055.2013v35n68p261>. Acesso em: 12 

set. 2018, p. 265. 
179  MACKAAY, Ejan; ROUSSEAU, Stéphane. Análise econômica do direito. Tradução Rachel Sztajn. 2. ed. 

São Paulo: Atlas, 2015, p. 10-12.  
180  GONÇALVES; STELZER, op. cit. 
181  MACKAAY; ROUSSEAU, op. cit., p. 12-13.  

https://periodicos.ufsc.br/index.php/sequencia/article/view/2177-7055.2013v35n68p261


72 

 

ser ou não eficiente, o que resultaria em ganhos para determinadas pessoas e, 

consequentemente, perdas para outras.182 

Outro aspecto da eficiência debatido neste período diz respeito ao pressuposto de que 

somente uma resposta será eficiente para solucionar a demanda, a solução que deverá ser 

aplicada sempre quando ocorre o mesmo problema. Entretanto, no âmbito jurídico, nem sempre 

se pode aplicar a mesma resolução a todos os casos, visto que se trata de uma ciência instável 

e mutável, alterando-se a aplicação de algumas regras com o passar do tempo, ou seja, 

inviabilizando a utilização da eficiência.183 

Apesar disso, a Análise Econômica do Direito resistiu e passou à última fase de seu 

desenvolvimento, encontrada a partir de 1982 até os dias atuais, denominado de movimento 

ampliado.  

Depois dos debates proporcionados pela terceira fase, observou a estimulação da 

Teoria pela Doutrina, fazendo surgir outras escolas de pensamento sobre a Análise Econômica 

do Direito, tal como a institucionalista, a neoinstitucionalista, a Escola Austríaca e a Escola de 

Chicago, emergindo outros doutrinadores da Análise Econômica do Direito tal como Thomas 

Ulen e Robert Cooter, Olivier Williamson, entre outros.184 

Nesta fase, encontra-se a disseminação da Análise Econômica do Direito, viabilizando 

sua evolução e aceitação como Teoria, que ainda se encontra em desenvolvimento.  

Fora dos Estados Unidos, apenas a partir da década de 1970 a Análise Econômica do 

Direito foi utilizada, surgindo na Austrália, Canadá, Inglaterra e Suécia. No Brasil, a Análise 

Econômica do Direito ainda é pouco desenvolvida nos campos universitários e doutrinários, 

sendo a primeira obra sobre o tema encontrada apenas em 1973, a de Modesto Carvalhosa, 

intitulada Direito Econômico. Entretanto, são crescentes os estudos e as publicações de artigos 

científicos sobre o tema.185 

Inclusive, a evolução da Análise Econômica do Direito no Brasil chegou ao Poder 

Judiciário, sendo citada como fundamento pelo Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luís 

Felipe Salomão, da Quarta Turma, no julgamento do Recurso Especial de nº 1163283/RS em 

07/04/2015, publicado em 04/05/2015, no qual aplicou a Análise Econômica do Direito em um 
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caso contratual do Sistema Financeiro da Habitação, de forma a permitir e reconhecer o papel 

institucional e social do direito contratual ao mercado, garantindo a segurança e a 

previsibilidade nas operações econômicas e sociais, protegendo as expectativas dos agentes 

econômicos por meio de instituições sólidas, que reforçam a estrutura de mercado.186 

Ao observar a progressão histórica, possibilita-se conceituar a Análise Econômica do 

Direito como corpo teórico da aplicação dos princípios econômicos às normas e instituições 

jurídicas, ou seja, “aplicação das teorias e métodos empíricos da economia para as instituições 

centrais do sistema jurídico”.187 

É a aplicação da teoria econômica, dos conceitos da microeconomia e da economia do 

bem-estar com fito de examinar a formação, estrutura, processos e impactos da legislação e dos 

institutos legais na sociedade.188 

Portanto, a Análise Econômica do Direito procura explicar como o comportamento 

dos indivíduos e das instituições de um Estado podem ser afetados pelas normas jurídicas, assim 

como procura identificar a forma eficiente da utilização dos escassos recursos em prol da 

melhora na qualidade de vida da sociedade. 

Desta forma, os indivíduos são vistos como agentes econômicos. Toda ação ou 

omissão tomada por estes agentes é baseada no melhor resultado da comparação entre os 

benefícios resultantes desta ação ou omissão, com os custos que o agente teve para tomar esta 

ação ou omissão. Estes custos e benefícios são avaliados segundo as preferências desse agente, 

segundo o conjunto de informação que este tinha disponível no momento da sua tomada de 

decisão, ou seja, ética consequencialista do resultado da decisão tomada.189 

A Análise Econômica do Direito é justamente a aplicação da perspectiva de eficiência 

às normas legais, ou seja, o melhor resultado da avaliação do custo versus benefício pelo jurista 

que aplica a legislação, sobre os atos e omissões dos agentes econômicos. Destaca-se que a 

eficiência não é um valor de Direito, mas sim instrumento fornecido pela Economia. 
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Quando se avaliam as normas e os preceitos legais de acordo com o grau que eles 

facilitam o uso dos recursos escassos, constata-se a avaliação das consequências que a aplicação 

desta norma terá sobre toda sociedade, razão pela qual pode se afirmar que a Análise Econômica 

do Direito pertence à ética consequencialista (de resultado).190 

 

Entende-se, assim, que a prática jurídico-econômica de mercado social, como 

discurso vigente, deve fazer refletir fenômeno jurídico-social conforme 

realidade inarredável da previsão legal segundo critérios racional-normativos 

de maximização de lucros – riqueza – e de eficiência econômica que ocorram 

dentro de dialética social-econômico-normativa inclusiva e progressista, ainda 

conforme ao que se defende como Mínimo Ético Legal (MEL).191 

 

Feita a conceituação da Análise Econômica do Direito, juntamente com seu processo 

histórico, é possível a sua utilização na análise do instituto da recuperação judicial que será feita 

no próximo capítulo. Entretanto, antes disso, passa-se ao exame dos elementos da Análise 

Econômica. 

 

3.2 DOS ELEMENTOS DA ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO APLICADOS À 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

 

Existem duas teorias que conceituam a Análise Econômica do Direito e expõem seus 

elementos: a Positiva, que entende que os conceitos microeconômicos são úteis para analisar o 

Direito, de forma a se preocupar com as repercussões do Direito sobre o mundo real dos fatos; 

e a outra, a Normativa, que se preocupa em estudar a comunicação das noções de justiça com 

os conceitos de eficiência econômica, maximização da riqueza e maximização de bem-estar.192 

Dentro da Teoria Positiva, entende-se que a economia pode elucidar a estrutura lógica 

do Direito, entretanto, por não conseguir contemplar os fatores culturais e históricos, esta 

explicação que a Economia faz no Direito não é completa, ou seja “não capta toda a realidade 
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subjacente”193, apesar de iluminar problemas e sugerir hipóteses. Apenas consegue ser completa 

a sua ajuda, quando conjugada com outros ramos, como a Antropologia, Psicologia, História, 

entre outros.194 

Apesar disso, a Economia é capaz de prever as consequências das regras jurídicas, seus 

efeitos sobre o comportamento dos agentes econômicos em cada caso, apesar de essa predição 

também ser limitada, sendo mais proveitosa a algumas áreas do Direito do que a outras, sendo 

certo, entretanto, que “não há dúvida de que a economia explicou o Direito com mais sucesso 

do que os juristas achavam provável vinte anos antes, quando o movimento (de Direito e 

Economia) começara”.195 

A Teoria Positiva do Direito e Economia emprega modelos mentais e ferramentas 

analíticas da Economia, utilizando-se dos modelos microeconômicos, da Teoria dos Custos de 

Transação, da Teoria do Agente, da Teoria da Escolha Pública e da Teoria dos Jogos, utilizando-

se de cinco elementos centrais: escassez, maximização racional, equilíbrio, incentivos e 

eficiência.196 

Estes elementos e sua conceituação serão vistos a seguir. Por fim, para finalizar a 

explicação da Teoria do Direito e Economia Positiva, destaca-se o objetivo desta: verificar a 

pertinência dos meios jurídicos e fins normativos, que são o ideal de razão – a razão verdadeira 

para as políticas públicas adotadas. A legislação somente deve atender aos propósitos a que se 

destina para que a confiança pública, o debate democrático e a legitimidade do Direito sejam 

fortalecidas.197 

De outro lado, tem-se o Direito e Economia Normativo que emprega as noções de 

justiça com os conceitos de eficiência econômica, maximização da riqueza e maximização de 

bem-estar, elementos dos quais também vistos a seguir. 

Para esta última teoria, em sua visão mais pragmática: 

 

[...] o Direito e Economia acabará por postular que, ao interpretar e aplicar a 

lei, o Juiz de Direito deva sopesar as prováveis consequências das diversas 

interpretações que o texto permite, atentando, ainda, para a importância de se 

defender os valores democráticos, a Constituição, a linguagem jurídica como 

um meio de comunicação efetiva e a separação dos poderes. Dada a relação 
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conflituosa entre todos estes propósitos, a interpretação e aplicação do 

Direitos continuará sendo uma arte; não uma ciência.198 

 

Portanto, para esta teoria, o Direito é fonte de regulação de atividades e concretização 

de políticas públicas, sendo que a Economia serve para dar uma justificativa econômica à ação 

pública, ou seja, ela possibilita ao Direito uma análise realista das instituições, define papéis 

úteis para os tribunais dentro dos sistemas de formulação das políticas públicas, ou seja, verifica 

como a justiça pode se beneficiar das discussões provocadas pelos prós e contras dos custos e 

benefícios.199 

Feita a conceituação prévia das Teorias do Direito e Economia, passa-se à análise dos 

conceitos econômicos utilizados por ambas. 

 

3.2.1 Escassez, Eficiência e Eficácia 

 

Os recursos são os estímulos dos agentes econômicos, e sua busca o combustível 

propulsor de toda sociedade. Os seres humanos, como agentes econômicos, são movidos a 

estímulos e os recursos geram estes estímulos. 

Os recursos são capazes de promover o bem, assim como o mal. Se os recursos 

econômicos geram as mais variadas sensações nos seres humanos, sendo a razão de motivação 

do viver destes agentes, também são capazes de trazer os sentimentos egoístas, a pobreza e a 

desigualdade social. 

Isso se dá pela razão de os recursos serem escassos, ou seja, tem um fim e nem todos 

poderão se utilizar deles. Se os recursos fossem infinitos, não haveria a necessidade da 

existência do grande questionamento da Economia e do Direito, que é o de saber onde alocar 

estes escassos recursos, sendo que todos poderiam ter tudo o que quisessem e nas quantidades 

que quisessem.200 

 

A escassez constitui o problema a ser resolvido pela da Ciência Econômica, 

uma vez que, se os recursos fossem infinitos e todos pudessem ter tudo o que 

quisessem, não seria necessário dividi-los. É devido à escassez que os 

indivíduos são obrigados a fazer escolhas e optar por um bem em detrimento 

de outro, o que ficou conhecido como custo de oportunidade.201 
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Deste modo, a escassez é o oposto da abundância e depende da preferência do agente 

econômico. Somente o agente econômico é capaz de determinar qual objeto considera 

importante a ponto de dizer que é um recurso, ou seja, “as coisas não são raras de forma 

absoluta, mas sempre em relação a preferências daqueles que delas fazem uso, tendo em vista 

os usos que conhecem ou imaginam”.202 

A escassez leva à criação de instituições (jurídicas ou não) para enfrentá-la, que visa 

permitir que cada um se sirva do bem escasso, conforme suas necessidades, sem desperdício, 

no intuito de a sociedade adaptar, com o tempo, suas necessidades com a escassez daquele 

recurso, de forma a estimular o espírito empreendedor dos agentes econômicos, para que 

busquem uma saída para a escassez deste recurso.203 

Além disto, destaca-se que a escassez se revela no conflito, visto que, quando um 

recurso é considerado escasso, a disputa pela sua utilização aumenta, o que determina a 

necessidade do Direito e das instituições jurídicas intervirem na pacificação, de forma a 

determinar como o recurso deve ser utilizado, viabilizando a maximização de seu 

aproveitamento. É neste momento que se encontra o outro conceito econômico: a eficiência. 

A eficiência diz respeito ao máximo de aproveitamento dos recursos escassos, a 

maximização dos ganhos com a minimização dos custos, sendo que um processo será 

considerado eficiente quando não for mais possível aumentar os benefícios sem aumentar os 

custos.204 

 

A AED refere-se à ideia de eficiência, que significa a maximização de alguma 

medida de valor. Para a Economia, essa medida constitui o bem-estar social 

ou a maximização de utilidades individuais. Fundamentada na teoria 

utilitarista, a eficiência compõe-se do maior número de satisfações numa 

sociedade. Assim, a eficiência é alcançada quando o resultado final da soma 

dos recursos ou valores envolvidos numa transação superar a soma inicial.205 
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Portanto, encontra-se a eficiência quando não é possível gerar a mesma quantidade de 

produção (recurso) com o menor custo empregado; ou quando não é possível gerar mais 

produção usando a mesma combinação de insumos.206 

No que consiste os critérios de medida da eficiência, destacam-se Pareto207, Kaldor208 

e Hicks209. 

Para Pareto, quando a soma dos recursos, após a transação, for igual ou superior à 

soma inicial, sem que nenhum dos agentes restem prejudicados, tem-se a eficiência. Para o caso 

em que a soma for igual à soma inicial, não havendo outra situação superior, tem-se o estado 

denominado de ótimo de Pareto. Caso a soma for superior, sem que a situação de outrem piore, 

tem-se o estado da superioridade de Pareto.210 

Salienta-se que os critérios de Pareto dificilmente coadunam com a realidade, sendo 

possível encontrar a eficiência mesmo que a situação de uma das partes se torne pior, contanto 

que o resultado seja superior à perda, ou então, desde que seja possível compensá-la.211 

Já para o critério Kaldor-Hicks, os ganhos deverão superar as perdas, isto é, os 

ganhadores deverão ganhar mais do que as perdas dos perdedores.212 

Continuando a conceituação de eficiência, destaca-se a visão de Bergson-

Samuelson213, cujo entendimento sobre eficiência é a determinante que maximiza o bem-estar 

social. Para Calabresi214, os sistemas jurídicos devem priorizar a justiça em primeiro lugar e a 

maximização de riqueza e a redução de custos em segundo lugar.  

Outro elemento da Análise Econômica do Direito é a eficácia, que diz respeito à 

capacidade de atingir os efeitos/resultados desejados quando a ação é tomada.215 

Em suma, a escassez traz o problema, e a eficiência é o melhor resultado esperado para 

a resolução da escassez, que pode ser tomada através de uma medida eficaz, dependendo da 
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escolha do agente. Sobre as escolhas, destacam-se outros elementos econômicos: racionalidade 

econômica e maximização racional, visto a seguir. 

 

3.2.2 Escolha Racional, Maximização Racional e Teoria da Escolha Pública 

 

Como visto, os agentes econômicos são movidos a impulsos e suas tomadas de decisão 

se dão no intuito de maximizar a felicidade, riqueza ou satisfação. No Estado Democrático de 

Direito, maximiza-se a efetivação dos direitos humanos, fundamentais e da personalidade, em 

prol do bem-estar social, desenvolvimento econômico e concretização das liberdades 

individuais.  

O comportamento maximizador se baseia na presunção da racionalidade dos agentes 

e a escassez de recursos, o que obriga os agentes a fazer escolhas em prol da maximização do 

que desejam. Portanto, o custo-benefício é fator importante da decisão, pois há a tendência pela 

escolha da opção em que os benefícios superem os custos.216 

Desta forma, a escolha racional diz respeito à análise das alternativas disponíveis, e a 

tendência que os indivíduos têm de buscar a opção capaz de lhes proporcionar maior utilidade. 

O indivíduo, ao fazer suas escolhas, verifica a alternativa que mais lhe seja interessante 

(vantajoso), que é a chamada maximização racional.217 

Portanto, sendo o indivíduo maximizador racional, é necessário que tenha acesso ao 

mínimo de informação possível para a tomada de decisão, visto que a busca por informações 

adicionais pode gerar custos, que inviabilizam a escolha (maximização do resultado).218 

Desperdícios são indesejáveis, razão pela qual a eficiência se emparelha com a 

justiça.219 

Mas até que ponto a maximização da riqueza (ou utilidade/benefício) se relaciona com 

a justiça? Até que ponto o Direito deve depender dos cálculos de custo versus benefício? 

A ideia de que a maximização de riqueza é a fundação ética para o Direito advém de 

Richard Posner, que acredita que as instituições jurídico-políticas devem ser avaliadas em 

função da maximização da riqueza, ou seja, o Direito é visto como um sistema incentivador de 
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condutas para promoção de seu objetivo que é maximizar riquezas, sendo este último o critério 

para separar as regras justas das injustas.220 

Entretanto, faz-se necessário pontuar que a utilização única do viés de maximização 

de riqueza não poderá ser aplicada como o único objetivo do Direito. Em discussões que 

envolvam questões morais, tais como a escravidão, tortura, exploração de menores, entre 

outros, a maximização de riqueza é ineficaz, razão pela qual o Direito necessitará de outras 

bases, como a Moral e a Filosofia, por exemplo, para promover o desenvolvimento econômico 

e as liberdades individuais.221 

Repisa-se que as regras jurídicas são preços que têm a capacidade de estimular ou 

desestimular as escolhas dos indivíduos. Desta forma, o efeito das normas sobre a coletividade 

é explicado por meio da soma das escolhas individuais. 

O Estado Democrático de Direito e Bem-Estar Social aliado à maximização racional 

determina que os interesses comuns condicionam as ações governamentais, quando analisam 

as alternativas disponíveis. Entretanto, constata-se que nem sempre os governos elegerão a 

opção que melhor atenderá a maximização do bem-estar social. Trata-se da Teoria da Escolha 

Pública (Public Choice).222 

 

A Public Choice está preocupada com o comportamento de entidades políticas 

e burocráticas quanto ao processo decisório e seu reflexo no mundo real, em 

que os agentes maximizam interesses através de escolhas políticas reveladoras 

de comportamentos estratégicos e otimizadores.223 

 

Pela a Teoria da Escolha Pública, há a inserção do individualismo no processo da 

tomada de decisão política, a qual analisa seus efeitos perante a sociedade e seus eleitores, o 

que demonstra, portanto, que os instintos que conduzem o comportamento político e econômico 

são distintos.224 

De todo modo, os Estados optarão pela maximização de seus próprios interesses em 

prol do bem comum e, posteriormente, pelos interesses dos demais, ou seja, “o Estado se ocupa, 
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especialmente, de tudo aquilo que os grupos de interesse conseguem fazer com que assuma; 

nada parecendo limitar a expansão dessa agenda”.225 

A forma pela qual o Estado toma sua decisão de forma a empregar seus recursos 

escassos se manifesta através de incentivos, o que será visto no próximo item. 

 

3.2.3 Incentivos, Equilíbrio e Custos de Transação 

 

Os Incentivos são preços implícitos na escolha pela eficiente utilização dos recursos 

escassos. São a forma pela qual se busca direcionar o comportamento dos indivíduos, 

exteriorizado através de leis. 

Os incentivos podem vir na figura de subsídios, sendo estes expressados nas 

interferências causadas pelos interesses de um grupo pequeno, que se organiza e pressiona o 

governo a adotar políticas específicas, em prol da maximização dos próprios interesses, 

enquanto que os efeitos de tais políticas são disseminados sobre maior parte da população, que 

possui dificuldades em se organizar.226 

Destaca-se que os incentivos podem tanto ser prejudiciais quanto benéficos ao 

desenvolvimento econômico. Prejudiciais quando instaurados em prol do interesse de pequenos 

grupos que mobilizam o meio político na troca de poder, como relatado anteriormente. 

Benéficos, quando utilizados como fomentos a setores primordiais da economia, ou então, 

setores que tiveram grandes perdas e necessitam do auxílio para se reestruturarem. 

Já o equilíbrio é o padrão comportamental que se atinge quando os agentes estão 

maximizando seus próprios interesses simultaneamente. É o que se busca com a edição de uma 

lei, a maximização dos interesses da coletividade ao mesmo tempo.227 

Dentro do equilíbrio, pode-se ter a figura do mercado perfeitamente competitivo, que 

é aquele em que a existência de diversas empresas do mesmo segmento é incapaz de, 

individualmente, influenciar o preço do produto no mercado por decisões individuais e, 

igualmente, existem tantos consumidores necessários para a procura da oferta, cuja intenção de 

maximizar a utilidade seja incapaz de afetar o preço de mercado.228 
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Entretanto, geralmente não se verifica este cenário de equilíbrio. Falhas são possíveis 

no mercado e causam o desequilíbrio e, provavelmente, injustiça. Sobre Falhas de Mercados e 

o processo recuperatório que se destina este estudo, dedica-se sua conceituação e seus reflexos 

em um item específico a seguir neste capítulo. 

Por fim, identifica-se outro item que compõe a Análise Econômica do Direito: os 

custos de transação, que são os dispêndios. 

Neste aspecto, o custo não representa somente o valor a ser pago por determinado bem, 

mas também engloba todos os impedimentos envolvidos na transação, denominados de 

custos.229 

Apesar de sugerir pelo nome, os custos vão além do dispêndio com a produção e o 

transporte do produto: são todos aqueles suportados ao negociar no mercado, seja o despendido 

na busca para a realização do negócio, ou os custos para a negociação, ou então, os custos para 

cumprimento do acordo.230 

A racionalidade limitada e a assimetria de informações entre os agentes importam em 

custos de transação, visto que causam prejuízo a uma parte dos agentes, razão pela qual o 

Direito deve intervir para dirimir estes custos.231 

Desta forma, não será necessária a intervenção dos tribunais para a distribuição 

eficiente dos recursos escassos nos casos em que inexista custos de transação, visto que “quando 

os custos de transação são zero, a distribuição dos recursos independe da distribuição dos 

direitos de propriedade”.232 

Portanto, o sistema jurídico pode contribuir para a negociação das transações, visto 

que reduz os custos e intenta o equilíbrio entre as partes. Por esta razão, através da criação ou 

da retirada dos custos de transação, o Direito é capaz de incentivar ou desestimular as condutas 

dos agentes econômicos.233 

Ante ao exposto, a legislação recuperatória poderá ser o incentivo para a redução dos 

custos de transação na negociação das dívidas empresariais, cujo resultado poderá viabilizar o 

soerguimento da empresa em crise. A análise da eficiência desta legislação, que será observada 
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no próximo capítulo, dependerá da aplicação dos conceitos da Análise Econômica do Direito 

vistos neste tópico. 

 

3.2.4 Teoria dos Jogos 

 

Dentro de um Mercado, não se tem a tomada de decisão por um simples agente 

econômico, mas sim, diversos atores atuando em um mesmo universo, e, diante da 

multiplicidade de escolhas possíveis, a decisão de um agente pode interferir na tomada de 

decisão de outrem. Dentro deste contexto, tem-se a Teoria dos Jogos, outro item da Análise 

Econômica do Direito que importa no estudo da legislação falimentar. 

Trata-se do estudo das decisões dos agentes econômicos num cenário que existem 

vários interesses, cuja decisão de um agente depende da decisão dos demais, assemelhando-se 

a um jogo, em que se faz necessário o uso de estratégias para minimizar perdas ou maximizar 

ganho, ou seja, “a teoria dos jogos passou a ser aplicada à economia para explicar os possíveis 

comportamentos estratégicos dos agentes econômicos, que poderão ser tanto de cooperação 

como de conflito”.234 

 

Quando há interação entre indivíduos e suas atitudes se baseiam naquilo que 

espera do outro, surge aí o que se chama de “comportamento estratégico” e 

passa a haver um jogo de ações entre eles. Nessa situação, a Teoria dos Jogos 

analisa e ajuda a prever as estratégias racionais desses indivíduos, a partir do 

conhecimento deles acerca das regras do jogo. [...] A Teoria dos Jogos, tendo 

por objetivo prever as condutas e os comportamentos dos sujeitos racionais, 

municia o Direito de dados para que possa elaborar as “regras do jogo” da 

forma mais eficiente possível, levando em consideração que cada jogador 

escolherá sua conduta de acordo com uma estratégia que toma como ponto de 

partida as ações desejadas pela lei e as consequências em virtude do 

descumprimento.235 

  

Os componentes do jogo são: jogadores, estratégia de cada jogador e os playoffs (o 

que cada jogador ganha ou perde com cada estratégia).  

O exemplo de maior destaque desta teoria é o dilema dos prisioneiros, em que dois 

agentes (suspeito 1 e suspeito 2) planejam um crime e, quando detidos pela polícia fora do local 
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onde o crime foi cometido, são levados à interrogatório individual em que a autoridade policial 

tenta jogar um suspeito contra o outro.236 

As provas existentes são circunstanciais, estavam no lugar errado e na hora errada, 

sendo que, caso levados à julgamento, sem a confissão, serão condenados a, no máximo, 1 ano 

de prisão. Mas, se o Suspeito 1 confessar e o Suspeito 2 permanecer em silêncio, este último 

receberá pena de 10 anos de prisão, enquanto que o confessor sairá livre, sem pena alguma. Se 

ambos colaborarem com a polícia confessando, receberão pena de 5 anos de prisão cada.237 

Então, os playoffs neste caso serão: se ambos confessarem, cinco anos de prisão para 

cada; se o Suspeito 1 confessar e o 2 permanecer em silêncio, o Suspeito 1 sairá livre, enquanto 

que seu amigo pegará 10 anos de prisão; se o Suspeito 2 confessar e o 1 não, o Suspeito 2 sairá 

livre, enquanto que o Suspeito 1 pegará 10 anos de prisão; caso ambos ficarem em silêncio, 

cumprirão 1 ano de prisão para cada um. 

Portanto, tem-se que o melhor cenário para os jogadores é a confissão, pois 

independentemente da ação do segundo jogador, terão como melhores resultados a menor pena, 

no caso 5 anos se o outro Suspeito confessar ou sairá livre se ele não confessar. Entretanto, caso 

considerado o sentimento de cooperação, constata-se que a opção a ser elegida seria o silêncio; 

entretanto, o risco é elevado, pois, o preço a pagar é absolutamente severo: 10 anos de prisão, 

caso o companheiro resolva confessar. A decisão a tomar é o dilema proposto pela Teoria. 

Os suspeitos sempre irão confessar, independentemente do que o outro jogador fizer, 

pois confessar significa menor tempo na prisão, sendo esta a estratégia dominante, que só será 

alterada se o outro também mudar seu comportamento, situação conhecida como equilíbrio de 

Nash, em que nenhum jogador poderá se sair melhor mudando seu comportamento sem que os 

demais jogadores mudem os deles.238 

Apesar de constatar o equilíbrio, verifica-se que a estratégia confissão não se 

demonstra a estratégia mais eficiente, visto que, neste caso, ambos ficariam 5 anos na prisão, 

enquanto que, caso tivesse uma atitude de cooperação, poderiam permanecer apenas 1 ano de 

prisão (decisão mais eficiente)239. Portanto, “a incessante busca de interesses internos 
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particulares pode levar à situação em que todos perdem, enquanto que a cooperação pode gerar 

melhores resultados”.240 

O resultado da tomada de decisão pelos jogadores também poderá ser distinto caso o 

jogo for repetido por diversas vezes, ocasião em que os jogadores tendem a modificar suas 

ações e acabam optando pela cooperação, sendo que, neste caso, a melhor estratégia a ser 

adotada pelos jogadores seria a “olho por olho”, na qual a opção de confessar ou silenciar 

dependerá da ação do outro jogador na última rodada. Caso o Suspeito 1 confessar na rodada 

passada, deverá o Suspeito 2 confessar na próxima rodada, ou então, se não cooperar na última 

rodada, não coopera na próxima.241 

Esta teoria se aplica ao Direito, graças à escola de Direito e Economia, cuja abordagem 

pelo Direito é distinta da abordagem adotada pela Economia, diante da tradição de utilização 

da legalidade.  

Para o jurista, o princípio da legalidade estabelece o alcance conferido pela lei, que 

obedece a determinados princípios e limites que devem ser respeitados por todos, estipulando 

a máxima: o que não for legal não pode ser sancionado e não interessa ao Direito. O contrário 

ocorre com a Teoria dos Jogos, visto que os comportamentos não são ditados, mas sim 

influenciados pela norma legal, dependendo de certas circunstâncias. Além disso, a lei pode 

permitir mais de um tipo de comportamento, e a escolha depende do agente e sua interação com 

os demais. Neste caso, a lei funciona como condição básica e não condição suficiente para 

definir o comportamento humano.242 

No caso da recuperação judicial, esta é pleiteada perante o juízo da sede da empresa, 

sendo que, caso deferido seu processamento, deverá a recuperanda apresentar seu plano de 

recuperação, que é a forma como fará para superar a crise econômico-financeira que atravessa 

naquele momento, demonstrando que seu negócio é viável economicamente e deve ser 

resguardado pelo Direito e pelo Estado.  

O plano é votado por todos os credores em uma assembleia convocada para esta 

finalidade, sendo que nela se decide sobre sua aprovação ou não. Se aprovado, a empresa passa 

a executar o plano, no intuito de conseguir se recuperar; caso contrário, a falência é decretada. 
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Aplicando-se a Teoria dos Jogos à lei de recuperação judicial, verifica-se que os 

jogadores são os participantes do processo de recuperação judicial – a empresa recuperanda e 

seus credores - que pretendem obter o melhor resultado econômico-financeiro e satisfazer seus 

interesses pessoais, levando em conta a provável estratégia adotada pelos demais, refletindo 

sobre os efeitos da rejeição do plano de recuperação judicial, em virtude do cenário provável, 

qual seja, a decretação da falência da recuperanda.243 

 

A teoria dos jogos aplicada à empresa em crise demonstra ser inexigível a 

cooperação entre os credores e entre estes e o devedor empresário, durante a 

tramitação do processo de recuperação, para que seja possível alcançar o 

resultado ótimo sobre o destino da organização empresarial. Ao contrário, é 

possível que a legítima disputa entre as partes envolvidas no pleito 

recuperatório viabilize a melhor solução, devendo o magistrado assegurar que 

as regras desta disputa, todas já previstas na legislação de direito privado, 

sejam efetivamente cumpridas.244 

 

É de suma importância para a recuperanda que se apresente um plano viável para a 

real situação da empresa, de forma a convencer os credores no momento da assembleia. Dentro 

da legislação falimentar, a Teoria do Jogos é aplicada justamente neste momento em que os 

credores votam pela aceitação do plano apresentado pela empresa em recuperação. Por qual 

razão um credor deverá votar contra o plano de recuperação judicial apresentado por seu 

devedor? Sem ilusão, diversos fatores e desejos importam no momento em que ocorre a votação 

do plano.  

A informação ou a falta dela importará na forma como os agentes (credores) agirão no 

momento da votação. O credor não informado completamente acerca da real condição da 

empresa em recuperação poderá comprometer não apenas o seu direito de crédito, como 

também os dos demais, visto que “É somente conhecendo a realidade econômica do empresário 

que os credores e demais envolvidos na recuperação terão subsídios para decidir 

racionalmente”.245 

Por esta razão a legislação falimentar deve “retirar todos os obstáculos possíveis à livre 

transação entre os interessados para que, se enxergarem na manutenção da atividade produtiva 

a maximização de seus interesses privados, possam fazê-lo de forma mais eficiente”.246 
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Assim como o “plano de recuperação precisa demonstrar que todos os jogadores 

podem maximizar seus ganhos se colaborarem uns com os outros. Trata-se de uma modalidade 

de cooperative games (jogo cooperativo)”.247 

A utilização da Teoria dos Jogos no processo de Recuperação Judicial e no momento 

da votação do plano de recuperação não é o objetivo deste trabalho; entretanto, demonstra-se a 

importância do elemento econômico na aplicação do direito, visto que, com a contribuição da 

teoria dos jogos no momento da votação da assembleia, poderá o devedor, assim como o próprio 

credor, verificar o melhor playoff para a estratégia de seu voto e, inclusive, evitar o sentimento 

de esperança ilusória que a recuperação judicial possa proporcionar.  

Nem todas as empresas merecem ser salvaguardadas e acudidas pelo judiciário. 

Apenas as empresas viáveis economicamente merecem todo o dispêndio provocado por uma 

recuperação judicial. As empresas inviáveis economicamente devem ser substituídas no 

mercado, por outras mais eficientes, razão pela qual os credores têm a missão de decidir o futuro 

da empresa, quando votam o plano de recuperação. 

Através da Teoria dos Jogos, tanto o devedor quanto os credores podem estudar as 

estratégias dos votantes em assembleia, e determinar os seus votos de forma a evitar a 

prolongação da vida de uma empresa inviável, de forma a evitar os custos adicionais à 

sociedade, que poderiam ser utilizados em outros setores. 

 

3.2.5 Neoinstitucionalismo 

 

A teoria Neoinstitucionalista diz respeito a visão dada pela Economia às instituições, 

aqui entendidas como regras limitadoras da sociedade, idealizadas pelo homem, que dão forma 

às interações humanas.248 

 

Essas regras constituem limitações que se apresentam de duas maneiras: as 

formais, como os códigos, estatutos e regulamentações ou informais, que são 

as regras de conduta da sociedade. Quando as limitações formais se adequam 

às informações, alcança-se o equilíbrio institucional. Isso significa que não 

haverá violação das limitações formais.249 
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Pressupõem-se, portanto, a existência de incertezas no ambiente econômico e social, 

que geram custos de transação (custos ao mercado que vão além do valor do produto), sendo 

passíveis de supressão através das instituições que criam regras que viabilizam a estruturação 

das organizações econômicas, políticas ou sociais, responsáveis pela promoção do 

desenvolvimento humano.250 

Esta nova economia institucional traz consigo três ideias importantes: o 

reconhecimento de que a Economia inexiste sozinha, ou seja, depende da trajetória dos agentes 

econômicos, que são os juízos de valores culturais, políticos, jurídicos entre outros; segundo, o 

reconhecimento de que a compreensão do Direito pressupõe uma análise completa e 

evolucionista da diversidade e da complexidade dos agentes econômicos, sendo necessária a 

abertura às outras disciplinas; e por fim, verifica-se a preocupação de ir além da filosofia 

especulativa, intentando compreender o mundo como um todo.251 

Para a perspectiva neoinstitucional, a análise econômica do direito se destina a 

identificar as variáveis instrumentais, as questões e os processos que fundamentam a forma 

como as instituições jurídicas operam.252 

Levando-se em consideração que as instituições são criadas para proteger e otimizar o 

comportamento de seus membros, elas são necessárias para a promoção da eficiência no 

combate aos custos de transação na sociedade, “uma vez que a previsibilidade de 

comportamentos reduz as chances de se adotar um comportamento oportunista” 253, reduzindo, 

portanto, as incertezas através de estruturas estáveis de interação na sociedade.254 

Portanto, para a teoria neoinstitucional, o desenvolvimento econômico estatal e, 

consequentemente, a efetivação dos direitos humanos, fundamentais e da personalidade e da 

liberdade individual depende da estipulação de instituições confiáveis e idôneas. Entretanto, 

isso não significa que, nos países subdesenvolvidos, as instituições sejam fracas, pois depende 
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de outros fatores para determinar o subdesenvolvimento de um Estado e não unicamente o 

estado das instituições, tais como os arranjos culturais e históricos, as relações de poderes, o 

processo de exploração das colônias, o modelo econômico adotado, entre outros fatores.255 

Diante deste reconhecimento da importância dos arranjos históricos e culturais, é 

passível de se compreender e determinar que a racionalidade dos agentes econômicos é falha e 

limitada, pois são frágeis emocionalmente e possuem dificuldades de processar informações. 

Este fato impede que os contratos sejam considerados completos, o que faz surgir o 

comportamento oportunista, o que aumenta, consequentemente, os custos de transação.256 

A própria lei de recuperação judicial é uma instituição. Com o intuito de viabilizar a 

recuperação judicial da empresa, o juízo deverá garantir a imparcialidade e o cumprimento da 

legislação, a fim de alcançar o objetivo do instituto que é recuperar a empresa em crise 

financeira para efetivação de sua função social e, consequentemente, garantir o 

desenvolvimento econômico do país, promovendo direta e indiretamente a concretização dos 

direitos humanos, fundamentais e da personalidade e liberdade individual. 

 

3.3 DO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ECONÔMICO-SOCIAL 

 

Visto os elementos da Análise Econômica do Direito, são conceitos fundamentais da 

microeconomia tais como maximização, eficiência e equilíbrio nas decisões dos agentes 

econômicos, constata-se a existência de uma Teoria de cunho filosófico que debate questões 

relacionadas às políticas públicas e o bem-estar social. 

Os debates ficam em torno de tais questionamentos: até que ponto os mercados não 

regulamentados podem maximizar o bem-estar da coletividade? Quando a intervenção 

governamental é necessária? A economia é capaz de realizar uma distribuição justa de bens e 

serviços? 257 

Como visto, a intenção da economia é maximizar o benefício em prol do agente 

econômico, o uso eficiente dos recursos escassos, procurando o melhor custo-benefício. Os 

consumidores ensejam maximizar a utilidade; já as empresas, maximizam o lucro. Ambos – 

empresa e consumidor - estão em posições antagônicas, na qual o equilíbrio geral é ocasionado 
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quando a empresa consegue maximizar seus lucros sem causar danos ou retrocesso à 

maximização da utilidade dos consumidores, ou seja, o melhor custo-benefício. 

Em outras palavras, a Economia auxilia para que haja a eficiência em alcançar o 

melhor resultado possível com o mínimo de desperdício de recurso, com a eficácia de atingir 

os resultados desejados.258 

Já o Direito está preocupado com a justiça. O Direito busca justiça, enquanto que a 

Ciência Econômica se preocupa com a escassez dos recursos e a necessidade de usar os recursos 

de forma eficiente. “Justiça e eficiência são metades da mesma verdade que se sobrepõem 

alternadamente ou se complementam ordenadamente”.259 

Ocorre que somente a eficiência não enseja justiça, visto que seu significado é de 

definição polissêmica, podendo haver diversos conceitos distintos que consignam a palavra 

eficiência.  Para Miguel Moura e Silva260, por exemplo, a eficiência tem três conceitos distintos: 

 

a) Eficiência na afetação de recursos: A noção mais clássica de eficiência 

reporta-se à afetação de recursos à utilização de maior valor. 

b) Eficiência produtiva: [...] reporta-se estritamente à função (de) produção. 

c) Eficiência dinâmica: existência de restrições da concorrência que, 

induzindo uma aparente ineficiência na afetação de recursos (e.g. não 

permitindo que a quantidade produzida seja idêntica à que, a preços 

concorrenciais, seria consumida) [...]. 

 

Por esta razão, o Direito deve ir além da eficiência trazida pela Economia. A aplicação 

da eficiência como razão última do Direito poderá cometer injustiças, quando verificada as 

questões sociais, principalmente no que consiste a efetivação de direitos humanos, 

fundamentais e da personalidade.  

Como visto anteriormente, é necessária a atuação de outras áreas de conhecimento 

sobre o Direito, além da Economia, para o alcance da Justiça, tais como a Filosofia, a Ética, a 

Sociologia, entre outras. 

 

O Direito, analisado multi e interdisciplinarmente pela Ciência Econômica, 

vislumbra efetividade e eficácia, especialmente, se relevadas, no cálculo 
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econométrico próprio da eficiente tomada de decisão normativo-jurídica, 

variáveis próprias para a necessária inclusão social e para o atendimento dos 

anseios dos jurisdicionados.261 

 

Neste contexto, destaca-se o pensamento de Amartya Sen, como visto no primeiro 

capítulo, que determina que o Estado deve promover a liberdade dos indivíduos para a 

efetivação, consequentemente, dos direitos humanos, fundamentais e da personalidade. 

Portanto, para ele, ao reaproximar a filosofia e a ética da economia, uma política estatal 

menos maximizadora de riquezas pode ser mais benéfica, caso oportunize a um maior número 

de pessoas a liberdade individual, do que a política que é mais maximizadora de riquezas, mas 

impede as liberdades individuais, demonstrando sua preocupação central de priorizar o bem-

estar geral da sociedade.262 

Aliado à preocupação com o bem-estar social, Gonçalves263 em sua Tese de Doutorado 

acrescenta à eficiência o Princípio da Eficiência Econômico-Social (PEES), sendo esta uma 

opção de política jurídica a ser utilizada tanto na elaboração da norma, como também em sua 

aplicação, a qual viabiliza a “interação econômico-jurídica socialmente inclusora; progressista 

e capacitada para a realização dos Direitos individuais e sociais de forma eficaz e eficiente; 

permitindo racionalidade e humanização para a norma positivada”.264 

Em outras palavras, o Princípio da Eficiência Econômico-Social (PEES) considera, no 

cálculo da eficiência, os custos das externalidades negativas sofridas pela sociedade, de modo 

a buscar a maximização do número de beneficiários possíveis, bem como de forma a 

proporcionar uma economia mais humana, inclusiva e menos restritiva de liberdades.265 

Pelo PEES são considerados os critérios progressistas de distribuição de riqueza, cujo 

procedimento não leva à estagnação ou inoperância da atividade econômica.266 
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As externalidades negativas são os custos, oriundos quando direitos e obrigações são 

adjudicados, que devem ser internalizados para promover a maximização dos resultados no 

combate às desigualdades sociais. Compensa-se as externalidades negativas com a otimização 

dos interesses particulares, relevando-se os interesses sociais.267 

 

Trata-se da elaboração e aplicação da norma, considerando o reflexo social, a 

reciprocidade das ações e o custo externo imposto à sociedade presente, ou 

mesmo futura, de forma a serem compensados, na totalidade, os prejuízos 

impostos pelo ganho presente das partes envolvidas, evitando-se o emprego 

ineficiente de recursos, pela onerosidade causada ao processo produtivo 

doméstico, pelo desvio de recursos e pela criação de indicadores 

mercadológicos falsos.268 

 

Para Gonçalves, aplica-se o modelo de eficiência de Kaldor-Hicks. Entretanto, vai 

além deste conceito de eficiência. Para a obtenção da harmonização na ação econômica dos 

agentes, outros critérios devem ser observados, tais como a “distributividade, a justiça social, a 

defesa do meio ambiente, a erradicação do desemprego, a superação dos nacionalismos, entre 

outros”.269 

 

Torna-se útil o critério da eficiência da Kaldor-Hicks para a adjudicação do 

Direito entre os sujeitos de direito, além de programas ou políticas 

distributivas a serem, cautelosamente, implementados pelo Estado; já que, 

infelizmente, nem sempre são computadas, no cálculo utilitário decisório as 

externalidades negativas e positivas. A regulamentação, em busca da 

eliminação do desequilíbrio social, deve determinar a obrigação de 

compensação dos desfavorecidos ou destituídos de suas prerrogativas em 

função da adoção de possibilidades eficientes. Dessa forma, seja nas 

negociações ou na tomada de decisões, a partir da lógica do jurista-

economista, os agentes devem maximizar suas expectativas, eliminando 

externalidades, através da inclusão destas no cálculo econômico como 

defendido segundo o PEES.270 
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Portanto, o Princípio da Eficiência Econômico-Social é a elaboração e aplicação da 

norma de forma economicamente eficiente, no intuito de ensejar a maximização dos resultados 

esperados quando direitos são adjudicados ou obrigações são determinadas, respeitando o 

caráter recíproco das ações e dos interesses, considerando, entretanto, o reflexo social e o custo 

externo imposto à sociedade presente, de forma a compensar todos os prejuízos impostos pelo 

ganho das partes envolvidas.271 

Considera-se ainda, no cálculo econométrico do Princípio da Eficiência Econômico-

Social, as variáveis de cunho social e temporal que devem ser internalizadas, “de forma que a 

relação de custo e benefício demonstre a realidade das utilidades auferidas quando se 

sacrificando determinados bens e serviços de outrem; considerado o maior número ou a 

totalidade dos agentes envolvidos”.272 

O Princípio da Eficiência Econômico-Social enseja a aplicação do Direito de forma 

eficiente, levando-se em consideração, entretanto, as questões sociais, em benefício da 

diminuição das externalidades negativas, objetivando-se atingir a justiça, fazendo com que a 

tomada de decisão observe o Princípio da Eficiência Econômico-Social, ou seja, distribuição e 

redistribuição dos recursos escassos em função da eficiência econômico-social, observando o 

Mínimo Ético Legal determinado pelo Estado.273 

Assim sendo, aplicando-se o Princípio da Eficiência Econômico-Social à lei 

recuperatória, esta última deverá ir além da busca pela eficiência. Deverá, também, além de 

viabilizar que a empresa se recupere, evitar os custos e prejuízos causados pela situação de 

instabilidade econômica, em prol do objetivo que é não só recuperar a empresa em crise, mas 

também manter a fonte pagadora de impostos, empregadora, credora e concorrente, entre 

outros. 

Aliada à eficiência, a legislação falimentar deverá maximizar os resultados, minimizar 

os prejuízos, internalizar os custos e promover a inclusão social, segundo o critério do PEES. 
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3.4 DO ESTADO MODERNO, LIVRE MERCADO E ESTRUTURAS IMPERFEITAS - 

FALHAS DE MERCADO E O PROCESSO RECUPERATÓRIO 

 

Com a apreciação dos elementos da Análise Econômica do Direito, verifica-se que a 

Economia pode desempenhar um importante papel no Direito, nas normas e nas instituições 

jurídicas. Os recursos são escassos, ainda mais nos países em desenvolvimento, como é o caso 

do Brasil, razão pela qual necessita do emprego racional e eficiente desses recursos em políticas 

públicas que ensejam a maximização do bem-estar social, utilizando-se do Princípio da 

Eficiência Econômico-Social na formação e na execução das regras. 

Desta forma, para a solução dos diversos problemas sociais causados justamente pela 

falta de recursos, a Economia se alia ao Direito, para lhe proporcionar o uso eficiente dos 

instrumentos jurídicos, de forma a estimular as atividades produtivas, o desenvolvimento 

econômico, a promoção das liberdades individuais, a resolução dos conflitos de forma pacífica, 

incentivando a democracia, a livre iniciativa, a redução da corrupção, da burocracia, do 

desperdício e da pobreza.274 

Estes objetivos do Estado dizem respeito ao equilíbrio de mercado, ou seja, o alcance 

do “resultado tão desejável que seria útil conhecer as condições sob as quais ele (mercado) irá 

vigorar”.275 

O mercado é o local onde os agentes econômicos (Estado e indivíduo) atuam, no qual, 

ambos têm o desejo intrínseco de maximizar seus benefícios (utilidade/benefício ou lucro), o 

que pode deixá-los em lados antagônicos dentro deste cenário, sendo esta a razão que torna o 

mercado competitivo. 

Portanto, a competitividade é a essência do mercado. Caso um mercado não seja 

competitivo, o mesmo apresenta falhas, as quais podem ensejar custos adicionais aos agentes, 

prejudicando a eficiência e a maximização dos resultados.276 

 

[...] as falhas de mercado e imperfeições do mercado foram se positivando ao 

longo de cerca de 150 anos quando se tentou ou se imaginou poder 

operacionalizá-lo com base naquela estrutura institucional relativamente 
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simples ou até simplória, assentada no tripé: constituição, códigos de Direito 

privado e poder de polícia. Tripé sem dúvida portentoso pela dutibilidade, 

lógica e racionalidade com que concebeu a forma e as garantias legais para 

captar e disciplinar todo o emaranhado das relações econômicas internas e 

mesmo internacionais, mas incapaz de lidar com a vida econômica real em 

toda a sua complexidade. Foi a época na qual, no dizer de Max Weber, a lei 

apresentava uma racionalidade puramente formal, não lhe interessando as 

condições pessoais ou sociais dos por ela abrangidos, nem a maior ou menor 

desejabilidade dos resultados das relações estabelecidas sob sua égide.277 

 

Logo, as falhas de mercado são condições encontradas neste cenário que interrompem 

com a competitividade leal entre os agentes, ou seja, circunstâncias específicas que levam o 

livre mercado à alocação ineficiente de bens e serviços.278 

As falhas de mercado justificam a atuação do Estado na regulamentação do mercado. 

Existem quatro tipos de falhas de mercado identificadas, sendo elas: assimetria informacional; 

problemas de monopólio (poder de mercado); externalidades e bens públicos. 

O monopólio diz respeito à falta de competitividade no Mercado, ou seja, a falha da 

concentração, a existência de apenas um agente econômico que atua de forma abusiva, de forma 

a maximizar seus resultados unicamente, sem pensar nos demais agentes ou no bem-estar social. 

O monopólio pode se dar de diversas formas: monopólio no mercado de produção, 

conluio entre empresas ou fornecedores de insumos; monopsônio (um só comprador). As 

políticas públicas podem corrigir esta deficiência de monopólio, de forma a substituí-lo pela 

concorrência, como ocorre com as leis antitrustes.279 

Outra falha, a externalidade, ocorre quando um terceiro, alheio à relação econômica, 

sofre efeitos diretos ou indiretos, positivos ou negativos, da interação econômica entre os 

agentes no mercado. São os prejuízos ou benefícios não internalizados pelos indivíduos que 

interagem na relação econômica dentro do Mercado, o que provoca consequências a 

terceiros.280 

 

A troca ou intercambio dentro de um mercado é voluntaria e mutuamente 

benéfica. Normalmente, as partes envolvidas na troca captam todos os 
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benefícios e assumem todos os custos, tendo, portanto, as melhores 

informações sobre a desejabilidade da troca. Mas às vezes os benefícios de 

uma troca poderão se refletir em outras partes que não aquelas explicitamente 

envolvidas nela. Além disso, os custos da troca também poderão se refletir em 

outras partes. [...]. Um exemplo de benefício externo é a polinização que um 

apicultor oferece a seu vizinho que tem um pomar de maçãs. Um exemplo de 

custo externo é a poluição do ar ou da água.281 

 

Em outras palavras, externalidade é o efeito, tanto positivo (benefício), quanto 

negativo (custo), causado aos demais agentes econômicos, terceiros à relação econômica 

original que provocou estes resultados. 

A solução dos problemas causados pela externalidade pode se dar por intermédio dos 

próprios agentes privados que entre si propõem e executam uma resolução, desde que os custos 

de transação não sejam excessivos, sendo que, independente da forma como se dê a distribuição 

inicial dos direitos, as partes interessadas sempre podem chegar a um acordo pelo o qual todos 

ficam numa situação melhor que o status a quo ante.282 

Mas também e, principalmente, as externalidades são combatidas com políticas 

públicas indutoras dos agentes que visam a maximização dos lucros privados em restringir sua 

produção ao ponto socialmente ótimo e não ao ponto privadamente ótimo, ou seja, políticas 

públicas que levam a empresa a operar ao longo da curva do custo marginal social e não ao 

longo da curva do custo marginal privado, sendo que, quando isso ocorre, diz-se que a 

externalidade foi internalizada.283 

A assimetria informacional ocorre quando um dos agentes econômicos detém um nível 

de informação diferente do outro indivíduo, de forma a levar vantagem. Desta forma, o agente 

com informação privilegiada toma suas ações no mercado com base nelas, levando vantagem 

sobre os demais.284 

Trata-se do desequilíbrio de informações entre as partes envolvidas no mercado, “um 

desequilíbrio tão grave que impede a troca”285. Ocorre, por exemplo, quando um vendedor sabe 

mais sobre a qualidade de seu produto do que o comprador, cuja informação é substancial para 

o convencimento do comprador em levar o produto286: compra e venda de um carro que possui 
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um defeito na marcha, sendo que, caso o comprador soubesse deste defeito, não investiria seu 

dinheiro na compra do veículo. 

A assimetria informacional de mercado permite a intervenção do Estado no mercado, 

na criação de legislação que viabilizam o ótimo social, como a exigência de garantia no caso 

do exemplo (veículo com defeito na marcha); a exigência da boa-fé processual das partes no 

direito brasileiro, assim como a garantia de indenização nos casos em que houver onerosidade 

excessiva. 

Por fim, a última falha de mercado que se destaca é a mercadoria denominada de Bens 

Públicos, que são bens de propriedade indefinida, razão pela qual os Agentes Econômicos não 

possuem o desejo de cuidado, conservação e reprodução econômica sobre esta mercadoria.287 

Destacam-se duas características desta falha de mercado: consumo não rival (o 

consumo de um bem público não inviabiliza o consumo deste mesmo por outrem); e não 

excludente (os custos da exclusão dos beneficiários não pagantes que consomem o bem são 

excessivos, razão pela qual nenhuma empresa tem interesse de fornecer o bem, pois não se pode 

maximizar os lucros com este produto).288 

 

São definidos como aqueles bens que geram benefícios para todos, mas cujos 

custos não podem ser distribuídos, pela simples razão de que não se pode 

excluir do consumo os indivíduos que se recusam a pagar por eles. Tal 

costuma ser o caso de estradas, parques públicos, policiamento, defesa 

nacional, meio ambiente, etc. A diferença mais importante entre os bens 

públicos e os demais é que os benefícios por eles gerados, não podendo ser 

alocados entre os beneficiários de acordo com algum princípio econômico, 

devem ser objeto de decisões políticas, o que significa que o Estado é quem 

deve produzi-los, buscando financiamento na tributação, na inflação e na 

dívida interna ou externa.289 

 

Um exemplo de bem público é a defesa nacional – exército. Como disponibilizar este 

serviço de forma individualizada? A segurança trazida pela defesa nacional poderá ser adquirida 

por pessoas consideradas consumidoras, entretanto, e aquelas pessoas que não tiverem pago 

pelo serviço? Quando ocorre uma invasão estrangeira, não tem como proteger apenas as pessoas 

que contrataram e pagaram o serviço, razão pela qual é inviável o fornecimento deste por 

empresas privadas que visam a maximização dos Lucros.290 
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A correção desta falha de mercado se dá através de subsídios pagos pelos Estados à 

atividade privada, para que esta forneça o Bem Público, sendo seus prejuízos amortizados pelos 

subsídios; ou então, deverá o próprio Estado fornecer o Bem Público por completo, custeado 

pela previsão destes custos no orçamento tributário estatal, com a criação de taxas ou impostos 

específicos para esta finalidade. 

Dentro da legislação falimentar, o cenário da empresa em crise é o mercado, sendo a 

empresa recuperanda, seus credores e seus trabalhadores os agentes econômicos, que atuam 

visando a maximização de seus benefícios (lucros).  

Daniel Moreira do Patrocínio291 afirma em sua tese de Doutorado que o resultado 

ótimo sobre o destino da empresa em crise somente é alcançado com a livre negociação entre 

credores e o empresário devedor, razão pela qual as normas da Lei nº 11.101/2005 devem 

facilitar a interação destes agentes, de forma a reduzir os custos, pois serão os próprios credores 

que suportarão com as externalidades decorrentes da reorganização empresarial, ou seja, 

necessário que a legislação falimentar proveja a legitimidade dos mesmos no decisório do 

destino da empresa em crise. 

Tendo em vista que os credores decidem sobre o futuro da empresa no momento em 

que votam pela aceitação ou não do plano de recuperação em assembleia, os credores deverão 

verificar se a recuperação é a medida mais eficiente do que a falência, devendo a legislação e o 

Judiciário atuar em prol disso, pois “se o credor não age, durante o processo de recuperação, 

com o objetivo de identificar a melhor forma de satisfação de seu crédito, é possível que a 

melhor decisão, do ponto de vista econômico, não seja tomada pela comunhão de credores”.292 

A ocultação de informações patrimoniais sobre a empresa recuperanda verifica uma 

falha de mercado – assimetria informacional – que pode ser prejudicial aos credores, inclusive 

no que consiste a redução dos custos de transação provenientes da negociação entre a 

recuperanda e os credores.293 

Outra falha de mercado encontrada no instituto é a ocorrência da própria recuperação 

judicial, que causa externalidades negativas à toda coletividade ligada direta ou indiretamente 

a ela (o empresário, credores, trabalhadores, Fazenda Pública entre outros), levando-se em 

consideração a função social da empresa, vista no primeiro capítulo, e os objetivos do sucesso 

da recuperação judicial.294 
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Desta forma, diante da externalidade causada pela instabilidade da atividade 

empresarial, conclui-se pela relevante necessidade de aferir e sopesar se os custos da 

estabilização empresarial são maiores que as perdas suportadas pelo mercado e pela sociedade, 

caso haja a retirada da empresa. 

 

Também a falência é um corolário dos direitos de propriedade já que procura, 

face à insolvência do devedor, organizar e maximizar os direitos dos credores 

sobre seu patrimônio. [...] Também a recuperação judicial da empresa é um 

instituto decorrente da necessidade de disciplinar juridicamente os contratos 

inerentes à empresa em seu sentido dinâmico. É um instituto que tenta 

salvaguardar da falência a empresa mediante a disciplina de um grande acordo 

(contrato) pelo qual credores, sócios, administradores, empregados e outros 

irão tentar mantê-la como apta a continuar firmando as relações contratuais 

que lhe são essenciais.295 

 

Por esta razão, a concessão da recuperação judicial resulta na alocação das perdas 

econômico-financeiras suportadas pelo empresário e pelos credores. Assim sendo, a legislação 

falimentar deve definir a forma como devem ser alocadas essas externalidades decorrentes da 

crise empresarial, não podendo o Judiciário intervir na decisão tomada pelas partes em 

assembleia, pois não possui as informações necessárias para aferição do montante que cada 

parte pode suportar, assim como, não sabe o custo razoável para proceder a recuperação, não 

tem consciência se os meios de produção pertencentes à recuperanda devem ser absorvidos por 

outros agentes econômicos ou se a organização existente é a alternativa mais eficiente do ponto 

de vista econômico, ou se seria melhor a sua retirada do mercado.296 

 

A forma como o custo financeiro para participar da recuperação é alocada 

entre os agentes econômicos e o Estado é extremamente relevante para o 

sucesso do processo judicial, pois estabelece incentivos para uma conduta 

eficiente dos credores, na busca de informações sobre a melhor solução para 

o estado de crise econômico-financeira da empresa: reorganização ou falência. 

A eficiência das regras contidas no processo de recuperação deve ser aferida 

em função de sua capacidade de maximização do valor apurado com a 

reorganização empresarial (eficiência ex post) e de acordo com a forma pela 

qual é modela a conduta dos agentes econômicos, antes de iniciado o estado 

de crise econômico-financeira empresarial (eficiência ex ante).297 

 

Portanto, a maximização do valor da empresa em recuperação, objetivo do próprio 

instrumento, também exige que a solução da crise seja identificada e solucionada com 
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celeridade, para não haver dissipação do valor do estabelecimento em função do reflexo da 

instabilidade no exercício da atividade negocial.  

A demora no processo de recuperação resulta no decréscimo da reputação da empresa, 

que representará outra perda no valor da empresa, enquanto organização econômica, que será 

suportada por todos, empresário, credores e sociedade. 

Em suma, o combate à assimetria informacional sobre o real estado da empresa 

recuperanda permite às pessoas que com ela se relacionam, sopesar e constatar qual a melhor 

solução para a superação da crise econômico-financeira, devendo este ser o objetivo da 

legislação falimentar e não o motivo de interferência do judiciário no processamento da 

legislação, em prol do alcance da eficiência econômico-social que beneficia toda a sociedade.  

Desta forma, encerra-se o presente capítulo, que trouxe em evidência os elementos da 

Análise Econômica do Direito com o intuito de viabilizar o exame da eficiência econômico-

social da atual legislação falimentar brasileira, como ferramenta de efetivação dos direitos 

humanos, fundamentais e da personalidade, de forma a garantir a liberdade individual dos 

agentes, vista no primeiro capítulo. 
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4 RECUPERAÇÃO JUDICIAL BRASILEIRA: DEPOIS DE TREZE ANOS DE 

LEGISLAÇÃO, É NECESSÁRIA A MUDANÇA? 

 

Inicia-se este último capítulo com a passagem “O Leão da Peugeot” do livro “Sapiens: 

Uma Breve História Da Humanidade”298 do escritor Yuval Noah Harari para destacar a 

importância da fictícia figura da pessoa jurídica para o desenvolvimento da sociedade. 

Nesta passagem, destaca o símbolo da marca da Peugeot, um homem-leão de Stadel, 

que aparece no capô de todos os veículos da marca pelo mundo. A atual potente e global marca 

francesa de veículos, teve início como um negócio familiar no vilarejo de Valentigney, que 

dista 300 quilômetros da caverna de Stadel. O que era um pequeno negócio e com poucos 

empregados, hoje emprega mais de 200 mil pessoas em todo o mundo, desconhecidas entre si, 

o que faz o autor indagar o leitor qual a razão para que estranhos cooperem entre si de maneira 

eficaz ao ponto de produzir mais de 1,5 milhão de automóveis no ano de 2008 e gerar receita 

de aproximadamente 55 bilhões de euros? A Peugeot S/A realmente existe? 299 

Os veículos não são a empresa, visto que, mesmo que todos fossem descartados, ao 

ponto de não sobrar nenhum veículo, a empresa Peugeot S/A não desapareceria, pois 

continuaria a fabricar novos carros, em um ciclo de demanda e oferta. A empresa é composta 

pelas inúmeras fábricas espalhadas pelo mundo, maquinário, empregados, lojas e revendas; 

entretanto, tudo isso junto não constitui a Peugeot S/A. Mesmo se todos os empregados 

morressem ou se todos os maquinários e escritórios fossem destruídos, ainda assim a empresa 

persistiria, pois poderia obter empréstimos, reconstruir suas fábricas e contratar novos 

empregados. Os acionistas e os gestores também não são a empresa, pois mesmo que todos os 

gestores fossem demitidos ou mortos e suas ações vendidas, a empresa continuaria a existir.300 

Todos esses cenários não implicam na imortalidade da Peugeot S/A. Uma decisão 

judicial sim. Caso um juiz ordenasse a dissolução da empresa, apesar da permanência de suas 

fábricas, trabalhadores e maquinários, a Peugeot S/A desapareceria imediatamente, o que 

demonstra que a empresa não tem conexão alguma com o mundo físico, sendo um produto da 

imaginação coletiva, uma “ficção jurídica”, que existe como entidade jurídica, submetida às 

leis dos países onde opera.301 

                                                 
298  HARARI, Yuval Noah. Sapiens: uma breve história da humanidade. Trad. Janaína Marcoantonio. São Paulo: 

L&PM Editores, 2015.  
299  Ibid. 
300  Ibid. 
301  Ibid. 



102 

 

A empresa pode abrir uma conta bancária, ter propriedades, relacionar-se com outras 

empresas e outras pessoas físicas, paga impostos, pode ser processada, ou seja, a Peugeot, que 

hoje é uma Sociedade Anônima, pertence a um gênero particular de ficção jurídica, que no 

ordenamento jurídico brasileiro é chamado de empresas com responsabilidade limitada, ou seja, 

o capital social da empresa é dividido em ações, sendo que a responsabilidade dos sócios ou 

dos acionistas é limitada ao preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas. 

A responsabilidade limitada é uma invenção da humanidade, sendo que o homem 

viveu sem elas por milênios e, durante a maior parte da história, a propriedade somente poderia 

pertencer aos seres humanos e não aos seres fictícios. Antes da sua criação, a responsabilidade 

era pessoal e ilimitada da pessoa física, dona do negócio, o que desencorajava o 

empreendedorismo, pois as pessoas tinham medo de começar novos negócios e assumir riscos 

econômicos e perder todos os bens que haviam adquirido ao longo de suas vidas. Por esta razão, 

estabeleceu-se a criação de empresas de responsabilidade limitada, empresas legalmente 

independentes das pessoas que as fundavam ou investiam nelas, sendo que estas, ao passar dos 

últimos séculos, tornaram-se os principais agentes da esfera econômica do Estado.302 

O sistema jurídico norte-americano trata as empresas de responsabilidade limitada 

como se fossem pessoas físicas de fato, assim como entendia e ainda entende o sistema jurídico 

francês, que já em 1896, quando Armand Peugeot herdou a oficina de fundição de metal de 

seus pais, decidiu investir no negócio e entrar no ramo de automóveis, criando uma empresa de 

responsabilidade limitada, batizando com o nome de sua família, todavia, totalmente 

independente da pessoa de Armand. Se um dos carros quebrasse, o comprador poderia processar 

a Peugeot, e não Armand Peugeot, assim como se a empresa tomasse emprestados milhões de 

francos e então falisse, Armand Peugeot não deveria a seus credores um único franco, mas sim 

a empresa Peugeot. Com a morte de Armand em 1915, a empresa permaneceu no mercado, 

firme e forte.303 

Com esta passagem do livro “Sapiens: Uma Breve História Da Humanidade”, o 

escritor Yuval identifica, didaticamente, a importância da criação da pessoa jurídica pelo 

direito. Mas não apenas a criação da empresa per se, mas também, a fictícia criação da 

responsabilidade limitada ligada à pessoa jurídica, como importante agente econômico no 

desenvolvimento da sociedade.  

                                                 
302  HARARI, Yuval Noah. Sapiens: uma breve história da humanidade. Trad. Janaína Marcoantonio. São Paulo: 

L&PM Editores, 2015. 
303  Ibid. 



103 

 

Como visto no capítulo anterior, os seres humanos são agentes econômicos movidos 

por estímulos. Qual o estímulo causado no agente econômico para investir seus recursos e 

empreender sem qualquer proteção dos demais bens de sua pessoa física? Não há.  

A ficção jurídica da empresa de responsabilidade limitada é necessária para o 

desenvolvimento econômico da sociedade e do Estado, o que viabiliza, consequentemente, o 

emprego dos recursos escassos em efetivação direitos humanos, fundamentais e da 

personalidade. 

 

A imputação da atividade empresarial parece estar relacionada à assunção de 

riscos, à possibilidade de perda da riqueza investida no exercício da atividade 

da empresa. Risco é inerente à atividade empresarial e perder ou ganhar faz 

parte dela. Entretanto, é preciso distinguir, por serem distintas, as pessoas do 

empresário, organizador dos fatores da produção, das dos investidores, 

aqueles que aportam recursos financeiros para a organização empresarial.304 

 

Portanto, de forma análoga, se a criação fictícia da pessoa jurídica de responsabilidade 

limitada é necessária para promoção do desenvolvimento econômico, torna-se também 

necessário que o ordenamento jurídico preveja meios para permanência desta no mercado, 

principalmente nos momentos de crise financeira.  

Neste contexto, encontra-se a atual legislação falimentar brasileira, vigente na Lei nº 

11.101/2005, em que há o instituto da recuperação judicial, cujo objetivo é possibilitar a 

viabilização da empresa em crise financeira, no intuito de evitar a quebra daquelas que ainda 

são viáveis economicamente, pois são entendidas como ferramenta de efetivação dos direitos 

humanos, fundamentais e da personalidade, porque garantem a liberdade individual dos 

agentes. 

Se a recuperação judicial viabiliza o soerguimento da empresa em crise, de forma a 

possibilitar sua permanência no mercado com seus reflexos no desenvolvimento da sociedade 

e do ser humano e, levando-se em consideração que sua execução (tramitação do processo 

recuperatório) significa a alocação de recursos escassos , a legislação nº 11.101/2005 não pode 

ser falha, pois, caso seja, repercutirão em externalidades negativas a todos que se envolvam 

direta ou indiretamente com a empresa, justificando-se a proposta deste estudo. 

Treze anos se passaram desde a entrada em vigor da Lei nº 11.101/2005, sendo a 

legislação posta em xeque com a atual conjuntura econômica do país, mergulhado em crise 

econômica e instabilidade financeira desde meados de 2013, sendo que a indagação sobre sua 

eficiência emerge neste estudo e, principalmente, no decorrer deste capítulo. 

                                                 
304  SZTAJN, Rachel. Teoria jurídica da empresa. São Paulo: Atlas, 2004, p. 159. 
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Feito este introito sobre a identificação da importância da pessoa jurídica, de forma a 

evidenciar a necessidade da existência de uma legislação falimentar eficiente, passa-se, 

primeiramente, a trazer os aspectos significativos da vigente Lei de Recuperação de Empresas 

e Falência (Lei nº 11.101/2005), principalmente no que se refere à sua evolução história, para 

então possibilitar sua análise econômica.  

 

4.1 CONCORDATA X RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI Nº 11.101/2005) 

 

Como sabido, a recuperação de empresa é o instituto legal inserido no ordenamento 

jurídico por meio da Lei nº 11.101/2005, em substituição ao das concordatas, estabelecido pela 

revogada “Lei de Falências do Brasil”, Decreto-lei nº 7.661 de 21 de junho de 1945. Trata-se 

de legislação recente, de intensa influência norte americana, cujo objetivo da recuperação 

judicial prevista é, resumidamente, soerguer a empresa em dificuldades financeiras, desde que 

identificada a sua viabilidade econômica, através de um elaborado plano de pagamento dos 

credores, com o intuito de viabilizar a permanência da empresa no mercado e efetivar sua 

função social.  

Sobre o modelo anterior ao da recuperação de empresas, o das concordatas era uma 

convenção homologada pelo tribunal, na qual os credores facilitavam à empresa, que se 

encontravam em dificuldades financeiras, a possibilidade de soerguimento mediante moratórias 

ou reduções de taxas para pagamento dos débitos.305 

Portanto, para a concessão da concordata bastava o devedor preencher os requisitos 

legais, independendo da vontade dos credores, para ter o provimento jurisdicional positivo que 

poderia lhe garantir a dilação do prazo de vencimento ou até a remissão parcial nos valores das 

obrigações.306 

Apesar de a concordata ter sido utilizada por tanto tempo no ordenamento jurídico 

brasileiro, verifica-se que o instituto acabou se tornando um meio ardiloso utilizado pela classe 

empresária para dar bancarrota no mercado, pois possibilitava que a empresa em dificuldades 

financeiras estipulasse a forma e os meios de pagamento dos credores de obrigações contraídas 

vencidas, gerando insegurança no mercado, o que lhe retirava a seriedade de que era um 

instituto que realmente servisse para preservar a empresa. 

                                                 
305  VIVANTE, Cesare. Trattato di diritto commerciale. Milão: Giuffé, 1906. v. II, p. 321. 
306  PERIN JUNIOR, Elcio. Curso de direito falimentar e recuperação de empresas. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 

2011, p. 361. 
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Desta forma, a concordata se demonstrava inadequada ao contexto econômico do país, 

apontando-se como falhas: o fato de o direito dos credores não serem protegidos, preterido aos 

direitos trabalhistas e fiscais e, ainda, não tinham qualquer direito à voz ou voto ao plano 

apresentado pelo devedor; o fato de o instituto impor incentivos distorcidos sem mecanismos 

efetivos para apoiar a reestruturação da empresa, o que resultava nas altas taxas de fechamento 

de firmas potencialmente viáveis; o fato de que a sucessão reduzia o valor da firma falida; alto 

custo e tempo excessivo gasto no fechamento de firmas economicamente inviáveis; entre 

outras.307 

 

A Concordata desrespeitava os interesses dos credores da empresa, visto que 

não era necessária a aprovação destes do plano de recuperação estipulado pelo 

pedido de Concordata, ou seja, não se verificava a viabilidade econômica da 

empresa em dificuldades financeiras para requerimento da Concordata. 

Tratava-se de mera possibilidade jurídica em que permitia à empresa ou ao 

empresário o parcelamento (muitas vezes com altos deságios) da sua dívida, 

demonstrando-se ineficaz para o soerguimento da empresa. Não havia 

segurança jurídica aos credores, aos empregados, ao mercado, ao Estado, aos 

consumidores [...].308 

 

A maior falha encontrada na concordata diz respeito à falta de importância dada aos 

credores que não participavam e nem decidiam a forma como a empresa em crise iria se 

soerguer, pois esta última decidia unilateralmente sobre o pedido e a forma de pagamento de 

seus débitos, sujeitando todos os credores, independentemente de sua concordância. 

A sociedade muda e vive em constante mudança, o que enseja a necessidade de 

atualização do ordenamento jurídico. Não parece ser viável concordar que a legislação 

falimentar consiga acompanhar as transformações da sociedade e do mercado ocorridas no 

decorrer das décadas, principalmente se analisado que o Decreto-lei nº 7.661/45 tinha 60 anos 

quando da sua revogação.  

O mercado é mais dinâmico que a própria sociedade, e a competitividade, que garante 

a Ordem Econômica Constitucional, exige a existência de legislação eficiente e atualizada para 

a atuação das empresas neste enérgico ambiente. Portanto, ante a constatada ineficiência das 

                                                 
307  ARAUJO, Aloisio; LUNDBERG, Eduardo. A nova lei de falências: uma avaliação. Banco Central do Brasil, 

p. 44-57, 2003. Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/ftp/rel_economia_bancaria_credito.pdf>. Acesso em: 

03 out. 2018. 
308  FERIATO, Juliana Marteli Fais; MARCHI, Giovanna Rosa Perin De. Acesso à justiça e recuperação judicial 

da pessoa física: análise do projeto de lei n. 7.590/2017. Revista Jurídica Cesumar. v. 17, n. 3, 2017, p. 861-

889. 
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concordatas, a Lei nº 11.101/2005 propõe um novo instituto de soerguimento da empresa, em 

substituição ao antigo modelo, o da recuperação de empresas. 

O novo procedimento, distinto e rigoroso se comparado ao antigo revogado, estipula 

um plano de recuperação que contempla um estudo de viabilidade econômica da empresa em 

crise que, para ser aprovado pelo Juízo, exige a sua aceitação pelos credores da própria 

recuperanda, como um dos requisitos para sua concessão.309 

Sobre o modelo vigente, pontua-se: 

 

Importante demonstrar que no atual modelo falencial brasileiro a recuperação 

judicial trata-se de regra, sendo a falência a exceção. Isso porque, a 

recuperação judicial trouxe uma nova visão de revitalização da empresa em 

crise econômico-financeira, pois a falência direta prejudicava a função social 

da empresa e a garantia de emprego para todos que dependiam da atividade 

empresária.310 

 

Ao contrário da legislação falimentar revogada das concordatas, a atual lei determina 

que a regra do ordenamento é viabilizar a recuperação da empresa primeiramente, sendo a 

falência uma exceção. Trata-se do reconhecimento da importância de se manter a empresa ativa 

no mercado que atua, que gera benefícios a toda sociedade, através da efetivação da função 

social e sua consequência no desenvolvimento humano. Destaca-se: 

 

Não há dúvida sobre os objetivos da recuperação judicial e da extinta 

concordata. O instituto revogado buscava harmonizar relações patrimoniais 

com uma classe de credores apenas, de modo a permitir que o devedor pudesse 

permanecer à frente de seus negócios, reestruturando apenas o seu passivo 

quirografário. A recuperação judicial, ao contrário, foi concebida para 

contemplar um feixe de interesses muito mais abrangente que os modestos 

limites da concordata, fosse ela preventiva ou suspensiva. Basta, para tanto, 

que se examine o teor do art. 47, que aponta a superação da situação de crise 

econômico-financeira, com o objetivo de manutenção da fonte produtora, do 

emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, como meio hábil a 

promover a preservação da empresa, da função social que ela representa e do 

próprio estímulo à atividade econômica.311 

 

Como visto, a sociedade muda e com esta transformação, o ordenamento jurídico deve 

se adaptar. A legislação da revogada, Decreto-lei nº 7.661 de 21 de junho de 1945, permaneceu 

vigente no país por 60 anos e, conforme constatado, o instituto se encontrava em estágio de 

                                                 
309  COELHO, Fabio Ulhôa. Manual de direito comercial: direito de empresa. 26. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, 

p. 355. 
310  BORGES, Camila Aparecida; BENACCHIO, Marcelo. A recuperação judicial e o direito humano ao 

desenvolvimento. Revista Argumentum, Marília/SP, v. 17, p. 155-171, jan./dez. 2016, p. 162. 
311  CAMPOS FILHO, Moacyr Lobato de. Falência e recuperação. Belo Horizonte: Del Rey, 2006, p. 84. 
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completa ineficiência para a finalidade proposta em decorrência da modificação da sociedade e 

do indivíduo.  

A Lei nº 11.101/2005 trouxe o atual modelo da recuperação de empresas, em que 

buscou sanar as falhas evidenciadas no instituto revogado e, agora, encontra-se há 13 anos em 

vigor e em completa atividade. Será que com a dinamicidade que se encontra a sociedade na 

atualidade, pode-se considerar o atual modelo eficiente na viabilização de seus objetivos? 

 

E quando se trata desse tema, o de recuperar a empresa em crise econômica, a 

primeira pergunta que se faz é esta: pode uma lei recuperar uma empresa? É 

evidente que uma norma não tem, por si só, esse condão. Contudo, a 

inadequação legislativa agrava a situação de crise, na medida em que não 

oferece soluções técnicas necessárias para debelar os graves efeitos que o 

desaparecimento de uma empresa acarreta à sociedade.312 

 

Para a formação desta resposta, que também é objeto proposto por este estudo, faz-se 

necessário pontuar os aspectos significativos da vigente lei de Recuperação de Empresas e 

Falência (Lei nº 11.101/2005) vistos no próximo item. 

 

4.2 DOS REQUISITOS E DA TRAMITAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

BRASILEIRA 

 

Diante da constatada ineficácia em recuperar as empresas em crise financeira pelo 

revogado modelo da concordata, em que se desconsiderava o posicionamento dos credores para 

a aceitação do plano, e o que também significava no aumento do risco na concessão do crédito, 

por inexistência de segurança jurídica ao mercado, a nova legislação vem de encontro, trazendo 

os Princípios da Função Social e da Preservação da Empresa em evidência, no intuito de avocar 

a importância de se manter a empresa ativa no mercado, optando-se pela recuperação ao invés 

da quebra, ante aos reflexos provocados pela falência perante aqueles que estão direta e 

indiretamente ligados à mesma. 

A legislação falimentar se tornou um importante marco regulatório para o ambiente 

dos negócios do país, pois cria mecanismos de incentivo aos comportamentos dos agentes 

econômicos quando um deles se encontra em crise, entendendo-se como sendo eficiente a 

                                                 
312  GUIMARÃES, Maria Celeste Morais. Recuperação judicial de empresas. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, 
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legislação que possa oferecer soluções adequadas para a recuperação da empresa 

economicamente viável.313 

A legislação falimentar da Lei nº 11.101/2005 traz descrito expressamente seu objetivo 

no artigo 47: 

 

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.314 

 

Portanto, objetiva-se a viabilizar a superação da situação de crise econômico-

financeira, com o intuito de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos 

trabalhadores e dos interesses dos credores, de forma a promover a preservação da empresa, 

sua função social e o estimulo à atividade econômica.315 

Em outros termos, trata-se do reconhecimento expresso, pelo legislador, de que a 

empresa exerce papel fundamental no desenvolvimento econômico do país, atuando em um 

cenário exógeno, não se importando apenas com a condição econômico-financeira desta, mas 

também com sua mantença no mercado. 

Da simples leitura do objetivo do vigente modelo de recuperação de empresas da Lei 

nº 11.101/2005, destacam-se dois Princípios, vistos amplamente no primeiro capítulo deste 

estudo: o da preservação da empresa e o da função social.  

No da função social, destaca-se sumariamente como sendo o atributo que diz respeito 

ao agir social de empresários e trabalhadores, não se tratando a função uma forma de substituir 

a responsabilidade social derivada da ética empresarial, mas sim, uma função social ligada ao 

compromisso de reconhecer os direitos do outro que está ligado à empresa.316 
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Já no da Preservação da Empresa, reconhece-se a continuidade das atividades de 

produção de riquezas como objetivo, sempre que possível, admitindo, em contrapartida, a 

necessidade de extinção das atividades empresariais prejudiciais à sociedade como um todo.317 

Apesar do destaque conferido aos supracitados Princípios, pontua-se que o modelo de 

recuperação proposto pela legislação falimentar vigente, assim como o próprio ordenamento 

jurídico brasileiro, prevê outros Princípios, conforme visto no primeiro capítulo, tais quais: 

Princípio da Superação da Crise Econômico-Financeira; o da Manutenção da Fonte Produtora; 

o da Manutenção da Fonte Empregadora; o da Livre Iniciativa; o da Concorrência; o do 

Interesse dos credores; entre outros. 

 

Um empresário pode não pagar os seus débitos tanto porque deliberadamente 

pretende fraudar seus credores como pela circunstância de passar por 

adversidades gerenciais ligadas à sucessão no comando da sociedade. Em 

ambos os casos o sintoma é o mesmo (cessação de pagamento), mas a causa 

deste indício é diferente. O instituto da recuperação de empresas deve incidir 

apenas sobre aqueles empresários cuja causa da cessação de pagamentos seja, 

por assim dizer, sanável.318 

 

Superada a fase dos princípios da legislação vigente, passa-se ao destaque dos 

principais requisitos para o pleito de tramitação da recuperação judicial. Contatam-se três fases, 

na legislação, para a ocorrência da recuperação, sendo elas: postulatória; deliberativa; e de 

execução. 

Dentro da fase postulatória, que corresponde ao período em que se peticiona ao juízo 

para dar o primeiro passo para a tramitação do instituto, destacam-se alguns aspectos previstos 

na legislação. Primeiramente, evidenciam-se os créditos que estão sujeitos à recuperação 

judicial, descritos expressamente no artigo 49 da lei: 

 

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na 

data do pedido, ainda que não vencidos. 

§ 1º Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos 

e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. 

§ 2º As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições 

originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito 

aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de 

recuperação judicial. 

                                                 
317  SZTAJN, Rachel. Comentários à lei de recuperação de empresa e falência. 2. ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2008, p. 219. 
318  PIMENTA, Eduardo Goulart. Recuperação judicial de empresas: caracterização, avanços e limites. Revista 

Direito, v. 2, n. 1, p. 151-166, jan. 2006. Disponível em: 

<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/revdireitogv/article/view/35219/34019>. Acesso em: 31 out. 

2018. 
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§3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens 

móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente 

vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de 

irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, 

ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito 

não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos 

de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação 

respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se 

refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do 

devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial. 

§ 4º Não se sujeitará aos efeitos da recuperação judicial a importância a que 

se refere o inciso II do art. 86 desta Lei. 

§ 5º Tratando-se de crédito garantido por penhor sobre títulos de crédito, 

direitos creditórios, aplicações financeiras ou valores mobiliários, poderão ser 

substituídas ou renovadas as garantias liquidadas ou vencidas durante a 

recuperação judicial e, enquanto não renovadas ou substituídas, o valor 

eventualmente recebido em pagamento das garantias permanecerá em conta 

vinculada durante o período de suspensão de que trata o § 4o do art. 6º desta 

Lei. 

 

Portanto, os débitos que a empresa possui na data do pedido da recuperação estão 

sujeitos ao seu processamento. Entretanto, não se sujeitam à recuperação os seguintes créditos: 

os com cláusula de alienação fiduciária de bens móveis/imóveis; provenientes de arrendamento 

mercantil; os decorrentes de compra e venda de imóvel cujos respectivos contratos contenham 

cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou 

decorrente de contrato de venda com reserva de domínio; adiantamento de contrato de câmbio 

para exportação; proibição da venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de 

capital essenciais a sua atividade empresarial; e os créditos tributários (diante da necessidade 

de apresentação de certidão negativa de débitos tributários para homologação do plano, que 

será vista com maior propriedade no próximo item deste capítulo). 

A recuperação judicial não foi concebida como um instituto destinado a todo e 

qualquer empresário em crise econômico-financeira. Trata-se de uma solução legal aplicável 

apenas para aqueles cujas empresas se demonstrem em dificuldades temporárias e, ainda, que 

sejam economicamente viáveis. Para os empresários incapazes de exercer devidamente a 

atividade empresarial, destina-se o instituto da falência.  

Juridicamente, não se vislumbra outro objetivo à atividade empresarial que não o 

“lucro, ganho pecuniário que será alcançado por meio do exercício organizado da atividade de 
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produção ou distribuição de bens ou da prestação organizada de serviços”319. Entretanto, o lucro 

não é garantido pelo simples desempenho da atividade empresarial, sendo o risco algo inerente 

à atividade. O ordenamento jurídico regula a matéria de forma a evitar que o risco assumido 

pelo empresário acabe por ser compartilhado por terceiros”320.  

Portanto, a possibilidade de o credor continuar com a execução contra o devedor 

solidário da empresa, assim como as demais exclusões, exceto a dos créditos tributários que 

serão objeto de estudo específico no próximo item deste capítulo, trazem segurança ao mercado, 

ou seja, permanência das garantias contratuais no momento da celebração do negócio jurídico, 

para não ser objeto de práticas maliciosas por parte daquela empresa que tem ciência da sua 

real condição econômico-financeira, um combate à assimetria de informações. 

Verificado os créditos sujeitos à recuperação, parte-se para os requisitos de 

processamento do instituto, iniciando-se pelos previsto no artigo 48 da legislação: 

 

Art. 48. Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do 

pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos e que 

atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente: 

I – não ser falido e, se o foi, estejam declaradas extintas, por sentença 

transitada em julgado, as responsabilidades daí decorrentes; 

II – não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação 

judicial; 

III - não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação 

judicial com base no plano especial de que trata a Seção V deste Capítulo;  

IV – não ter sido condenado ou não ter, como administrador ou sócio 

controlador, pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos nesta Lei. 

§ 1º A recuperação judicial também poderá ser requerida pelo cônjuge 

sobrevivente, herdeiros do devedor, inventariante ou sócio remanescente.  

§ 2º Tratando-se de exercício de atividade rural por pessoa jurídica, admite-se 

a comprovação do prazo estabelecido no caput deste artigo por meio da 

Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ que 

tenha sido entregue tempestivamente.321 

 

Trata-se de um requisito preliminar de legitimidade para propor a recuperação. Com 

esta previsão, o atual modelo de legislação de recuperação judicial procurou trazer segurança 

jurídica ao mercado, de forma a impossibilitar que aquele que errou uma vez, não consiga as 

benesses da recuperação judicial novamente, no intuito de evitar a utilização desenfreada do 

                                                 
319  PIMENTA, Eduardo Goulart. Recuperação judicial de empresas: caracterização, avanços e limites. Revista 

Direito, v. 2, n. 1, p. 151-166, jan. 2006. Disponível em: 

<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/revdireitogv/article/view/35219/34019>. Acesso em: 31 out. 

2018. 
320  Ibid. 
321  BRASIL. Lei 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, regula a Recuperação Judicial, a Extrajudicial e a Falência do 

empresário e da sociedade empresária. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11101.htm>. Acesso em: 10 set. 2018.  
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instituto, como forma de garantir a correta alocação dos recursos escassos, oportunizando a 

recuperação apenas para as empresas e empresários que não deram bancarrota em seus 

empreendimentos no passado. 

Além disto, a petição inicial, endereçada ao juízo competente da recuperação, deverá 

cumprir os requisitos legais do artigo 51 da Lei nº 11.101/2005: 

 

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

I – a exposição das causas concretas da situação patrimonial do devedor e das 

razões da crise econômico-financeira;  

II – as demonstrações contábeis relativas aos 3 (três) últimos exercícios sociais 

e as levantadas especialmente para instruir o pedido, confeccionadas com 

estrita observância da legislação societária aplicável e compostas 

obrigatoriamente de: a) balanço patrimonial; b) demonstração de resultados 

acumulados; c) demonstração do resultado desde o último exercício social; d) 

relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção; 

III – a relação nominal completa dos credores, inclusive aqueles por obrigação 

de fazer ou de dar, com a indicação do endereço de cada um, a natureza, a 

classificação e o valor atualizado do crédito, discriminando sua origem, o 

regime dos respectivos vencimentos e a indicação dos registros contábeis de 

cada transação pendente;  

IV – a relação integral dos empregados, em que constem as respectivas 

funções, salários, indenizações e outras parcelas a que têm direito, com o 

correspondente mês de competência, e a discriminação dos valores pendentes 

de pagamento;  

V – certidão de regularidade do devedor no Registro Público de Empresas, o 

ato constitutivo atualizado e as atas de nomeação dos atuais administradores;  

VI – a relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos 

administradores do devedor;  

VII – os extratos atualizados das contas bancárias do devedor e de suas 

eventuais aplicações financeiras de qualquer modalidade, inclusive em fundos 

de investimento ou em bolsas de valores, emitidos pelas respectivas 

instituições financeiras;  

VIII – certidões dos cartórios de protestos situados na comarca do domicílio 

ou sede do devedor e naquelas onde possui filial;  

IX – a relação, subscrita pelo devedor, de todas as ações judiciais em que este 

figure como parte, inclusive as de natureza trabalhista, com a estimativa dos 

respectivos valores demandados.322 

 

Tratam-se de requisitos formais, nos quais a empresa em dificuldades financeiras 

expõe as causas concretas de sua situação patrimonial e as razões da crise. O juiz, conferindo o 

cumprimento dos requisitos supramencionados, defere pelo processamento da recuperação, 

nomeando administrador judicial para chefiar a recuperação, que fará a relação dos ativos, 

                                                 
322  BRASIL. Lei 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, regula a Recuperação Judicial, a Extrajudicial e a Falência do 

empresário e da sociedade empresária. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11101.htm>. Acesso em: 10 set. 2018. 
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passivos e a listagem de todos os credores, assim como será feita a suspensão de todas as ações 

ou execuções em nome da empresa em crise pelo prazo de 180 dias, e publica-se o edital para 

que haja a habilitação de todos os credores e eventuais impugnações às divergências de crédito, 

conforme determinam os artigos 52 e 7º da lei.323 

A empresa recuperanda apresentará aos autos seu plano de recuperação, onde deverá 

identificar a viabilidade econômica do seu negócio, assim como a forma de pagamento de todos 

os credores. Apresentado o plano, encerra-se a fase postulatória e se inicia a fase deliberativa, 

momento em que os credores da empresa recuperanda estudam e deliberam sobre o plano de 

recuperação, numa assembleia geral dos credores. 

Antes de iniciar a próxima fase do instituto, necessário se faz destacar o plano, que é 

a peça primordial para o sucesso e alcance do objetivo da própria recuperação. Trata-se do meio 

que deverá indicar pormenorizada e com fundamentos, como a empresa em crise poderá superar 

as dificuldades que enfrenta neste momento.324 

 

O plano deve permitir que a empresa tenha condições de melhorar sua 

rentabilidade e a capacidade de geração de caixa, para possibilitar a 

continuidade das operações e volte a operar normalmente, após o 

cumprimento das providências previstas. Ou seja, o plano não é apenas um 

conjunto de ações de curto prazo para dar uma sobrevida à empresa, mas, sim, 

um planejamento de reestruturação sustentado.325 

 

Este plano, na teoria, tem o objetivo de convencer a todos os credores da empresa 

recuperanda que seu modelo de negócio é viável, e que é capaz de sair do momento de crise, 

caso consiga aprová-lo. Identificar a viabilidade econômica da empresa é destacar que o modelo 

de negócio praticado por esta ainda é necessário no mercado. 

Tendo em vista que a recuperação depende da aprovação, pelos credores, do plano, no 

qual se encontra identificada a viabilidade econômica da empresa, caberá à assembleia geral de 

credores deliberar sobre o futuro da empresa. Caso a crise seja de “natureza insuperável, sua 

falência deve ser decretada, para que não se torne elemento de perturbação do bom andamento 

das relações econômicas no mercado”.326 

                                                 
323  BRASIL. Lei 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, regula a Recuperação Judicial, a Extrajudicial e a Falência do 

empresário e da sociedade empresária. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11101.htm>. Acesso em: 10 set. 2018. 
324  COELHO, Fabio Ulhôa. Manual de direito comercial: direito de empresa. 26. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, 

p. 435. 
325  MAC NICOL, Donald; MURCHED, Badih Sanna. Plano de recuperação. In: MACHADO, Rubens Aprobatto 

(Coord.). Comentários à nova lei de falência e recuperação de empresas. São Paulo: Quartier Latin, 2005, 

p. 166. 
326  BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Lei de recuperação de empresas e falência: lei 11.101/2005: comentada 

artigo por artigo. 8. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2013, p. 137.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11101.htm
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Dessa forma, a inviabilidade econômica constitui requisito indispensável para a 

objeção do plano quando da deliberação do pedido, momento em que também se realiza a 

análise da função social da empresa no mercado onde atua e está inserida. 

A discussão sobre a viabilidade econômica da empresa é conferida apenas à assembleia 

de credores, não se tratando de poder conferido ao juízo falimentar, pois a legislação confere 

este poder deliberativo apenas à assembleia de credores, que é soberana em sua decisão, não 

cabendo ao Poder Judiciário realizar qualquer juízo de admissibilidade.327 

 

Ora, o Judiciário não possui capacidade superior a dos credores para tomar 

melhor decisão, sob o ponto de vista da eficiência, quanto à viabilidade ou 

sobrevida de uma empresa. Desta forma, o Estado não pode pretender 

substituir o mercado, em face dos altos custos em que incorreria para 

identificar a melhor decisão. Assim, o papel do Judiciário deve ser o de afastar 

ou mitigar a falha de mercado que comprometa ou dificulte a real capacidade 

dos credores para decidir acerca do prosseguimento da empresa em crise.328 

 

Em duas oportunidades o Superior Tribunal de Justiça confirmou este entendimento: 

 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

CONTROLE DO MAGISTRADO SOBRE O PLANO DE 

SOERGUIMENTO. APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE 

CREDORES. VIABILIDADE ECONÔMICA. SOBERANIA DA AGC. 

LEGALIDADE. VERIFICAÇÃO PELO JUDICIÁRIO. REEXAME DE 

FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS 

CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.  

1. Processamento da recuperação judicial deferido em 24/05/2013. Recurso 

especial interposto em 04/11/2014 e atribuído ao Gabinete em 25/08/2016.  

2. A jurisprudência das duas Turmas de Direito Privado do STJ sedimentou 

que o juiz está autorizado a realizar o controle de legalidade do plano de 

recuperação judicial, sem adentrar no aspecto da sua viabilidade econômica, 

a qual constitui mérito da soberana vontade da assembleia geral de credores.  

3. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em 

recurso especial são inadmissíveis.  

4. Recurso especial não provido.329 

 

DIREITO EMPRESARIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA. CONTROLE DE LEGALIDADE. 

VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA. CONTROLE JUDICIAL. 

IMPOSSIBILIDADE.  

                                                 
327  FERIATO, Juliana Marteli Fais; MARCHI, Giovanna Rosa Perin de; MANSANO, Fernanda Helen. Análise 

econômica da recuperação judicial consubstanciado na análise estatística dos dados da serasa experian. Revista 

Economic Analysis of Law Review. EALR, v. 9, n. 1, p. 182-201, jan./abr, 2018, p. 192. 
328  PATROCÍNIO, Daniel Moreira do. Análise econômica da recuperação judicial de empresas. 2012. Tese – 

(Doutorado em Direito) – Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2012, p. 38. 
329  STJ. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial: REsp 1.660.195 PR 2016/0043280-8. Relatora: Ministra 

Nancy Andrighi. DJ: 04/04/2017. Disponível em: 

<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1588512&num

_registro=201600432808&data=20170410&formato=PDF>. Acesso em: 04 out. 2018. 
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1. Cumpridas as exigências legais, o juiz deve conceder a recuperação judicial 

do devedor cujo plano tenha sido aprovado em assembleia (art. 58, caput, da 

Lei n. 11.101/2005), não lhe sendo dado se imiscuir no aspecto da viabilidade 

econômica da empresa, uma vez que tal questão é de exclusiva apreciação 

assemblear.  

2. O magistrado deve exercer o controle de legalidade do plano de recuperação 

- no que se insere o repúdio à fraude e ao abuso de direito -, mas não o controle 

de sua viabilidade econômica. Nesse sentido, Enunciados n. 44 e 46 da I 

Jornada de Direito Comercial CJF/STJ.  

3. Recurso especial não provido.330 

 

Portanto, pela segurança jurídica do próprio instituto em análise, a viabilidade 

econômica não é um requisito analisado pelo juízo da recuperação, mas sim, pela assembleia 

geral dos credores, ao contrário do antigo instituto da concordata que, conforme visto acima, 

não dependia da concordância dos mesmos para seu deferimento.  

Aprovado o plano de recuperação, encerra-se a fase deliberativa e se inicia a etapa de 

execução, ou seja, momento em que a empresa efetivamente faz cumprir o plano de 

recuperação, para então superar a crise e soerguer a empresa. 

Tendo em vista que as ações e execuções contra o devedor são suspensas por 180 

(cento e oitenta) dias, constata-se que o plano de recuperação deverá ser apresentado e aprovado 

neste mesmo prazo.  

O prazo para execução do plano de recuperação é de 2 anos, conforme estabelecido 

pelo artigo 61 da estudada legislação. Entretanto, este prazo não é observado, pois os processos, 

geralmente, duram em média nove anos.331 

Dentro da fase de execução, destaca-se outro benefício concedido aos credores da 

recuperanda: é o previsto no artigo 67 que confere ao credor, que continuou a fazer negócios 

com a empresa mesmo instada a sua recuperação, a transformação de seu crédito de 

quirografário para privilegiado, caso a recuperação seja convolada em falência, justamente para 

incentivar a concessão de créditos à recuperanda, para viabilizar a superação da crise: 

 

Convolada a recuperação judicial em falência, por qualquer razão, os credores 

quirografários posteriores à distribuição do pedido serão reclassificados como 

credores extraconcursais (LF, art. 67, caput). Já os quirografários anteriores à 

                                                 
330  STJ. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial: REsp 1.359.311 SP 2012/0046844-8. Relator: Ministro 

Luis Felipe Salomão. DJ: 09/09/2014. Disponível em: 

<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=39200070&nu

m_registro=201200468448&data=20140930&tipo=5&formato=PDF>. Acesso em: 04 out. 2018. 
331  JUPETIPE, Fernanda Karoliny Nascimento et al. Custos de falência no Brasil comparativamente aos estudos 

norte-americanos. Revista Direito GV, v. 13, n. 1, p. 20-48, mai. 2017. Disponível em: 

<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/revdireitogv/article/view/68895/66486>. Acesso em: 04 out. 

2018. 
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recuperação judicial serão reclassificados como privilegiados, desde que 

tenham continuado a conceder crédito à empresa em dificuldade (LF, art. 67 

§1º). O objetivo dessas reclassificações é estimular os agentes econômicos 

(principalmente os fornecedores de insumo e crédito) a continuar atendendo à 

demanda por crédito proveniente da empresa em recuperação judicial, apesar 

do agravamento do risco.332 

 

O crédito é elemento fundamental para o exercício da atividade empresarial. Sem o 

apoio dos credores, dificilmente a atividade empresarial se tornará bem-sucedida apenas com o 

capital oriundo das contribuições disponibilizadas pelos sócios. Necessário o apoio patrimonial 

alheio, dentre os quais se destacam as instituições financeiras. Por esta razão, o ordenamento 

jurídico que não se preocupa com o interesse e a vontade dos credores é contrário ao princípio 

da preservação da empresa, pois compromete seu financiamento.333 

 

Se o crédito é necessário ao empresário bem-sucedido em suas atividades, o 

que dizer então daquele que enfrenta dificuldades temporárias na gestão do 

empreendimento e busca reerguer-se. Deste modo, é essencial propiciar aos 

empresários em crise econômica a obtenção de novos financiamentos, algo 

que se afigurava, sob a égide do Decreto-lei 7.661/1945, bastante complexo.334 

 

Portanto, nota-se que a vigente legislação se dedica, com maior empenho, aos 

interesses e vontades dos credores.  

O encerramento do instituto poderá se dar de duas formas: pelo cumprimento das 

obrigações que vencerem durante o período da recuperação judicial; ou pela convolação da 

recuperação em falência, liquidando-se a empresa do mercado. Este encerramento se dá por 

Sentença, proferida pelo juízo falimentar, nos termos do artigo 63335 da legislação analisada. 

Importante destacar que legislação determina que as obrigações de créditos não 

contemplados pela recuperação deverão continuar a serem cumpridos pela recuperanda 

                                                 
332  COELHO, Fabio Ulhôa. Manual de direito comercial: direito de empresa. 26. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, 

p. 437. 
333  PIMENTA, Eduardo Goulart. Recuperação judicial de empresas: caracterização, avanços e limites. Revista 
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334 Ibid. 
335 Art. 63. Cumpridas as obrigações vencidas no prazo previsto no caput do art. 61 desta Lei, o juiz decretará por 

sentença o encerramento da recuperação judicial e determinará: I – o pagamento do saldo de honorários ao 

administrador judicial, somente podendo efetuar a quitação dessas obrigações mediante prestação de contas, 

no prazo de 30 (trinta) dias, e aprovação do relatório previsto no inciso III do caput deste artigo; II – a apuração 

do saldo das custas judiciais a serem recolhidas; III – a apresentação de relatório circunstanciado do 

administrador judicial, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, versando sobre a execução do plano de 

recuperação pelo devedor; IV – a dissolução do Comitê de Credores e a exoneração do administrador judicial; 

V – a comunicação ao Registro Público de Empresas para as providências cabíveis. 
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normalmente, pois, caso contrário, o credor poderá requerer a falência da mesma336. Trata-se, 

novamente, de medida que traz segurança jurídica ao mercado, que impõe à empresa a 

obrigatoriedade de continuar a honrar com as obrigações perante terceiros à recuperação. 

Por fim, destaca-se positivamente o fato de a legislação, em seu artigo 75337, primar 

pela celeridade na condução da falência e no pagamento dos credores. Ao retirar o devedor da 

gerência de suas atividades, otimiza a liquidação do ativo e pagamento do passivo, de forma a 

evitar que o procedimento falimentar se torne um conjunto interminável de atos processuais, 

que despendam tempo e recurso, que dilacera o patrimônio da empresa extinta a cada dia que 

passa, de forma a perder a cada vez mais o seu valor econômico.  

Torna-se indispensável que a liquidação do patrimônio da extinta se dê de forma 

célere, de forma a “otimizar suas forças no pagamento dos credores e aumentar a confiança no 

procedimento falimentar e no fornecimento de capital”.338 

Visto sumariamente os requisitos e a forma de processamento da recuperação pela 

legislação vigente, destacam-se a análise específica de dois componentes do instituto no 

próximo item, necessário para o aprofundamento da matéria e da discussão proposta. 

 

4.2.1 A Exigência da Certidão Negativa de Débitos Tributários e a Não Suspensão das Ações 

de Execuções Fiscais 

 

Como visto, o instituto da recuperação judicial almeja a superação da crise para 

permanência da empresa no mercado, para a efetivação da função social. Diversos interesses 

estão em jogo na recuperação judicial: o da empresa; o do empresário; o dos credores e o dos 

trabalhadores e até o do Estado. 

Mesmo tendo a legislação falimentar determinado a forma de soerguimento da 

empresa, possibilitando a participação dos credores na aprovação do plano, verifica-se a 

existência de critérios legais que acabam por dificultar o próprio instituto.  

                                                 
336  BRASIL. Lei 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, regula a Recuperação Judicial, a Extrajudicial e a Falência do 

empresário e da sociedade empresária. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11101.htm>. Acesso em: 10 set. 2018. 
337  Art. 75. A falência, ao promover o afastamento do devedor de suas atividades, visa a preservar e otimizar a 

utilização produtiva dos bens, ativos e recursos produtivos, inclusive os intangíveis, da empresa. Parágrafo 

único. O processo de falência atenderá aos princípios da celeridade e da economia processual. 
338  PIMENTA, Eduardo Goulart. Recuperação judicial de empresas: caracterização, avanços e limites. Revista 

Direito, v. 2, n. 1, p. 151-166, jan. 2006. Disponível em: 

<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/revdireitogv/article/view/35219/34019>. Acesso em: 31 out. 

2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11101.htm
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O primeiro destaque que se faz da legislação, diz respeito à exclusão dos créditos 

tributários dos créditos que estão sujeitos à recuperação judicial, conforme estabelece o artigo 

52, combinado com os artigos 6º e 57 da Lei nº 11.101/2005.  

Grande parte do endividamento das empresas brasileiras está relacionado à alta carga 

tributária e o extenso passivo tributário. Não sujeitar o débito tributário ao instituto dificulta o 

processamento da própria recuperação, visto que grande parte do passivo responsável pela crise 

continuará a existir e ser exigido normalmente. 

Outro ponto de destaque é a questão da suspensão das execuções quando do 

deferimento do processamento da recuperação judicial. A legislação determina em seu artigo 

6º que na ocorrência do deferimento do processamento da recuperação judicial, o curso de todas 

as ações e execuções em face do devedor e do sócio solidário serão suspensas. 

Suspende-se pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, justamente para que possibilite 

a organização, pela empresa recuperanda, de seu passivo. 

 

Suspendem-se as execuções individuais contra o empresário individual ou 

sociedade empresária que requereu a recuperação judicial para que eles 

tenham o fôlego necessário para atingir o objetivo pretendido da 

reorganização da empresa. A recuperação judicial não é execução concursal 

e, por isso, não se sobrepõe às execuções individuais em curso. A suspensão, 

aqui, tem fundamento diferente. Se as execuções continuassem, o devedor 

poderia ver frustrados os objetivos da recuperação judicial, em prejuízo, em 

última análise, da comunhão de credores.339 

 

Entretanto, no §7º do mesmo artigo se verifica a exceção à regra. Há a expressa 

determinação de que as execuções de natureza fiscal não serão suspensas pelo deferimento da 

recuperação judicial. 

Dentro das prioridades dos pagamentos dos passivos de uma empresa, pode-se afirmar 

que é contumaz deixar de pagar, por primeiro, os impostos, cuja carga geralmente é elevada, 

quando se enfrenta um período de desiquilíbrio econômico e de instabilidade financeira. Opta-

se por tal prática, desta forma, pois não se pode deixar de pagar os credores, visto que a 

inadimplência junto aos fornecedores é causa de inviabilização imediata da atividade 

empresarial; assim como não se pode deixar de pagar a folha de salário dos empregados, por 

ser a fonte geradora do produto/serviço vendido pela empresa. 

Apesar disso, a não suspensão das execuções fiscais quando decretada a recuperação 

judicial dificulta o andamento do próprio instituto, pois a empresa terá dificuldades de esboçar 

                                                 
339  COELHO, Fabio Ulhôa. Comentários à Lei de Falências e de recuperação de empresas. 9. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2013, p. 135. 
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um plano de recuperação exequível, assim como pode, eventualmente, dificultar a tramitação 

da própria recuperação, visto que a empresa continuará a responder e sofrer com os atos 

executórios das Ações de Execuções Fiscais, constrições emanadas de um juízo distinto ao juízo 

que tramita a recuperação judicial, que pode, eventualmente, bloquear valores que estavam 

destinados ao cumprimento do plano. 

Inclusive, nesse ponto, destaca-se nova omissão da legislação vigente. Caso uma 

Execução Fiscal queira bloquear o faturamento de uma empresa que se encontra em 

recuperação judicial, valor este que a empresa reservava para se manter ativa e em 

funcionamento, para pagar empregados, credores, entre outros compromissos assumidos em 

seu plano de recuperação, ela poderá fazê-lo, pois não há nada na legislação falimentar que 

impeça tal fato de ocorrer. Pelo contrário, como visto, a lei determina a continuação da execução 

fiscal, mesmo que a consequência deste ato seja a própria liquidação e falência da empresa. 

Quando a legislação é omissa, o Judiciário é instado a se manifestar e, neste ponto, 

tem se decidido no sentido de evitar atos de execução que ensejam a redução do patrimônio da 

empresa em recuperação judicial340. Existe, inclusive, decisão que determina que os pedidos de 

atos executórios, embora a demanda tramite sob juízo distinto ao da recuperação, sejam 

apreciados pelo juízo da recuperação.341  

                                                 
340  Neste sentido, destacam-se as decisões do STF: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. REEXAME 

PROBATÓRIO. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, o deferimento do processamento de 

recuperação judicial não é capaz de suspender, por si só, as execuções fiscais. Contudo, nos termos do art. 6º, 

§ 7º, da Lei n. 11.101/05, os atos judiciais que reduzam o patrimônio da empresa em recuperação judicial 

devem ser obstados enquanto mantida essa condição (AgRg no REsp 1.519.405/PE, Rel. Ministro Humberto 

Martins, Segunda Turma, julgado em 28/4/2015, DJe 6/5/2015). (...) 3. Agravo interno a que se nega 

provimento. (AgInt no AREsp 779.631/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3ª 

Região), Segunda Turma, DJe 24/05/2016); 

 AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA - RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL - EXECUÇÃO FISCAL - COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR - PRECEDENTES DO 

STJ - AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. Embora a execução fiscal, em si, não se suspenda, 

devem ser obstados os atos judiciais que reduzam o patrimônio da empresa em recuperação judicial, enquanto 

mantida essa condição. Precedentes: CC 119.970/RS, rel. min. Nancy Andrighi (DJe de 20/11/2012); CC 

107.448/DF, 2ª Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 27/10/2009. 3. É vedado a este Tribunal apreciar 

violação de dispositivo constitucional, ainda que para fins de prequestionamento. 4. Agravo regimental 

desprovido. (STJ. AgRg no CC 87.263/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

13/08/2014, DJe 19/08/2014). 
341  AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL E 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. 1. O juízo onde se processa a 

recuperação judicial é o competente para julgar as causas em que estejam envolvidos interesses e bens de 

empresas recuperandas. 2. O deferimento da recuperação judicial não suspende a execução fiscal, mas os atos 

de execução devem-se submeter ao juízo universal. 3. A Lei n. 11.101/2005 visa a preservação da empresa, 

sua função social e o estímulo à atividade econômica, a teor de seu art. 47. 4. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (AgRg no CC 119203/SP, rel. min. Antonio Carlos Ferreira, DJE de 03/04/2014) 
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Entretanto, por ser medida trazida pelo Poder Judiciário e não pelo Legislativo, é fator 

que causa insegurança jurídica ao setor empresário, visto que ainda estão suscetíveis aos 

bloqueios judiciais provenientes das ações de execução fiscal e dependem de seus próprios 

esforços jurídicos para conseguir o desbloqueio. Isto significa que a empresa terá de assumir 

custos adicionais com assessores jurídicos, custas judiciais, entre outros, para conseguir o 

retorno ao status quo após bloqueio judicial, sem contar o prejuízo gerado pela morosidade para 

se conseguir a reversão da decisão representa para a empresa recuperanda.  

 

Em que pese o afastamento do princípio da universalidade do juízo falimentar, 

a não suspensão das execuções de natureza fiscal não é uma medida eficiente. 

Primeiro, porque não se coaduna com o princípio da preservação da empresa. 

Segundo, porque contribui para frustrar os objetivos da recuperação judicial 

em razão da representatividade desses débitos no passivo empresarial.342 

 

Necessário destacar que tramita atualmente na Câmara dos Deputados, o Projeto de lei 

nº 10.859/2018, de autoria do Deputado Augusto Carvalho, apresentado em 10 de outubro de 

2018, que inclui parágrafo no artigo 6º da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, 

determinando que, na execução fiscal, os atos que importem em constrição do patrimônio do 

devedor devem ser analisados pelo Juízo recuperacional, a fim de garantir o princípio da 

preservação da empresa.343 

Trata-se da transcrição do entendimento jurisprudencial visto acima, como forma de 

trazer a desejada segurança jurídica. Este Projeto de lei nº 10.859/2018 está apensado ao Projeto 

de lei nº 10.220/2018 proposto pelo Poder Executivo, que será analisado no decorrer deste 

capítulo, visto que pretende alterar substancialmente a Lei nº 11.101/2005. 

Portanto, com a tramitação regular das Execuções Fiscais, cujos créditos representam 

grande parte dos débitos da recuperanda, inviabiliza-se a própria manutenção da empresa, indo 

de encontro com os interesses coletivos de todos os envolvidos na recuperação.344 

Do mesmo modo, inviabiliza o instituto ao exigir apresentação da Certidão Negativa 

de Débitos Tributários. Embora o despacho que viabiliza o processamento da recuperação, 

dispensa a apresentação de certidões negativas, exceto quando a empresa devedora realiza 

                                                 
342  SIQUEIRA, Felipe de Poli de; GONÇALVES, Oksandro Osdival. Questões tributárias no âmbito da 

recuperação judicial: enfoque no princípio da preservação da empresa. Economic Analysis of Law Review, 

v. 7, n. 2, p. 664-678, jul./dez. 2016. 
343  BRASIL. Projeto de Lei 10.859 de 2018. Inclui parágrafo no art. 6º da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 

2005, determinando que, na execução fiscal, os atos que importem em constrição do patrimônio do devedor 

devem ser analisados pelo Juízo recuperacional, a fim de garantir o princípio da preservação da empresa. 

Disponível em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2184111>. 

Acesso em 30 out. 2018. 
344  SIQUEIRA; GONÇALVES, op. cit.  

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2184111
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contratações com o Poder Público ou para recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou 

creditício (artigo 52 da Lei nº 11.101/2005), verifica-se que, posteriormente, no interregno do 

processo, quando da aprovação do plano e deferimento da recuperação, exige-se a apresentação 

de tais certidões, nos termos dos artigos 57 e 58 da legislação. 

A empresa em dificuldades financeiras por certo terá débitos fiscais. Estes débitos não 

são contemplados pela recuperação judicial. Na legislação atual, o pedido inicial de 

processamento da recuperação não necessita da apresentação das certidões negativas de débitos 

tributários, exceto se a empresa realiza contratação com o poder público. Apesar de dispensar 

a apresentação das certidões, a lei determina que para deferimento da recuperação, depois de 

aprovado o plano, a empresa deverá acostar as certidões negativas de débitos tributários. 

Sobre o fato de a legislação requerer a apresentação da certidão negativa de débitos 

tributários como condicionante para aceitação do pedido inicial de processamento da 

recuperação judicial para as empresas que realizam contratação com o Poder Público, pontua-

se: 

 

Fundamentalmente, há duas observações a serem feitas. A primeira delas diz 

respeito à lei ressalvar a apresentação de certidões negativas para a 

contratação com Poder Público. Ora, dependendo da atividade empresarial 

exercida pelo requerente da recuperação judicial, esta restrição legal pode 

determinar a sua inviabilidade. Uma empresa que detém grandes contratos 

com o Poder Público, por exemplo, no momento em que requer sua 

recuperação, fica impedida de dar continuidade nas contratações, a menos que 

apresente as certidões negativas (Bezerra Filho, 2008, p. 165). Podemos citar 

como exemplo uma concessionária ou permissionária do serviço de transporte 

público que, pela sua própria natureza, estará impedida de requerer a 

recuperação judicial em razão do óbice criado com a ressalva de que a 

dispensa não se aplica para o caso de contratação com o Poder Público.345 

 

Portanto, requerer a apresentação de certidões negativas de débitos tributários às 

empresas que contratam com o poder público como condicionante do deferimento para 

processar a recuperação judicial pode significar a própria decretação da bancarrota da empresa, 

sem lhe possibilitar uma alternativa de se soerguer. A contratação com o poder público muitas 

vezes pode ser o meio de atuação da própria empresa. Desta forma, sem a certidão, estão 

inviabilizadas de utilizar o instituto e, sem a recuperação, não conseguem superar a crise.  

Em suma, verifica-se que, em duas oportunidades, a legislação falimentar instituiu 

requisitos que inviabilizam o acesso ao instituto, visto que a não suspensão das execuções 

                                                 
345  SIQUEIRA, Felipe de Poli de; GONÇALVES, Oksandro Osdival. Questões tributárias no âmbito da 

recuperação judicial: enfoque no princípio da preservação da empresa. Economic Analysis of Law Review, 

v. 7, n. 2, p. 664-678, jul./dez. 2016. 
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fiscais e a necessidade de comprovação da certidão negativa de débitos tributários são 

obrigações de extrema dificuldade de serem cumpridas, “o que constitui um entrave ao 

deferimento da recuperação judicial, eis que a maioria das empresas em dificuldade possui um 

passivo tributário de elevada monta, se não o maior em relação aos demais.”.346 

Tratam-se de requisitos da legislação vigente que dificultam o deferimento e 

processamento da recuperação judicial e que vão de encontro, inclusive, com o objetivo do 

próprio instituto. Verifica-se que “[...] no afã de salvaguardar o crédito fiscal e o crédito 

bancário, a lei estabeleceu regras que terão alto poder de inviabilização da recuperação 

pretendida”.347 

A legislação deve auxiliar a empresa para que consiga superar crise. Na medida em 

que se criam obstáculos legais à utilização do instituto, o objetivo real da lei – efetivação da 

função social – não é atingido e, trata-se da utilização ineficiente de recursos escassos. 

Os credores tributários não têm o mesmo espírito que orienta a recuperação judicial: a 

preservação da empresa. Por esta razão, seria necessário exigir dos créditos tributários o mesmo 

sacrífico que os demais credores são sujeitados numa recuperação judicial, pois é prioridade da 

legislação falimentar a manutenção da atividade empresarial, no intuito de se manter o emprego 

e a satisfação dos credores, preservando-se a empresa.348 

Além destes requisitos limitadores, dedica-se o próximo item deste capítulo a 

identificar as demais falhas encontradas no modelo existente de recuperação judicial proposto 

pela legislação vigente. 

 

4.3 FALHAS DO MODELO EXISTENTE 

 

Como visto anteriormente com o estudo da Análise Econômica do Direito, o ser 

humano é um ser racional, que age visando a maximização de seu interesse; no entanto, esta 

ação nem sempre será realizada egoisticamente. Sendo o agente um ser racional, movido à 

maximização da utilidade, é possível afirmar que uma legislação pode moldar a tomada de ação 

deste agente, funcionando como incentivo. 

                                                 
346  SIQUEIRA, Felipe de Poli de; GONÇALVES, Oksandro Osdival. Questões tributárias no âmbito da 

recuperação judicial: enfoque no princípio da preservação da empresa. Economic Analysis of Law Review, 

v. 7, n. 2, p. 664-678, jul./dez. 2016. 
347  BEZERRA FILHO, M. J. Lei de recuperação de empresas e falência: comentada: lei 11.101, de 9 de 

fevereiro de 2005: comentário artigo por artigo. 5. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista do Tribunal, 2008, 

p. 66. 
348  SIQUEIRA; GONÇALVES, op. cit. 
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Por esta razão, busca-se a eficiência da legislação, ou seja, uma legislação sem falhas, 

para que não haja desperdícios dos recursos escassos, uma que aloque (incentive a ação do 

agente) de forma eficiente, de forma a obter o resultado mais útil, lembrando-se que no que 

consiste à recuperação, o resultado útil diz respeito à concretização do objetivo do instituto: 

efetivação da função social e suas consequências na concretização dos direitos humanos, 

fundamentais e da personalidade.  

Busca-se, a partir deste momento, evidenciar se o modelo vigente apresenta falhas, 

que, consequentemente, inviabilizam a eficiente alocação dos recursos escassos e acabam sendo 

um empecilho na concretização do objetivo proposto na própria lei. 

A Serasa Experian disponibiliza em seu sítio eletrônico a quantidade de concordata, 

recuperação judicial e falência requerida e decretada durante os anos de 1991 até a atualidade, 

no Brasil349. Tratam-se de números que possibilitam evidenciar o acesso, pelo setor empresário, 

aos institutos legais, assim como serve de medidor econômico do endividamento da classe. 

Os dados fornecidos pela Serasa foram transcritos em duas tabelas que acompanham 

o presente estudo. A primeira tabela trata dos números relacionados à recuperação judicial entre 

os anos de 2005 a 2016 e a segunda diz respeito aos dados relacionados à falência durante o 

mesmo período. Para facilitar a leitura, tem-se por “requeridas” as recuperações judiciais 

propostas na Justiça; e por “deferidas” aquelas em que o juízo concedeu seu processamento. 

 

Tabela 1 – Recuperação judicial entre 2005 – 2016  

ANO REQUERIDAS MÉDIA REQ. DEFERIDAS MÉDIA DEF. 

2005 110 9,16 53 4,41 

2006 252 21 156 13 

2007 269 22,41 195 16,25 

2008 312 26 260 21,66 

2009 670 55,83 492 41 

2010 475 39,58 361 30,08 

2011 515 42,91 397 33,08 

2012 739 61,58 618 51,5 

2013 874 72,83 690 57,5 

2014 828 69 671 55,91 

2015 1287 107,25 1044 87 

2016 1863 155,25 1514 126,16 

Fonte: Serasa Experian (2017). 

 

                                                 
349  SERASA EXPERIAN. Indicadores econômicos. Disponível em: https://www.serasaexperian.com.br/amplie-

seus-conhecimentos/indicadores-economicos>. Acesso em: 29 out. 2018. 

https://www.serasaexperian.com.br/amplie-seus-conhecimentos/indicadores-economicos
https://www.serasaexperian.com.br/amplie-seus-conhecimentos/indicadores-economicos
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A partir dos dados da Tabela 1, verifica-se que os requerimentos e os deferimentos da 

recuperação judicial aumentaram gradualmente todos os anos. Destaca-se a relação entre o 

deferimento e o requerimento do instituto, em 2005, apenas 48% dos requerimentos foram 

deferidos, enquanto que em 2016, aumentou-se a taxa de deferimento para 81%.350 

Destaca-se que entre os anos de 2008 e 2009, houve aumento de 114,74% no 

requerimento e de 89,23% no deferimento.351 

Se no momento superavitário da economia brasileira os números da recuperação 

judicial não decresceram, não se espera que se reduzam em momentos de crise econômica. A 

crise econômica brasileira instaurada no país em 2014 também causou aumento nos números 

da recuperação judicial. Entre os anos de 2014 e 2015, o aumento foi de 55,43% no 

requerimento e de 55,58% no deferimento; entre os anos de 2015 e 2016, o aumento foi de 

44,75% no requerimento e 45,01% no deferimento.352 

No ano de 2018 este mesmo indicador da Serasa Experian de falências e recuperações 

constatou novo aumento: em fevereiro de 2018 foram requeridos 132 pedidos de recuperações 

judiciais, o que representa um aumento de 14,8% em relação a fevereiro de 2017. Segundo o 

indicador, as micro e pequenas empresas lideraram os requerimentos em fevereiro de 2018, 

com 83 pedidos, seguidas pelas médias (36) e pelas grandes empresas (13).353 

 

Tabela 2 – Falência entre 2005 – 2016   

ANO REQUERIDAS MÉDIA REQ. DEFERIDAS MÉDIA DEF. 

2005 9548 795,66 2876 239,66 

2006 4192 349,33 1977 164,75 

2007 2721 226,75 1479 123,25 

2008 2243 186,91 969 80,75 

2009 2371 197,58 908 75,66 

2010 1939 161,58 905 75,41 

2011 1797 144,75 641 53,41 

2012 1929 160,75 688 57,33 

2013 1758 146,50 692 57,66 

2014 1661 138,41 740 61,66 

2015 1783 148,58 829 69,08 

2016 1852 154,33 721 60,08 

Fonte: Serasa Experian (2017). 

                                                 
350  SERASA EXPERIAN. Indicadores econômicos. Disponível em: https://www.serasaexperian.com.br/amplie-

seus-conhecimentos/indicadores-economicos>. Acesso em: 29 out. 2018. 
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Para facilitar a leitura, tem-se por “requeridas” as falências propostas judicialmente; e 

por “decretadas” aquelas que o juízo julgou a procedência do pedido e decretou a falência da 

empresa. 

Ao analisar os números da falência durante o mesmo período (Tabela 2), observa-se 

que entre os anos de 2005 a 2016 houve uma redução gradual dos números da falência, desde 

a instituição do instrumento jurídico da recuperação judicial em 2005 (de 9548 falências 

requeridas e 2876 decretadas em 2005 para 1852 requeridas e 721 decretadas em 2016).  

Apesar da crise econômica e política instada no país desde 2014, constata-se que, o 

número de requerimento de falência em 2016 (1852 falências requeridas) é substancialmente 

menor do que as requeridas em 2009 (2371 falências requeridas).354 

No ano de 2018, o Indicador verificou queda de 31,9% dos requerimentos de falências 

em fevereiro em relação ao mesmo mês de 2017, visto que em 2018 foram 96 requerimentos e 

em 2017 foram 141. Dentro destes pedidos, observa-se que as micro e pequenas empresas são 

as que lideram o número de requerimentos: total de 48. As médias empresas apresentaram 29 

requerimentos e as grandes 19.355 

Com estes dados, observa-se o aumento dos requerimentos de recuperação judicial, 

conjuntamente com o decréscimo dos números de falências requeridas e decretadas durante o 

mesmo período apurado.  

Com o aumento da utilização do instituto da recuperação judicial, é passível de se 

afirmar que o instrumento tem sido utilizado pela classe empresária na tentativa de soerguer a 

empresa em crise, pois, caso contrário, haveria aumento substancial no número de falências 

requeridas e decretadas durante o período, assim como os números da recuperação judicial não 

teriam sido tão grandiosos como foi observado.356 

No entanto, tais dados comprovam que o instituto da recuperação judicial, da forma 

como vigente na Lei nº 11.101/2005, não é eficiente e apresenta falhas, pois, caso fosse, não se 

observariam as falências requeridas e decretadas depois de instaurada a recuperação judicial no 

ordenamento jurídico em 2005.357 

                                                 
354  SERASA EXPERIAN. Indicadores econômicos. Disponível em: https://www.serasaexperian.com.br/amplie-

seus-conhecimentos/indicadores-economicos>. Acesso em: 29 out. 2018. 
355  Ibid. 
356  FERIATO, Juliana Marteli Fais; MARCHI, Giovanna Rosa Perin de; MANSANO, Fernanda Helen. Análise 

econômica da recuperação judicial consubstanciado na análise estatística dos dados da serasa experian. Revista 

Economic Analysis of Law Review. EALR, v. 9, n. 1, p. 182-201, jan./abr. 2018, p. 198. 
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As falhas da lei estão, de certa forma, associadas às taxas de sucesso ou fracasso das 

recuperações judiciais brasileiras. Mas o que deveria ocorrer para que uma recuperação judicial 

fosse considerada bem-sucedida ou não? 

 

A ideia de sucesso em um negócio contínuo e viável pode ser evasivo. Por um 

lado, um plano confirmado não garante um futuro de sucesso para o negócio. 

A evidência de que algumas empresas retornam ao Capítulo 11 após confirmar 

um plano de reorganização sugere que nem todos os negócios desfrutam de 

uma boa navegação pós-falência. Mesmo que uma empresa não volte logo ao 

tribunal de falências, a definição de "sucesso" neste contexto está sujeita a um 

debate considerável. Quanto tempo uma empresa precisa existir após a 

reorganização antes de ser considerada um "sucesso"? Deve estar vivo por dez 

anos? Cinco anos? Dois anos? E se diminuir de tamanho? Deve ser rentável 

todo ou parte desse tempo para ser um sucesso? E se for comprado no terceiro 

ano? Estas e muitas outras perguntas semelhantes tornam difícil identificar o 

que constitui o sucesso após a confirmação.358 

 

Considera-se sucesso da recuperação judicial aquele em que a empresa, depois de 

requerer o instituto e aprovar o plano, consiga cumprir com todas as obrigações assumidas, 

finalizando o procedimento com a sentença resolutiva.  

A discussão sobre a quantidade de tempo que a estabilidade financeira da empresa irá 

perdurar depois de extinta a recuperação judicial, com o cumprimento de todas as obrigações 

do plano, é uma discussão subjetiva e depende não apenas da forma como a empresa atuará, 

mas também do cenário onde atua. Por esta razão, o fator tempo não pode ser levado em 

consideração nas taxas de sucesso do instituto. 

Sobre as taxas de sucesso do vigente modelo de recuperação judicial, destaca-se que 

não existe nenhuma pesquisa acadêmica que traga as taxas de sucesso do instituto. Há, na mídia, 

inúmeras reportagens em que são descritos os baixos índices do sucesso da recuperação judicial; 

entretanto, sem nenhum dado que justifique a imposição deste numerário. 

                                                 
358  Tradução livre de: “The idea of success in an ongoing, viable business can be elusive. On the one hand, a 

confirmed plan does not guarantee a successful future for the business. The evidence that a number of 

companies return to Chapter 11 after confirming a reorganization plan suggests that not all business will enjoy 

smooth sailing post-bankruptcy. Even if a company does not soon return to the bankruptcy court, the definition 

of ‘success’ in this context is subject to considerable debate. How long does a company have to exist post-

reorganization before it is deemed a ‘success’? Must it be alive for ten years? Five years? Two years? What if 

it shrinks in size? Must it be profitable all or part of that time to be a success? What if it is purchased in year 

three? These and many similar questions make it difficult to pinpoint what constitutes success following 

confirmation”. WARREN, Elizabeth; WESTBROOK, Jay L., 2009 apud SILVA NETO, Orlando Celso da. 

An analysis of reorganizing bankruptcies in Brazil: assessing and understanding failure or success. 2017. 

Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=3095529>. Acesso em: 29 out 2018. 



127 

 

A exemplo disto, em 14 de outubro de 2013, o Jornal o Estado de São Paulo359 publicou 

em sua edição do dia, uma reportagem em que há a afirmação de que a taxa de sucesso entre as 

empresas que requereram a recuperação judicial era de apenas 1%, visto que entre fevereiro de 

2005 a outubro de 2013, aproximadamente 4.000 empresas requereram a recuperação, sendo 

que apenas 45 destas conseguiram cumprir com todas as obrigações do plano. Dentro destes 

pedidos, apenas 23% dos casos tiveram seus planos de recuperação aprovado pelos credores e 

398 empresas foram liquidadas (tiveram a recuperação convolada em falência). O restante dos 

casos se encontrava sem resolução, na longa e interminável disputa judicial.360 

Em junho de 2016, o desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Carlos 

Henrique Abrão, afirmou em entrevista ao sítio eletrônico do Conjur361 que a taxa de 

porcentagem das empresas que de fato se restabelecem ao requererem a recuperação judicial é 

menos de 5%.362 

Em 15 de abril de 2017, a revista Exame afirma em sua reportagem intitulada 

“Recuperação judicial no Brasil: as lições de quem sobreviveu” que apenas 6% das empresas 

que pediram recuperação judicial no Brasil conseguiram sair dela formalmente.363 

Em nenhuma das reportagens há a identificação de onde e como foram feitas estas 

estipulações de taxas de sucesso da recuperação judicial. 

Apesar disso, encontra-se a recente análise elaborada por Silva Neto364, que embora se 

trate de um estudo em progresso, conseguiu constatar a porcentagem de sucesso em 15 casos 

de recuperação judicial brasileira, envolvendo 51 empresas no total, dividido em dois grupos: 

o primeiro, com 10 casos locais do Estado de Santa Catarina, local onde o autor atua como 

advogado; e o segundo, com 5 grandes casos nacionais. A análise buscou evidenciar que os 

objetivos propostos pela legislação falimentar brasileira não estão sendo alcançados. 

                                                 
359  APENAS uma a cada quatro empresas conseguem se recuperar judicialmente. O Estadão. 2016. Disponível 

em: <https://economia.estadao.com.br/noticias/releases-ae,apenas-uma-a-cada-quatro-empresas-conseguem-

se-recuperar-judicialmente,10000096626>. Acesso em: 30 out 2018. 
360  SILVA NETO, Orlando Celso da. An analysis of reorganizing bankruptcies in Brazil: assessing and 

understanding failure or success. 2017. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=3095529>. Acesso em: 29 

out 2018. 
361  RODAS, Sérgio. Lei de Falências animou empresários, mas não alcançou seus principais objetivos. Revista 

Consultor Jurídico, 12 de junho de 2016 Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2016-jun-12/entrevista-

carlos-henrique-abrao-desembargador-tj-sp>. Acesso em: 30 out. 2018. 
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363  BERTÃO, Naiara. Recuperação judicial no Brasil: as lições de quem sobreviveu. Revista Exame. Disponível 
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Acesso em: 30 out. 2018.  
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Para o autor, as recuperações analisadas ou tiveram “total êxito”; ou “parcial êxito, 

entretanto sucesso”; ou “sem êxito”. Considerou-se que uma a recuperação judicial teve total 

êxito quando o plano de recuperação foi aprovado pelos credores e cumprido pelo devedor até 

a data em que a recuperação foi encerrada pelo juiz responsável pelo caso, ainda que a duração 

exceda a dois anos e meio, conforme esperado pela legislação.365 

Considerou-se que uma a recuperação judicial teve parcial êxito, mas mesmo assim 

considerado um sucesso, quando o plano foi aprovado pelos credores e cumprido pelo devedor, 

mas no momento em que foi feita a análise do estudo, não havia decisão judicial encerrando a 

recuperação, mesmo que a aprovação do plano tenha excedido o prazo de 180 dias, previstos 

na legislação (prazo em que as ações e execuções contra o devedor são suspensas, razão pela 

qual se entende que o plano de recuperação deverá ser apresentado e aprovado neste mesmo 

prazo).366 

Considerou-se “sem êxito” no caso de a recuperação judicial não apresentar o plano 

ou quando o plano não for aprovado pelos credores, ou ainda, quando mesmo tendo o plano 

aprovado, as obrigações não forem adimplidas pelo devedor e o caso for convolado em 

falência.367 

Considerando esta metodologia, Silva Neto apurou que 4 dos 15 casos tiveram “total 

êxito”; 8 casos tiveram “parcial êxito, entretanto sucesso”; e 3 casos foram “sem êxito”. O autor 

afirma que, embora a pesquisa evidencie que a taxa de sucesso é superior à taxa de insucesso, 

não significa que a legislação vigente não seja falha, mas sim, que os padrões de medição 

escolhidos pela pesquisa são incompletos e dependem de uma maior profundidade na análise 

dos casos.368 

Apesar disso, o autor procurou também realizar, no interregno de sua pesquisa, outras 

análises dentro dos 15 casos coletados, a fim de evidenciar a qualidade da legislação, sendo que 

estes resultados devem ser evidenciados por este estudo, pois possibilitam a intepretação das 

falhas constatadas no modelo vigente.  

Uma dessas análises foi constatar se alguma das empresas analisadas conseguiu 

apresentar e aprovar o plano de recuperação dentro do prazo de 180 dias. Dos 15 casos 

analisados, nenhum cumpriu com o prazo estipulado. Em 5 dos 15 casos, houve a aprovação do 

                                                 
365  SILVA NETO, Orlando Celso da. An analysis of reorganizing bankruptcies in Brazil: assessing and 

understanding failure or success. 2017. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=3095529>. Acesso em: 29 
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plano e determinação do processamento da recuperação dentro de 270 dias; em 3 dos 15 casos 

o lapso temporal foi de 360 dias; em 5 foi de 720 dias; em 1 caso havia se passado 737 dias; e 

em outro havia se passado 1902 dias sem que qualquer decisão sobre o processamento da 

recuperação.369 

Este resultado trazido pelo estudo de Silva Neto em que nenhuma das empresas 

respeitou o prazo de 180 dias demonstra outra falha da legislação atual: inexiste punição ao 

devedor que não cumpre com os prazos legais.  

A única punição prevista na legislação é a possibilidade de qualquer um dos credores 

requererem a convolação em falência; entretanto, os credores estão dispostos a tolerar o 

descumprimento dos prazos, pois entendem que é a única saída para rever os créditos 

concedidos à empresa recuperanda, o chamado Chicken Game (o jogo do covarde).370 

 

A legislação falimentar é clara: se a empresa não for viável, a companhia deve 

ser levada à uma rápida liquidação. Dada essa intenção clara, o não 

cumprimento dos prazos pode indicar falha da empresa em identificar seus 

problemas, bem como as causas de sua crise. Também pode enviar uma 

mensagem aos credores de que a empresa está se esforçando para identificar 

e desenvolver um conjunto de medidas de "virada" e convencer os credores 

de que a empresa endividada tem os meios e a vontade de implementar as 

medidas propostas no plano de reorganização.371 

 

Apesar de não haver qualquer relação com a taxa de sucesso, a demora para aprovação 

do plano e processamento da recuperação judicial pode, ao certo, ser considerada como um 

custo. Isto, pois, no caso de a recuperação judicial ser convolada em falência, a morosidade 

representa, na maioria das vezes, a desvalorização dos ativos de uma empresa, que representa 

em valores perdidos na liquidação. 

 Necessário se ter em mente que a “insolvência é, portanto, um caminho possível para 

todo aquele que exerce a atividade empresarial e a manutenção de empresas que se mostrem, 

                                                 
369 SILVA NETO, Orlando Celso da. An analysis of reorganizing bankruptcies in Brazil: assessing and 
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de fato, economicamente inviáveis também é desaconselhada” 372. Portanto, muitas vezes a ação 

de maior utilidade não é recuperar, mas sim liquidar. 

Outro resultado trazido pela pesquisa de Silva Neto foi referente ao cumprimento, pela 

empresa, da determinação legislativa de apresentar o plano em 60 dias após o juízo da 

recuperação deferir seu processamento. Este é outro prazo geralmente não respeitado pelos 

devedores. Apenas 2 empresas das 15 analisadas apresentaram seu plano dentro do prazo de 60 

dias; em outros 6 casos o plano foi apresentado em 90 dias; em 3 o prazo foi de 120 dias; em 2 

casos foi entre 180 dias e em 1 dos casos o lapso temporal foi superior a 180 dias.373 

Novamente, o lapso temporal exigido pela legislação não é respeitado pelo devedor, 

no entanto, sem qualquer punição por este descumprimento.  

Para o autor da pesquisa, não conseguir cumprir com os prazos legais não representa 

em si o problema, mas sim, a qualidade e a consistência dos planos. A apresentação de um 

plano dentro do prazo legal apenas traduz a vontade do devedor de se manter no mercado e em 

nada diz respeito à sua viabilidade econômica, pois é necessário se ter em mente que um bom 

plano não garante o sucesso da recuperação judicial; entretanto, um plano ruim com certeza 

levará a falência.374 

Com relação à taxa de aprovação, em apenas 2 casos analisados na pesquisa o plano 

foi rejeitado. Este resultado não significa que os planos aprovados eram bons. Mesmo planos 

carentes e insustentáveis podem e são aprovados nas recuperações judiciais pelo país.375 

Isto se dá, pois, a legislação é falha e projetada em uma estrutura de incentivos que se 

encontra, atualmente, ineficiente. A reorganização das dívidas significa uma possível perda 

para empresa, sendo que, no caso de liquidação, apenas alguns credores privilegiados 

recuperarão seus créditos, ou pelo menos, uma parte destes. Por esta razão, o modelo vigente 

de recuperação judicial causa a ocorrência do Chicken Game, ou seja, do jogo do covarde, visto 

que não resta aos credores outra alternativa senão aceitar o plano de recuperação, mesmo que 

                                                 
372  PIMENTA, Eduardo Goulart. Recuperação judicial de empresas: caracterização, avanços e limites. Revista 

Direito, v. 2, n. 1, p. 151-166, jan. 2006. Disponível em: 
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este seja fraco, assim como aceitar o descumprimento dos prazos legais, pois, para estes, tentar 

recuperar é melhor do que a falência.376 

Esta é a grande falha da legislação: os credores têm apenas o direito de votar se 

aprovam ou rejeitam o plano, não lhes sendo possibilitado apresentar um novo de plano de 

recuperação ao devedor. Se nenhuma ameaça de liquidação forçada assombra o devedor, ele 

não tem restrições ou incentivos para apresentar um plano viável e fazível, dentro dos prazos 

estabelecidos na legislação.377 

Os credores, por considerarem que seus créditos estão perdidos, acabam por aceitar 

planos inconsistentes, assim como aceitam que empresas inviáveis economicamente procedam 

a recuperação, o que se demonstra ser um custo para o mercado e uma elevação dos custos 

sociais. Da forma como estabelecida na legislação, os credores não têm a opção de impor um 

plano mais consistente e submetê-lo à apreciação dos demais credores; não têm a opção de 

destituir a administração do devedor sem sua anuência; não podem determinar a contratação de 

outro administrador para atuar no processo de soerguimento da empresa; não têm como impor 

uma alienação forçada e não desejada pelo devedor. 

De outro lado, observa-se que o devedor, mesmo demonstrando dificuldade de 

identificar a causa da crise, dificuldade de propor as medidas de recuperação adequada e mesmo 

disponibilizando poucos sacrifícios, não teme em apresentar um fraco plano de recuperação, 

pois tem a confiança de que os credores não têm como forçar medidas. O devedor sabe que os 

credores não têm outra forma de receber seus créditos, além da aceitação do plano. 

E para piorar o cenário é que este incentivo ruim da legislação acaba por gerar outra 

consequência negativa: incentivo de aprovação de planos inconsistentes de forma reiterada, 

visto que o ser humano é um agente econômico movido por incentivos, cuja a ação tomada é 

aquela que representa o melhor resultado útil.   

Outra falha constatada no modelo vigente é a omissão da legislação em não prever um 

incentivo ao devedor que não propôs a recuperação judicial de forma tardia. Culturalmente no 

país, liga-se a palavra recuperação judicial ao sinônimo de falência, o que leva as empresas em 

dificuldades financeiras a demorarem para requerer o instituto da recuperação judicial. Não há 

qualquer penalidade ou incentivo ao devedor neste aspecto dentro do modelo vigente. 
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Uma das penalidades a ser discutida neste aspecto seria a possibilidade de os credores 

requererem a recuperação judicial do devedor. Outra opção seria a responsabilização direta e 

pessoal dos diretores da empresa, como ocorre no Direito Alemão em seu Código de 

Insolvência no §15-A do Insolvenzordnung.378 

A atividade empresarial depende do crédito para sua atuação; portanto, a dívida é um 

instrumento essencial para financiar a maioria das empresas. No entanto, para que o crédito seja 

concedido, faz-se necessária a segurança jurídica, ou seja, é preciso que o ambiente legal seja 

projetado de forma que os credores possam aplicar o pagamento de maneira eficiente, e a 

legislação falimentar desempenha um papel fundamental para determinar se o ambiente legal 

permite ou não aos credores fazê-lo.379 

 

Diversos trabalhos empíricos examinaram como a lei de falências afeta os 

mercados de crédito e outros resultados (ver La Porta et al. (1997, 1998), a 

partir de então, LLSV; Djankov et al. (2007, 2008), Levine (1998, 1999) e 

outros). A evidência na literatura indica a relevância da proteção legal dos 

credores no apoio ao desenvolvimento de mercados de crédito. No entanto, 

como afirmado por Djankov et al. (2008), as instituições que regulam a 

insolvência geralmente têm um desempenho ruim, principalmente nos países 

em desenvolvimento. Isso acontece porque os procedimentos de falência 

nesses países costumam ser extremamente ineficientes (muito longos e caros) 

e os direitos dos credores garantidos não estão bem protegidos.380 

 

A legislação falimentar que estabeleça o instituto da recuperação judicial de forma 

ineficaz enseja um ambiente desfavorável para investimento de capital, em que se reduz a 

concessão de crédito e provoca, consequentemente, a redução na própria atividade empresarial 

(recessão). 

Identificadas as falhas, através da Análise Econômica, na legislação falimentar vigente 

(Lei nº 11.101/2005), verifica-se que o atual sistema tem incentivos equivocados em recuperar 

ou liquidar a empresa, sendo necessária sua modificação para que se cumpra com o objetivo 

fundamental proposto na própria lei: efetivação da função social e, consequentemente, 

concretização dos direitos humanos, fundamentais e da personalidade. 

Defende-se a reforma da legislação falimentar como prioridade, porque favorece a 

realocação dos recursos para os usuários mais talentosos (resultado mais útil e eficiente). 
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Entretanto, destaca-se a importância também da atuação de um judiciário eficiente para que as 

empresas se beneficiem destas reformas. Isso é primordial à economia, principalmente para a 

dos países em desenvolvimento, que muitas vezes tendem a inserir, no ordenamento jurídico, 

elaboradas legislações falimentares de países mais desenvolvidos, que muitas vezes são difíceis 

de serem implementadas pelo judiciário local.381 

Nos últimos anos, juristas e economistas têm se dedicado ao estudo da resolução dos 

conflitos que envolvem o processo falimentar, principalmente pelo fato de que a legislação é 

capaz de interferir na economia do Estado. Entretanto, não tem sido um papel fácil, visto que 

“o procedimento que um país escolhe ou deveria escolher pode depender de outros fatores, 

como sua estrutura institucional e tradição legal”.382 

 

Na opinião de Hart (1999), podemos destacar duas características, dois 

objetivos que devem ser perseguidos pelo legislador, quando da elaboração de 

uma legislação falimentar eficiente. Primeiramente, o processo deve assegurar 

um ingresso ex post eficiente, no sentido de viabilizar a maior arrecadação 

possível quando da liquidação dos bens do falido. Outrossim, o processo deve 

ocasionar uma penalização aos administradores e aos titulares da sociedade 

empresária, mediante a aplicação da regra da prioridade absoluta do direito 

dos credores.383 

 

Levando-se em consideração as falhas apontadas e a necessidade de reforma na 

legislação vigente, destaca-se que, atualmente, tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de 

lei nº 10.220/2018, proposto pelo Poder Executivo no ano de 2018, que altera substancialmente 

toda a legislação falimentar vigente (Lei nº 11.101/2005). No próximo item será feita a análise 

deste projeto de lei, de forma a identificar se as falhas ora pontuadas foram combatidas de 

maneira a apresentar um regular sistema de incentivos. 

 

4.4 DO PROJETO DE LEI Nº 10.220/2018 

 

Como visto no item anterior, o modelo de recuperação judicial vigente previsto na 

legislação nº 11.101/2005 dispõe de um irregular sistema de incentivos, prejudicial ao 

atingimento dos objetivos do próprio instituto, que impede a concretização da função social da 
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empresa e, consequentemente, a efetivação dos direitos humanos, fundamentais e da 

personalidade. 

Se as falhas identificadas ensejam a ineficiente alocação dos recursos, faz-se 

necessária a modificação legislativa, para a correta atribuição dos incentivos aos agentes 

econômicos. 

Não se trata de uma tarefa fácil a do legislador responsável pela solução das falhas 

identificadas no sistema jurídico da recuperação judicial vigente, pois se trata de uma legislação 

cujo escopo vai além dos direitos individuais constitucionalmente consagrados, eis que os 

reflexos da lei são sentidos diretamente na economia e em toda a coletividade:  

 

É ponto pacífico, aceito e consagrado universalmente, que o legislador deve 

inspirar-se, na elaboração das novas regras do Direito Concursal, em normas 

de direito público e pôr de lado o caráter privatístico que sempre o dominou, 

abandonando a ideia de que, insolvente o devedor, cumpre executar e liquidar 

o seu patrimônio, para satisfazer os direitos e interesses dos credores.384 

 

Assim como será uma difícil tarefa a do Judiciário que deverá analisar e aplicar a nova 

lei. É certo que este juízo deverá ser cada vez mais capacitado e ciente de todas as variáveis que 

ensejam a recuperação judicial de uma empresa em crise: 

 

No novo regime legal é necessário perquirir, em cada caso, sobre a causa da 

cessação de pagamentos pelo empresário-devedor. Se tal fator se afigura 

perene, encaminha-se para o fechamento da unidade produtiva e liquidação de 

seus bens, retirando do mercado a empresa contaminada e preservando, na 

medida do possível, os legítimos interesses dos credores. Se, por outro lado, a 

circunstância geradora da cessação de pagamento puder ser interrompida, 

restaurando-se a higidez econômica do empresário, deve incidir o instituto em 

tela. O papel do Poder Judiciário e dos credores, na recuperação de empresas, 

vai além de constatar o indício da crise empresarial (falta de pagamento das 

obrigações pecuniárias). É indispensável apurar qual a causa deste sinal e, a 

partir daí decretar a morte (falência) da empresa ou seu tratamento e 

recuperação.385 

 

É importante reconhecer que a reforma da legislação falimentar não deve ser vista de 

forma isolada. Talvez seja necessário combinar com outras reformas legais do próprio 

ordenamento jurídico, assim como se destaca a necessidade de se treinar e capacitar os juízes 
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responsáveis pelos processos falimentares, de promover melhorias na governança corporativa, 

de fortalecer dos direitos dos credores, e, possivelmente, até mesmo mudanças no sistema 

financeiro internacional.386 

Dentre as falhas constatadas, resume-se que a atual legislação não possui uma estrutura 

legal que forneça um sistema adequado de restrições, sanções e incentivos para os devedores 

cumprirem os prazos legais, assim como os credores não têm qualquer incentivo para impor a 

observância destes prazos pelos devedores, visto que estão submetidos ao Chicken Game (jogo 

do covarde).387 

Para solucionar a suscitada falha e as demais constatadas no item anterior deste 

capítulo, observa-se que a nova legislação, que venha a alterar a vigente, necessita permitir aos 

credores impor um plano contrário às vontades do devedor. Trata-se de medida que possibilita 

a melhora na qualidade dos planos de recuperação apresentados pelo devedor, assim como 

combate o Chicken Game (jogo do covarde) dos credores e, consequentemente, oportuniza a 

alocação eficiente dos recursos, pois aumentará a probabilidade de se apresentar um plano 

fazível. 

Da mesma forma a nova legislação deverá instituir medidas de controle ou de punição 

ao devedor que não respeita os prazos legais, ou que não apresentar um plano de recuperação 

fazível e com interesse no soerguimento da empresa. A exemplo dessas medidas, destaca-se a 

inclusão, na nova legislação, da possibilidade de forçar o devedor a realizar a alienação forçada 

dos ativos; ou então, forçar a diluição de participação da gestão ou até a perda do controle, 

dependendo do caso, com a troca de gestão. 

Constatada a necessidade de alteração da legislação, assim como destacados alguns 

dos exemplos de mudança que viabilizam o combate às falhas evidenciadas, verifica-se que 

tramita na atualidade, perante à Câmara dos Deputados, o Projeto de lei nº 10.220/2018, 

proposto pelo Poder Executivo no de 2018, que altera a Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 

2005, e a Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, para atualizar a legislação referente à 

recuperação judicial, à recuperação extrajudicial e à falência do empresário e da sociedade 

empresária. 
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Dentre as mudanças propostas, destaca-se como positiva a modificação do objetivo da 

recuperação judicial, que antes estava previsto no artigo 47 da Lei nº 11.101/2005, e agora vem 

estampado no artigo 2º do Projeto de lei: 

 

Art. 2º-A.  A recuperação judicial, a falência e a recuperação extrajudicial têm 

os seguintes objetivos: 

I -Preservar e otimizar a utilização produtiva dos bens, dos ativos e dos 

recursos produtivos da empresa, incluídos aqueles considerados intangíveis; 

II -Viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira de 

devedor viável, a fim de permitir a preservação da fonte produtora, do 

emprego dos trabalhadores e dos direitos dos credores; 

III -fomentar o empreendedorismo, inclusive por meio da viabilização do 

retorno célere do empreendedor falido à atividade econômica; 

IV -Permitir a liquidação célere das empresas inviáveis com vistas à 

realocação eficiente de recursos na economia; e 

V -Preservar e estimular o mercado de crédito atual e futuro.   

 

Ao aumentar o objetivo da recuperação judicial, vislumbra-se o entendimento do 

ordenamento jurídico de que o instituto é de fundamental importância para o país. 

Outra alteração positiva constatada foi a estipulação da competência em razão do 

valor. Nos termos do §1º do artigo 3º do projeto, na hipótese de o plano de recuperação 

extrajudicial, a recuperação judicial ou a convolação em falência implicar soma de passivos 

superior ao valor de 300.000 salários mínimos na data do ajuizamento, o juízo competente passa 

a ser o da capital do Estado ou do Distrito Federal onde se localizar o principal estabelecimento, 

desde que a referida unidade da federação não possua varas especializadas com competência 

regional.388 

Com esta medida, observa-se a intenção da proposta em se certificar que os casos mais 

complexos de recuperação judicial, ou seja, aqueles com maior valor em disputa, deverão ser 

propostos e tramitar perante o juízo específico e competente da Vara de Falências e 

Recuperações Judiciais da capital do Estado onde se localiza o principal estabelecimento do 

devedor. Desta forma, haverá maior perícia técnica do juízo da causa, pois é conhecedor da 

matéria e atua somente em casos semelhantes. 

A legislação proposta continua a prever a suspensão das ações e execuções contra o 

devedor, matéria prevista no artigo 6º do projeto; entretanto, acrescentando previsão de 
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suspensão de qualquer forma de retenção, arresto, penhora ou constrição judicial ou 

extrajudicial contra o devedor, incluídas aquelas dos credores particulares do sócio solidário.  

Com relação ao prazo da suspensão das ações e execuções contra o devedor, observa 

no §4º do artigo 6º a previsão de que a suspensão perdurará até a data do encerramento da 

recuperação judicial, ao contrário do que é previsto na legislação vigente, cujo prazo de 

suspensão é o de 180 (cento e oitenta) dias. 389 

Como já afirmado no item anterior deste capítulo, o prazo de 180 dias quase nunca é 

cumprido pelo devedor. Portanto, a sua retirada também não significa medida benéfica à 

eficiência da lei, visto que a apresentação e aprovação do plano de recuperação poderá demorar 

o quanto tempo for, o que pode ensejar morosidade excessiva, prejudicial à própria devedora e 

à sua perspectiva de recuperação.  

Trata-se de incentivo incorreto da legislação proposta, sendo que deveria ter 

continuado com o prazo de 180 (cento e oitenta) dias e acrescido punição ao devedor que não 

cumpre com lapso temporal. 

No §7º deste mesmo artigo 6º do projeto cabe nova crítica à proposta, que prevê: 

 

§ 7º O ajuizamento da recuperação judicial, ressalvada a suspensão de 

exigibilidade nos termos da legislação de regência, não suspende o curso das 

execuções fiscais, inclusive do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - 

FGTS, as quais prosseguirão normalmente, permitida a constrição e a 

alienação de bens e direitos no juízo que as processa, hipótese em que não 

competirá ao juízo da recuperação judicial avaliá-las.390 

 

O projeto, por ser proposto pelo Poder Executivo, de certa forma pretende proteger a 

arrecadação de tributos, visto que a omissão e a sonegação no recolhimento são práticas 

contumazes das empresas endividadas. Desta forma, assim como na legislação vigente, as ações 

e execuções fiscais não são suspensas com o ajuizamento da recuperação judicial.  

E ainda, para agravar a situação, o projeto inclui dentro do rol de ações e execuções 

não suspendidas pelo ajuizamento da recuperação judicial, as demandas de matéria do Fundo 

de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, e expressamente permite a constrição e a alienação 

de bens e direitos no juízo que as processa, hipótese em que não competirá ao juízo da 

recuperação judicial avaliá-las. Esta medida vai de encontro, inclusive, com o entendimento 
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jurisprudencial formado, e de encontro ao Projeto de lei nº 10.859/2018 que determina a 

necessidade das medidas de constrição serem analisadas pelo juízo recuperacional, visto 

anteriormente neste estudo. 

O §13 deste mesmo artigo 6º identifica a primeira mudança de paradigma do sistema 

de incentivos da legislação falimentar ao prever sanção ao devedor que tenha agido com dolo 

ou má-fé: “O juiz, ao identificar que o devedor tenha agido com dolo ou má-fé, fará constar o 

fato da sentença, para que seja considerado em futuros pedidos de suspensão ou de recuperação 

extrajudicial ou judicial e indeferirá o processamento da recuperação judicial”.391 

Desconhece, entretanto, quais ações e omissões são entendidas como dolo ou má-fé, o 

que ficará a encargo do juízo falimentar apurar e decidir pela punição. Apesar disso, verifica-

se que ao prever esta punição é possível que o devedor seja incentivado a agir com boa-fé 

processual em todo interregno de sua recuperação judicial, que é uma mudança considerada 

positiva. 

Outro ponto de destaque é a proibição expressa no artigo 6º-A do projeto que veda à 

pessoa jurídica em processo de recuperação judicial ou falência realizar a distribuição de lucros 

ou dividendos aos sócios e acionistas, além de submeter o devedor ao artigo 168, que prevê a 

pena de reclusão de 3 (três) a 6 (seis) anos e multa pela prática deste ato. 

Neste quesito, verifica-se uma leve interferência da lei na gestão da empresa e no 

próprio plano de recuperação, visto que, ao impossibilitar a distribuição de lucros e dividendos 

nas empresas em recuperação judicial, incentiva o devedor a buscar o caminho do soerguimento 

da empresa o mais rápido possível, para que os sócios passem a auferir renda com o negócio. 

Destaca-se a importante mudança no artigo 52 da legislação pelo projeto, em que se 

verifica a tentativa de modificação do sistema de incentivos, ao expressamente prever hipóteses 

em que se constata a obrigatoriedade da devedora informar aos autos e aos demais credores a 

sua real situação financeira, sob pena de destituição dos administradores, nos incisos VI e VII: 

 

Art. 52. Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o 

juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato: 

[...] 

VI - determinará ao devedor a apresentação, no prazo de quarenta dias, de 

laudo econômico e financeiro, que conte com projeção de fluxo de caixa, sob 

pena de destituição de seus administradores;  
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VII - determinará ao devedor a apresentação, no prazo de quarenta dias, de 

laudo de avaliação dos bens e ativos, com individualização do valor daqueles 

onerados ou dados em garantia, e indicação dos critérios de avaliação e dos 

elementos de comparação adotados, instruído com os documentos relativos 

aos bens avaliados, sob pena de destituição de seus administradores.392 

 

A obrigação do devedor de apresentar laudo econômico e financeiro da empresa, com 

projeção de fluxo de caixa e laudo de avaliação dos bens e ativos, auxilia os demais credores e 

o juiz da causa a identificar a real situação da empresa e o tamanho de sua crise, revelando sua 

real viabilidade econômica para o soerguimento. Ao se determinar o prazo de 40 dias e a 

punição para o não cumprimento deste, obriga-se o devedor a cumprir a determinação dentro 

do prazo, modificando-se assim o sistema de incentivos que na vigente legislação é falha. 

A elevada preocupação com o cumprimento das determinações acima descritas faz 

com que o projeto determine, no §5º deste mesmo artigo 52, a obrigatoriedade de que os laudos 

sejam subscritos por profissionais legalmente habilitados, autônomos ou ligados a empresas 

especializadas, e, ainda, estes responderão pelos danos que causarem por culpa ou dolo, sem 

prejuízo da responsabilidade penal e administrativa que possam vir a ser submetidos.393 

No tocante aos prazos para apresentação do plano de recuperação, observa-se que o 

projeto alterou de 60 (sessenta) para 90 (noventa) dias, prazo esse contado da data do 

deferimento do processamento da recuperação judicial, sendo que a penalidade para o não 

cumprimento do mesmo continua sendo a convolação em falência.394  

Apesar de aumentar o prazo para 90 (noventa) dias, o que o torna mais exequível, não 

houve a inclusão de punição mais eficiente ao devedor que não venha a cumpri-lo, 

permanecendo então a situação atual. Como visto anteriormente, em razão do Chicken Game 

(jogo do covarde), os credores acabam não requerendo a convolação da recuperação em 

falência, por acreditarem que qualquer plano apresentado em qualquer prazo pelo devedor é 

ainda a melhor saída para receber seu crédito, muitas vezes já considerado perdido. Neste ponto 

a proposta de legislação peca, pois poderia prever, assim como o fez no artigo anterior, a 

destituição dos administradores. 

                                                 
392  BRASIL. Projeto de Lei n. 10.220/2018, que altera a Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, e a Lei nº 

10.522, de 19 de julho de 2002, para atualizar a legislação referente à recuperação judicial, à recuperação 

extrajudicial e à falência do empresário e da sociedade empresária. Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2174927>. Acesso em: 31 out. 

2018. 
393  Ibid. 
394  Ibid. 



140 

 

No plano, a viabilidade econômica deverá demonstrar a maneira como irá contemplar 

(recursos) para satisfazer as obrigações fiscais passadas, correntes e futuras395, o que demonstra, 

novamente, a preocupação do autor do projeto (Poder Executivo) em assegurar o recebimento 

de seus tributos pela recuperanda. 

No que se refere ao plano de recuperação, às classes de credores e a votação em 

assembleia, verificam-se no projeto alterações substanciais. O projeto revogou o artigo 41 da 

legislação que previa a divisão das classes de credores, estabelecendo nos artigos 45 e 53, 

incisos IV e V a obrigatoriedade de o plano de recuperação prever as classes de credores 

afetadas e não afetadas pelo plano, assim como especificar o tratamento a ser conferido a estes 

créditos.396 

Mesmo se o plano não obtiver aprovação pela assembleia, ele poderá ser homologado 

pelo juiz, conforme determina o art. 58-A do projeto. Para isso, necessário que o plano 

preencha, de forma cumulativa, os seguintes requisitos: tenha sido rejeitado por, no máximo, 

uma classe de credores, sendo aprovado pelas demais; na classe que tiver sido rejeitado, conte 

com o voto favorável de mais de um terço dos credores; que não imponha aos credores da classe 

dissidente sacrifício do seu crédito maior do que aquele que decorreria da liquidação na 

falência, exceto se houver concordância expressa do prejudicado.397 

E ainda, verifica-se nos artigos 39, §4º e 56-A do projeto, a possibilidade de a 

assembleia geral de credores não ocorrer, com a inclusão da alternativa de o devedor conseguir 

o quórum para aprovação do plano através de termo de adesão firmado pelos credores.398 

Entende-se que os créditos trabalhistas irão ter uma classe específica e o voto será por 

cabeça e não por valor, sendo que o plano terá, no mínimo, duas classes (uma trabalhista e outra 

para os demais credores).  

Ao prever a possibilidade de o plano ser aprovado sem a ocorrência da assembleia, 

através da juntada de termo de adesões, pode significar na simplificação do instituto, tornando-

o menos custoso à devedora, assim como viabiliza o credor estudar a proposta do plano com 

maior afinco, considerado a real viabilidade de soerguimento. 
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Destaca-se a importante modificação proposta no artigo 56 do projeto, em que se 

verifica a real possibilidade de mudar a estrutura dos incentivos de forma a torna a legislação e 

o instituto mais eficiente. 

Nele, há a exigência de se convocar a assembleia geral de credores dentro de um prazo 

de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data do deferimento do processamento da 

recuperação. Também determina que, no caso de instalada a assembleia e suspensa, o prazo de 

suspensão e, consequente, encerramento da assembleia não poderá superar a noventa dias, 

contado da data da instalação.399 

No caso de não respeitado o prazo de 120 (cento e vinte) dias, os credores poderão 

impor um plano contra a vontade do devedor, podendo este, inclusive, ser posto em votação em 

assembleia, desde que o plano satisfaça cumulativamente e tenha o apoio por escrito de credores 

que representem mais de um terço dos créditos totais sujeitos à recuperação judicial e que 

tenham negociado de boa-fé no período cento e vinte dias estabelecido na lei; que não seja 

imputado aos sócios do devedor novas obrigações, não previstas em lei ou em contratos 

anteriormente celebrados; e que não seja imputado aos sócios do devedor sacrifício do seu 

capital maior do que aquele que decorreria da liquidação na falência. Caso isto ocorra, os 

gestores da devedora serão, necessariamente, destituídos.400 

Trata-se de um avanço da legislação, capaz de ensejar a modificação da estrutura dos 

incentivos, visto que o devedor deverá apresentar um plano fazível, capaz de demonstrar aos 

credores a sua viabilidade econômica para superar a crise, dentro do prazo de cento e vinte dias, 

sob pena de seus administradores serem destituídos da gestão e de ser submetido à um plano 

elaborado pelos credores. Esta medida também demonstra ser um verdadeiro combate à 

ocorrência do Chicken Game (jogo do covarde), pois confere poderes ao credor além do pedido 

de convolação em falência.  

Destaca-se, entretanto, que a prerrogativa é conferida aos credores apenas quando o 

devedor não apresenta o plano dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias. Os credores não têm 

a prerrogativa de apresentar um plano supletivo caso aquele apresentado pelo devedor não lhes 

agrade, visto que o §4º continua imutável, o qual prevê que, no caso de o plano ser rejeitado, a 

recuperação será convolada em falência. 

                                                 
399  BRASIL. Projeto de Lei n. 10.220/2018, que altera a Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, e a Lei nº 

10.522, de 19 de julho de 2002, para atualizar a legislação referente à recuperação judicial, à recuperação 

extrajudicial e à falência do empresário e da sociedade empresária. Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2174927>. Acesso em: 31 out. 

2018 
400  Ibid. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2174927
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Importante destacar que o projeto diminui o lapso temporal para se requerer outra 

recuperação, depois de uma ser encerrada. Na legislação vigente o prazo é de cinco anos, sendo 

que no projeto, reduz-se a dois anos, nos termos do inciso II do artigo 48: “não ter obtido 

concessão de recuperação judicial há, no mínimo, dois anos”.401 

Com relação à obrigação de o devedor apresentar certidão negativa de débitos 

tributários prevista no artigo 57 da legislação vigente, o projeto não modificou o conteúdo do 

artigo e, ainda, acrescentou o artigo 58 de forma a afirmar que a recuperação judicial somente 

será concedida pelo juiz caso as certidões negativas sejam de fato apresentadas402, que, 

conforme visto anteriormente, trata-se de medida que inviabiliza o próprio instituto. 

Por fim, destaca-se a previsão no artigo 94-A do projeto, o qual confere às Fazendas 

Públicas a prerrogativa de requererem a falência do devedor no período de recuperação judicial 

ou durante o período de vigência do plano, caso ocorra qualquer das situações previstas nos 

incisos: caso o devedor utilizar de maneira abusiva os instrumentos disponíveis na lei de 

falências com a finalidade de limitar, falsear ou prejudicar de qualquer forma a livre 

concorrência ou a livre iniciativa; utilizar de pessoa física ou jurídica interposta para ocultar ou 

dissimular os seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos seus atos; caso o 

devedor exclua o parcelamento firmado com a Fazenda Pública; deixe de pagar créditos fiscais 

vencidos no curso do plano de recuperação judicial; ou aliene ou onere bens ou direitos sem a 

devida comunicação ao órgão da Fazenda Pública competente, quando exigível em decorrência 

de lei.403 

Trata-se de uma nova previsão que enseja um poder fiscalizatório ao poder executivo, 

medida que, novamente, demonstra o objetivo do projeto: garantir o pagamento dos créditos 

tributários sem pensar no empecilho que este requisito provoca na acessibilidade das empresas 

ao instrumento. 

Concluindo, observa-se que o projeto trouxe modificações legislativas substanciais e 

que são capazes de sanar algumas das falhas da legislação vigente, pontuadas no item anterior 

deste capítulo, visto que são capazes de incentivar o devedor a cumprir com os prazos legais 

estabelecidos, sob pena de perderem a gestão da administração da empresa ou então, de serem 

submetidos a um plano projetado por terceiros. 

                                                 
401  BRASIL. Projeto de Lei n. 10.220/2018, que altera a Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, e a Lei nº 

10.522, de 19 de julho de 2002, para atualizar a legislação referente à recuperação judicial, à recuperação 

extrajudicial e à falência do empresário e da sociedade empresária. Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2174927>. Acesso em: 31 out. 

2018. 
402  Ibid. 
403  Ibid. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2174927
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Entretanto, a proposta pode ser aperfeiçoada. A exemplo disso, poderia haver a 

previsão da possibilidade de os credores incluírem cláusulas modificativas ao plano, que se 

sujeitariam à aprovação da assembleia, medida que fomentaria o debate em prol do objetivo da 

recuperação judicial: a superação da crise para a efetivação da função social e, 

consequentemente, dos direitos humanos, fundamentais e da personalidade.  

Poderia também a proposta prever alguma forma para estimular o devedor a requerer 

a recuperação judicial no primeiro sinal de crise, evitando-se a multiplicação dos débitos, de 

forma a impossibilitar a própria viabilidade econômica da empresa. Algo semelhante como o 

previsto pelo Código de Insolvência Alemão. 

Além disto, verificou-se que, por ser um projeto de lei elaborado pelo Poder Executivo, 

a proposta não buscou amenizar as condições para propositura do instrumento, de forma a 

incluir os créditos tributários no rol dos créditos sujeitos à recuperação. Pelo contrário, o projeto 

buscou, a todo momento, conferir segurança aos créditos tributários, no sentido de que os 

mesmos serão quitados e desafetados de todo o plano de recuperação e suas consequências, 

sendo, inclusive, obrigação do devedor demonstrar a possibilidade de continuar a pagar os 

tributos como condição sine qua non do deferimento da recuperação, configurando o 

agravamento do acesso ao instrumento. 

Feita a análise da proposta e tendo sido constatado que a mesma não se mostra eficiente 

para sanar as falhas constatadas na legislação vigente, busca-se em outros ordenamentos 

jurídicos ao redor do globo, modelos legislativos que têm se mostrado eficientes no tratamento 

da recuperação judicial de empresas. 

  

4.5 ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS EFICIENTES – PROJETO DOING BUSINESS DO 

BANCO MUNDIAL 

 

Como visto, o vigente modelo de recuperação judicial previsto na Lei nº 11.101/2005 

apresenta diversas falhas, as quais inviabilizam a execução e o alcance do objetivo do próprio 

recurso judicial. Portanto, por apresentar falhas, reconhecidamente, o modelo vigente de 

recuperação judicial não é ferramenta eficiente para o soerguimento das empresas em crise 

financeira. 

Em contrapartida, o Projeto de lei nº 10.220/2018, que propõe a reforma do instituto, 

é incapaz de sanar totalmente as falhas encontradas no atual vigente, assim como inviabiliza, 

ainda mais, o deferimento e processamento da recuperação de empresas, conforme visto 

anteriormente. 
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Por estas razões, é necessário buscar no exterior, modificações legislativas que 

proporcionaram efeitos positivos no que consiste a viabilização da superação da crise. Nestes 

termos, observa a recente modificação legislativa ocorrida na França, Tailândia e Eslovênia. 

Destaca-se que não se trata de um estudo comparativo entre ambas as legislações, pois 

isto demandaria um estudo específico e longo, praticamente uma outra dissertação. Trata-se 

apenas de uma análise superficial das mudanças legislativas ocorridas na legislação falimentar 

dos países citados, que surtiram efeitos positivos no auxílio à superação do cenário de crise, 

como forma de evidenciar que as falhas encontradas em nosso modelo podem ser sanadas. 

Estas mudanças legislativas foram analisadas em um estudo elaborado pelo Banco 

Mundial, publicado em 2018, intitulado “Doing Business 2018: reforming to Create Jobs”404, 

que destacou a importância do ordenamento jurídico para a multiplicação dos negócios 

bilaterais e transnacionais entre os Estados, de forma a viabilizar a criação de empregos.  

Lançado em 2002, o projeto do Banco Mundial tem por objetivo fornecer medidas de 

regulamentação comercial para empresas locais em 190 economias do globo, através do exame 

da legislação aplicada às pequenas e médias empresas em todo o seu ciclo de vida, de forma a 

reunir e analisar dados quantitativos abrangentes para comparar ambientes de regulação de 

negócios entre as economias e, ao longo do tempo, incentivar as economias a competirem por 

uma regulamentação mais eficiente, assim como, oferecer dados mensuráveis para proporem 

reformas.405 

As modificações legislativas relacionadas à recuperação judicial e à falência foram 

disponibilizadas no capítulo intitulado “Resolving Insolvency: the challenges of successfully 

implementing insolvency reforms”, entre as páginas 56 a 66 do documento do Banco Mundial. 

Segundo o entendimento do estudo, um bom ordenamento jurídico para insolvência é 

aquele em que as regras são claras, capaz de reabilitar a empresa viável e liquidar a inviável de 

forma eficiente, proporcionando aos empresários e ao capital, as ferramentas necessárias para 

avaliar as consequências do risco do negócio, de forma a reduzir o custo do crédito e, 

consequentemente, aumentar a sua oferta, reduzindo as taxas de juros.406 

                                                 
404  WORLD BANK GROUP. Doing Business 2018: reforming to create jobs. Disponível em: 

<http://portugues.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-

Reports/English/DB2018-Full-Report.pdf>. Acesso em: 01 nov. 2018. 
405  Ibid. 
406  Ibid. 

http://portugues.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB2018-Full-Report.pdf
http://portugues.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB2018-Full-Report.pdf
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Para a Organização para a Cooperação Econômica e Desenvolvimento (OCDE), os 

procedimentos de falência eficientes estão associados com uma proporção maior de novos 

empréstimos bancários a grandes empresas.407 

Portanto, a legislação falimentar é considerada eficiente quando consegue recuperar as 

empresas viáveis, da mesma forma em que viabiliza a rápida liquidação das inviáveis. Como 

visto anteriormente, a vigente legislação brasileira (Lei nº 11.101/2005) apresenta diversas 

falhas e, consequentemente, não tem conseguido alcançar estes objetivos, pois há a indevida 

colocação do sistema de incentivos.  

Apesar de, em inúmeros aspectos, o Projeto de lei nº 10.220/2018 ter proposto 

significante modificação no sistema de incentivos, em alguns aspectos pecou pela omissão. 

Neste caso, observa-se que o projeto não previu a necessidade de incentivar a prevenção dos 

devedores, para que estes requeiram a recuperação assim que constatado o primeiro sinal de 

insolvência ou dificuldades financeiras.  

Esta medida possibilitaria a prevenção da empresa, pois identificada a instabilidade, 

requereria a tempo a recuperação judicial, aumentando as chances de efetivamente superar a 

crise. Quando está diante de débito e dívida, considera-se o tempo como se inimigo fosse, pois 

há a incidência de juros e demais acréscimos moratórios, que dificultam ainda mais a situação 

econômica da empresa. Desta forma, o quanto antes requerer e aprovar a recuperação, diminui-

se o valor da dívida e se aumenta a probabilidade de êxito na superação da crise. 

Foi neste aspecto que a França se destacou no estudo elaborado pelo Banco Mundial, 

pois sua reforma de 2005 a possibilitou ser inserida no padrão internacional de legislação 

falimentar. Em 2005, instituiu o Procédure de Sauvegarde, que possibilitou a prevenção pelos 

devedores de dificuldades econômicas e financeiras, tornando-se uma modificação legislativa 

de sucesso, pois 3 de 4 casos iniciados tiveram êxito.408 

A França vinha desde o início da década de 1980 realizando diversas modificações na 

legislação falimentar, de forma a encorajar as empresas se reorganizarem. Entretanto, as 

modificações não surtiram efeitos, sendo que os números de liquidação de empresas vieram 

                                                 
407  NEIRA, Julian. Bankruptcy and cross-country differences in productivity. Journal of Economic Behavior 

and Organization. 2017. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.jebo>. Acesso em: 05 nov. 2018. 
408  WORLD BANK GROUP.  Doing Business 2018: reforming to create jobs. Disponível em: 

<http://portugues.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-

Reports/English/DB2018-Full-Report.pdf>. Acesso em: 01 nov. 2018. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.jebo
http://portugues.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB2018-Full-Report.pdf
http://portugues.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB2018-Full-Report.pdf
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aumentando numerosamente, visto que em 1970 o número de falência decretada era de 11.000 

em todo o país, em 1984 esse número subiu para 25.000.409 

Considerando-se que o aumento no número de falências e a consequente ineficiência 

da legislação falimentar se deu diante da tardia propositura do pedido de recuperação judicial, 

ou seja, a situação financeira da empresa já estava severamente prejudicada, adotou-se o 

Procédure de Sauvegarde, o qual concedia a proteção judicial aos devedores que enfrentavam 

dificuldades, mas que ainda mantinham os pagamentos, enquanto negociavam um plano de 

reestruturação com os credores.410 

Trata-se, portanto, de uma etapa anterior à recuperação judicial. A empresa, 

evidenciando que se encontra em dificuldades financeiras, mas que mesmo assim continua a 

honrar com suas obrigações, pode pleitear o Procédure de Sauvegarde, o qual receberá proteção 

judicial enquanto negocia um plano de reestruturação com seus credores. 

Apesar da modificação ser positiva, nos anos que seguiram, constatou-se a sua 

inutilização pela classe empresária, pois em 2006, apenas 509 pedidos de salvaguarda foram 

realizados, enquanto que no mesmo período foram registrados 16.046 pedidos de recuperação 

e 31.045 de falência. Isso se dava, pois, observou-se que o critério de utilização era restrito: 

devedores tinham que demonstrar que estavam em dificuldades e que tal fato resultaria em 

insolvência, o que, na prática, era difícil de ser comprovado. Assim como também não havia 

previsão na legislação de quem seria responsável pela elaboração do plano de salvaguarda.411 

Por esta razão a legislação do plano de salvaguarda sofreu importante modificação em 

2008, a qual determinou aos devedores apenas a obrigação de demonstrar as dificuldades 

econômicas enfrentadas e que não conseguem superar a crise, retirando da lei a obrigação de 

ter que definir ou qualificar a gravidade ou extensão dessas dificuldades. Nesta mesma 

modificação, restou determinado que os administradores das empresas eram responsáveis por 

preparar o plano de salvaguarda, com assistência da corte, através de um administrador 

nomeado pelo juízo.  

Em 2014 o número de pedidos de salvaguarda foi de 1620, observando-se que de cada 

4 casos em 3 as partes firmaram acordo, possibilitando a continuidade da empresa. As mudanças 

legislativas também proporcionaram um aumento na criação de novas empresas no país, visto 

                                                 
409  WORLD BANK GROUP.  Doing Business 2018: reforming to create jobs. Disponível em: 

<http://portugues.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-

Reports/English/DB2018-Full-Report.pdf>. Acesso em: 01 nov. 2018. 
410  Ibid. 
411  Ibid. 

http://portugues.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB2018-Full-Report.pdf
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que, com o estreitamento da legislação falimentar, aumentou-se a disponibilização de crédito 

na praça em virtude da redução dos riscos provocados pela lei. Em 2015, 525 mil empresas 

novas iniciaram suas atividades, o dobro do número anotado para o ano 2000.412 

Portanto, a exemplo da legislação francesa, observa que incentivar o procedimento 

antes que a situação se agrave é um elemento chave para que a legislação falimentar seja 

eficiente no soerguimento de empresas viáveis economicamente. Outro país citado no estudo 

como modificação legislativa de sucesso na insolvência foi a Eslovênia. 

Apesar de instaurar uma nova legislação falimentar em 2007, esta não foi capaz de 

conter a insolvência do setor empresarial no país com a crise mundial de 2008. 

Superendividamento e um aumento de 20% nos empréstimos não pagos demonstraram a 

necessidade de um ordenamento jurídico firme que possibilite a reestruturação. A mudança veio 

em 2013, com a criação do procedimento de reestruturação de pré-insolvência, para auxiliar as 

médias e grandes empresas a reestruturarem suas queixas financeiras. Para as empresas de 

pequeno porte implementou um procedimento novo e simplista, impondo um acordo 

compulsório.413 

A legislação falimentar da Eslovênia foi além: a mudança também estatuiu a figura do 

acordo compulsório, meio que possibilita os credores a iniciar a reorganização de companhias 

pela primeira vez.414 

Em 2016, observou-se que os credores iniciaram 1/3 dos procedimentos de 

recuperação e que o número de empresas reorganizadas com sucesso aumentou 

significantemente, de menos de 30 casos no ano de 2013 para 90 no ano de 2016. Além disso, 

a mudança na legislação também impulsionou a oferta do crédito, pois houve queda na 

porcentagem dos empréstimos não pagos pelo país (de 15% em 2012 para 7.9% em 2016), 

assim como houve aumento no número de criação de novas empresas no país, número que em 

2016 chegou a 6.243.415 

Outro país citado como sucesso na modificação da legislação falimentar pelo Banco 

Mundial foi a Tailândia, país que em 1997 se encontrava assolado por uma severa crise 

econômica, responsável pela taxa de 42% de insolvência nos empréstimos vencidos e não pagos 

no ano de 1998. A legislação existente na época era antiquada (de 1940) e impraticável, visto 

                                                 
412  WORLD BANK GROUP.  Doing Business 2018: reforming to create jobs. Disponível em: 

<http://portugues.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-

Reports/English/DB2018-Full-Report.pdf>. Acesso em: 01 nov. 2018. 
413  Ibid. 
414  Ibid. 
415  Ibid. 
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que determinava a interferência do Ministério da Justiça e do Departamento de Execução Legal, 

tornando o processo ainda mais lento e os órgãos eram ineficientes em identificar a viabilidade 

das empresas. A mudança na lei em 1998 estabeleceu a existência de uma corte especialista em 

julgar falência e recuperação, assim como foi criado um departamento de reorganização para 

administrar novos casos de reorganização, pois apenas as grandes empresas tinham acesso à 

assistentes jurídicos capacitados a criar planos de recuperação, enquanto que as pequenas e 

médias não despendiam do valor.416 

Aliado a isto, o governo iniciou a divulgação do procedimento aos empresários, de 

forma a viabilizar que as firmas locais ganhassem a expertise necessária para advertir os 

devedores durante o processo de reorganização, tornando o procedimento mais conhecido. Com 

a experiência adquirida, as empresas começaram a identificar as vantagens do novo mecanismo, 

aumentando-se a utilização do instituto de forma eficiente, pois os planos começaram a ser 

melhor elaborados. Da mesma forma, o tempo em que as empresas ficavam no processo de 

reorganização, depois de aprovado o plano, acabou reduzido para os 18 meses atuais.417 

A reforma legislativa na Tailândia possibilitou aumento do nível de crédito, 

acrescendo, consequentemente, o número de credores mais propensos a emprestar dinheiro. O 

crédito doméstico no setor privado cresceu em 93% do PIB do país em 2001 para 147% do PIB 

do país em 2016.418 

Observa-se com os exemplos de modificações legislativas sugeridas pelo Banco 

Mundial em seu estudo, que a tarefa de implementar reformas que viabilizam a eficiência na 

legislação falimentar não é fácil. A legislação que trata a insolvência não é um campo estático, 

pois a economia do estado em que a empresa atua e sua própria atividade estão sempre em 

movimento, o que determina a necessidade de a legislação evoluir, adaptando-se à realidade. 

É justamente isto que aconteceu com a legislação falimentar brasileira. Em 2005, ao 

implementar a Lei nº 11.101/2005, ocorreu um avanço na forma de soerguimento da empresa 

em crise, notável melhora à anterior da concordata. Entretanto, observa-se atualmente que o 

sistema de incentivos conferido pela lei é ineficiente, apresentando diversas falhas que 

impedem a correta alocação dos recursos em prol do objetivo do próprio instituto: superação da 

crise para a permanência da empresa e, consequentemente, efetivação da sua função social. 

  

                                                 
416  WORLD BANK GROUP.  Doing Business 2018: reforming to create jobs. Disponível em: 

<http://portugues.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No interregno do presente estudo, na análise da eficiência da vigente legislação 

falimentar e de seu instituto de recuperação judicial como ferramenta de auxílio à mantença da 

empresa no cenário em que atua e sendo esta última um dos meios pelo qual direitos humanos, 

fundamentais e da personalidade são efetivados através da função social, pode-se inferir alguns 

apontamentos finais, delineados na estrutura dos três capítulos que compõem o presente 

trabalho. 

Inegável a influência da liberdade individual como elemento garantidor do 

desenvolvimento da pessoa e da sociedade. A dignidade, protegida como fundamento do 

próprio ordenamento jurídico brasileiro, assegura as liberdades individuais e o mínimo 

existencial a todos, devendo o Estado fornecer a segurança social aos seus administrados. 

A liberdade garante a livre escolha consciente do agente sobre seu destino, que traz o 

alcance ao almejado desenvolvimento. Logo, fomenta-se o desenvolvimento do ser humano 

individualizado através do respeito às liberdades individuais de uma sociedade democrática, 

cujo ordenamento jurídico e estrutura social são projetados na dignidade como forma de efetivar 

o bem-estar social. 

O crescimento econômico de um Estado não é sinônimo de efetivo mecanismo de 

promoção do desenvolvimento. Para que o Estado se desenvolva, necessita-se muito mais do 

que acúmulo de riquezas. Deve-se alterar as estruturas sociais para que se reduzam os efeitos 

do subdesenvolvimento, conferindo à coletividade o atendimento às necessidades básicas e o 

acesso aos bens de consumo. Desta forma, o desenvolvimento de um Estado não pode ser 

considerado um fim em si mesmo, mas sim, a busca pela melhora da vida da sociedade que vive 

neste Estado, e somente se consegue isso com o fortalecimento das liberdades. 

Conclui-se que, com o desenvolvimento econômico estatal, e com o gasto eficiente de 

recursos, efetiva-se a dignidade da pessoa humana e, consequentemente, os direitos humanos, 

fundamentais e da personalidade. Ao se concretizar tais direitos, verifica-se que eles também 

são bons agentes promoventes de liberdades, o que torna a liberdade o meio e o fim para o 

desenvolvimento econômico estatal. 

O Estado pode agir de duas formas para efetivar os direitos humanos, os direitos 

fundamentais e da personalidade, que culmina na eliminação da privação de liberdade do 

indivíduo e concretiza o desenvolvimento econômico: através da edição de leis que contribuem 

para o acesso à justiça; e pela realização de políticas públicas. Ambas as formas dependem da 

ação consciente e eficiente do Estado na alocação eficiente dos recursos escassos. 
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O Direito é a principal ferramenta para a criação e manutenção de uma estrutura 

jurídica organizada, condição necessária para expansão do capitalismo e do crescimento 

econômico, visto que ele confere a previsibilidade e dá segurança jurídica ao mercado, 

elementos necessários para que as instituições estatais e as organizações privadas ajam em prol 

do crescimento econômico. Portanto, o Direito é um dos meios para que se alcance o 

desenvolvimento. 

Considerando a importância do Direito no processo de desenvolvimento do Estado e 

que este deve garantir o mínimo existencial a todos através da liberdade individual, utilizando-

se de recursos escassos, conclui-se que toda norma deve ser eficiente, para a correta alocação 

destes recursos. 

Dentro do campo do livre exercício das capacidades do indivíduo, observa-se a 

propriedade privada como mecanismo que contribui para o desenvolvimento como liberdade. 

O direito à propriedade é resguardado e protegido constitucionalmente como direito 

fundamental, desde que cumprida a função social, cujos efeitos contribuem para o 

desenvolvimento e para a efetivação da dignidade da pessoa humana. 

Ao determinar a função social, limita-se a liberdade do indivíduo, restrição necessária 

para a promoção do desenvolvimento. Ao mesmo tempo em que a Constituição Brasileira 

garante a ordem econômica e o capitalismo como modelo do Estado Democrático de Direito 

brasileiro, ela também elegeu a dignidade como fundamento e, consequentemente, o bem-estar 

social, o que relativiza o direito de propriedade através da função social. 

A busca pelo lucro não permite o desprezo à dignidade da pessoa humana pelo 

indivíduo que, embora livre, deverá cumprir, respeitar e almejar o bem-estar social, visto que 

se trata do fundamento do próprio Estado. Dentro da empresa, essa valorização é representada 

pela função social, que se trata do respeito ao bem-estar dos empregados e da comunidade em 

que está inserida, da otimização da qualidade de seus bens ou serviços, do cumprimento com 

as obrigações assumidas com fornecedores, do pagamento de tributos ao Estado, da preservação 

do meio ambiente, entre outras. 

Portanto, entende-se que a execução de atividade econômica através de uma pessoa 

jurídica de Direito Privado é a exteriorização do Direito de Propriedade, liberdade 

constitucionalmente garantida, limitada pelo respeito à função social como exigência da 

destinação do direito de propriedade. 

A função social determina a destinação da empresa, o respeito ao ordenamento, que 

tem a dignidade da pessoa humana como fundamento. Ela somente é alcançada quando a 

empresa gera empregos, cumpre com suas obrigações tributárias, atua efetivamente no 
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mercado, circulando riquezas, observa a dignidade da pessoa humana, proporciona a livre 

iniciativa, valoriza o trabalho humano, observa os princípios da ordem econômica nacional, a 

livre concorrência, a defesa do consumidor, a defesa do meio ambiente, a redução das 

desigualdades sociais e regionais, e também quando auxilia na busca do pleno emprego, dentre 

outros princípios constitucionais. 

Logo, é através da função social que se efetivam os direitos humanos, fundamentais e 

da personalidade. O lucro, almejado e inerente a toda atividade empresarial, deve ser conciliado 

com a função social da empresa, em benefício da efetivação da dignidade da pessoa humana, 

proporcionando o bem-estar social da coletividade, fazendo da empresa instrumento essencial 

ao cumprimento da função socioeconômica 

Desta forma, sendo a empresa a forma pela qual os indivíduos exteriorizam suas 

escolhas livremente e exercem o direito de propriedade que através da função social, efetiva os 

direitos humanos, fundamentais e da personalidade, entende-se que a recuperação judicial é a 

ferramenta jurídica para a mantença da empresa neste cenário, em prol da garantia da liberdade 

individual e do desenvolvimento econômico. 

Por estas razões, necessário se faz que o ordenamento jurídico tenha como foco a 

insolvência e a crise empresarial, pois estas são sentidas por toda a coletividade, tornando-se 

necessário o recurso jurídico capaz de auxiliar a empresa em dificuldades financeiras a superar 

a crise, impedindo-a de falir. Desta forma, tem-se que o sucesso da recuperação judicial importa 

não apenas à figura do empresário e da própria empresa recuperanda, mas também surtirá 

efeitos na vida das demais pessoas vinculadas a ela de forma direta ou indireta. 

Diante das colocações supracitadas, conclui-se que a recuperação judicial é 

instrumento de efetivação das liberdades individuais que, consequentemente, promove o 

desenvolvimento e concretiza direitos e dignidade da pessoa humana, sendo que, caso a 

legislação falimentar seja ineficiente, provoca o caminho inverso. 

Não se trata de favorecer a manutenção da empresa ou do empresário a todo custo, 

pois a função social sozinha não justifica a procedência para processamento ilimitado de 

recuperações judiciais. A falência também é necessária. As empresas inviáveis 

economicamente não devem ter deferido o processamento da recuperação judicial, pois o 

resultado já é sabido, a quebra é inevitável, e a demora na resolução do problema representa 

custo social arcado por toda a coletividade. 

Desta forma, apenas o exercício da função social não deve justificar a concessão 

ilimitada da recuperação judicial. As más empresas devem falir e dar espaço para que outras as 

venham substituir, para o bem do mercado e da própria ordem econômica nacional. 
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Assim sendo, considerando a recuperação judicial como método de soerguer a empresa 

em crise e sendo a empresa uma das ferramentas de efetivação das liberdades individuais que 

causam o desenvolvimento e a concretização dos demais direitos humanos, fundamentais e da 

personalidade, torna-se mais do que necessário que este método seja eficiente, pois, caso 

contrário, haverá incorreta alocação de recursos escassos e, por serem escassos os recursos, toda 

lei deve ser eficiente e não apresentar falhas na busca do resultado útil. 

Para isso, verifica-se que as bases da Análise Econômica do Direito são capazes e 

suficientes para verificar a eficiência do modelo de recuperação judicial instaurado pela Lei nº 

11.101/2005.  

Sabe-se que o ser humano é um ser racional que age visando a maximização de seu 

interesse. Entretanto, esta ação nem sempre será egoísta e, por se tratar de um agente racional 

movido à maximização da utilidade, conclui-se que a devida legislação pode moldar as suas 

tomadas de ação, funcionando assim como um sistema de incentivos a este agente.  

Dentre as falhas constatadas na vigente legislação da recuperação judicial, destaca-se 

a exclusão dos créditos tributários à sujeição do instituto, o que dificulta sua própria tramitação, 

pois o endividamento das empresas brasileiras está relacionado à alta carga tributária e, 

portanto, grande parte do passivo responsável pela crise continuará a existir e ser exigido 

normalmente. 

Dentro dos créditos tributários tem-se também outro ponto de destaque entendido 

como falha da vigente legislação: a não suspensão das execuções fiscais quando decretada a 

recuperação judicial. Trata-se de outro obstáculo ao andamento do instituto, pois a empresa terá 

dificuldades de esboçar um plano de recuperação fazível, assim como pode eventualmente 

sofrer com os atos executórios das ações fiscais, constrições emanadas de um juízo distinto ao 

juízo da recuperação judicial. 

E ainda, entende-se que a exigência de apresentação da Certidão Negativa de Débitos 

Tributários também inviabiliza o instituto. O despacho que defere o processamento da 

recuperação dispensa a apresentação de certidões negativas, exceto quando a empresa devedora 

realiza contratações com o Poder Público ou para recebimento de benefícios ou incentivos 

fiscais ou creditício (artigo 52 da Lei nº 11.101/2005). Mesmo assim, verifica-se que, 

posteriormente, no interregno do processo, quando da aprovação do plano e deferimento da 

recuperação, exige-se a apresentação de tais certidões, nos termos dos artigos 57 e 58 da 

legislação.  
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A empresa em dificuldades financeiras por certo terá débitos fiscais, sendo que estes 

não são contemplados pela recuperação judicial, obrigando a empresa em dificuldades a aderir 

a parcelamentos que dificultam ainda mais a sua possibilidade de soerguimento. 

Além da questão observada sobre os débitos tributários, tem-se constatada a 

ineficiência da legislação falimentar vigente em impedir a ocorrência do Chicken Game - jogo 

do covarde - visto que aos credores não resta outra alternativa senão aceitar o plano de 

recuperação, mesmo que este seja fraco, assim como aceitar o descumprimento dos prazos 

legais, pois, para os credores, tentar recuperar o que lhe é devido é melhor do que a falência da 

empresa em recuperação.   

Os credores, por considerarem que seus créditos estão perdidos, acabam por aceitar 

planos inconsistentes, assim como aceitam que empresas inviáveis economicamente procedam 

a recuperação, o que, consequentemente, significa em elevação dos custos de mercado e dos 

custos sociais, pois são impossibilitados de ingerir no plano de recuperação, o que lhes leva a 

aceitar qualquer proposição vinda do devedor, pois entendem ser a única forma de reaver seus 

créditos. 

 Da forma como estabelecida na legislação, os credores não têm a opção de impor um 

plano mais consistente e submetê-lo à apreciação dos demais credores. Da mesma forma, não 

cabe a eles destituir a administração do devedor sem sua anuência ou impor a contratação de 

outro administrador para atuar no processo de soerguimento da empresa. Também não têm 

como estabelecer uma alienação forçada e não desejada pelo devedor. 

Por outro lado, observa-se que o devedor, mesmo demonstrando dificuldade de 

identificar a causa da crise, dificuldade para propor medidas de recuperação adequada, mesmo 

disponibilizando poucos sacrifícios, não teme em apresentar um fraco plano de recuperação, 

pois tem a confiança de que os credores aceitarão qualquer plano proposto, pois é sabedor de 

que estes não têm como forçar medidas. 

Assim sendo, dentre as falhas constatadas, conclui-se que a atual legislação não possui 

estrutura legal que forneça um sistema adequado de restrições, sanções e incentivos para os 

devedores cumprirem os prazos legais, assim como os credores não têm qualquer incentivo para 

impor a observância destes prazos pelos devedores, visto que estão submetidos ao Chicken 

Game (jogo do covarde). 

Outra falha constatada no modelo vigente é a omissão da legislação em não prever um 

incentivo ao devedor que não propôs a recuperação judicial de forma tardia. Culturalmente no 

país, liga-se a palavra recuperação judicial ao sinônimo de falência, o que leva as empresas em 
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dificuldades financeiras a demorarem para requerer o instituto da recuperação judicial. Não há 

qualquer penalidade ou incentivo ao devedor neste aspecto dentro do modelo vigente. 

A atividade empresarial depende do crédito para sua atuação; portanto, a dívida é um 

instrumento essencial para financiar a maioria das empresas. No entanto, para que o crédito seja 

concedido, faz-se necessária a segurança jurídica. Em outras palavras, torna-se necessário que 

o ambiente legal seja projetado de forma que os credores possam efetuar o pagamento de 

maneira eficiente. A legislação falimentar desempenha um papel fundamental para determinar 

se o ambiente legal permite ou não aos credores fazer tal pagamento. 

A legislação falimentar que estabelece o instituo da recuperação judicial de forma 

ineficaz está ensejando um ambiente desfavorável para o investimento de capital, reduzindo a 

concessão de crédito e provocando, consequentemente, a redução na própria atividade 

empresarial (recessão). 

Por esta razão, necessária a alteração da legislação falimentar vigente, diante das falhas 

constatadas, para que se cumpra com o objetivo fundamental proposto na própria lei: a 

efetivação da função social e, consequentemente, a concretização dos direitos humanos, 

fundamentais e da personalidade. 

A nova legislação deverá instituir medidas de controle ou de punição ao devedor que 

não respeita os prazos legais, que não apresenta plano de recuperação fazível com interesse no 

soerguimento da empresa. A exemplo dessas medidas, destaca-se a possibilidade de forçar o 

devedor a realizar a alienação dos ativos ou, então, forçar a diluição de participação da gestão 

ou até forçar a perda do controle, dependendo do caso, com a troca de gestão. 

Defende-se a reforma da legislação falimentar como prioridade, porque favorece a 

realocação dos recursos para os usuários mais talentosos (resultado mais útil e eficiente).  

Destaca-se que, atualmente, tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de lei nº 

10.220/2018, proposto pelo Poder Executivo no ano de 2018, que altera substancialmente toda 

a legislação falimentar vigente (Lei nº 11.101/2005). 

O projeto trouxe modificações legislativas substanciais na legislação falimentar, as 

quais são capazes de sanar algumas das falhas constatadas: incentiva o devedor a cumprir com 

os prazos legais estabelecidos, sob pena de perder a gestão da administração da empresa ou se 

submeter a um plano projetado por terceiros. 

Entretanto, a proposta não foi capaz de sanar todas as falhas constatadas. A exemplo 

disso, poderia haver a previsão da possibilidade de os credores incluírem cláusulas 

modificativas ao plano de recuperação, que se sujeitariam à aprovação da assembleia. Esta 

medida serviria para aumentar o debate em prol do objetivo da recuperação judicial, que é a 
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superação da crise para a realização da função social e, consequentemente, a efetivação dos 

direitos humanos, fundamentais e da personalidade.  

A referida proposta poderia oferecer algum estímulo ao devedor para requerer a 

recuperação judicial de sua empresa ao primeiro sinal de crise, para que os débitos não se 

multiplicassem de forma a impossibilitar a própria viabilidade econômica da empresa. 

Além disto, verificou-se que, por ser um projeto de lei elaborado pelo Poder Público, 

a proposta não buscou amenizar as condições para a propositura do instrumento, de forma a 

incluir os créditos tributários no rol dos créditos sujeitos à recuperação. Pelo contrário, o projeto 

buscou, a todo momento, conferir segurança aos créditos tributários, no sentido de assegurar 

que estes sejam quitados e desafetados de todo o plano de recuperação. Consequentemente, o 

devedor se obriga a demonstrar a possibilidade de continuar a pagar os tributos como condição 

do deferimento da recuperação, o que se traduz em agravamento do acesso ao instrumento. 

Diante da magnitude do tema, o projeto de Lei nº 10.220/2018 deve ser aperfeiçoado 

de forma a considerar as demais falhas constatadas na Lei nº 11.101/2005, em proveito do 

objetivo da recuperação judicial, que é a superação da crise pela empresa, de forma a garantir 

sua manutenção no mercado, quando viável, exercendo sua função social, e efetivando, 

consequentemente, os direitos humanos, fundamentais e da personalidade, garantindo-se a 

dignidade a todos. 
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