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Caique Miguel Camargo Nascimento 

 

 

RESUMO 

 

O presente artigo oferece uma breve análise ao julgamento, pelo Superior Tribunal de Justiça, 

do Recurso Especial nº 1.337.989, no qual a referida Corte fixou entendimento pela 

possibilidade de aprovação do plano de recuperação judicial por meio do denominado cram 

down mesmo sem que tenham sido preenchidos todos os requisitos exigidos pelo art. 58, §1º 

da Lei nº 11.101/05, por entender que o abuso no exercício do direito de voto por parte de 

alguns credores titulares de créditos irrisórios não pode ocasionar o fechamento de uma 

empresa notadamente viável. O estudo compreende uma análise do conceito de recuperação 

judicial, seus objetivos e princípios, assim como do procedimento para apresentação e 

aprovação do plano de recuperação judicial. Ao fim, serão analisados os fundamentos pelos 

quais o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela mitigação do quórum para aprovação do 

plano via cram down, mesmo se tratando de exigência expressa na Lei. 

 

Palavras-chave: Mitigação do Quórum. Preservação da Empresa. Princípios. 

 

 

JUDICIAL RECOVERY AND THE ABUSIVE VOTE OF CREDITORS IN THE 

APPROVAL OF THE “CRAM DOWN” PLAN: ANALYSIS OF JUDGMENT OF 

SPECIAL APPEAL Nº 1.337.989.  

 

ABSTRACT 

 

This article provides a brief analysis of the ruling of the Superior Court of Justice of Special 

Appeal nº 1.337.989, in which the Court determined that the judicial recovery plan could be 

approved through the so-called cram down, even without fulfilling the requirements stated by art. 

59, Paragraph 1º of Law nº 11.101/05, as it understands that the abuse in the exercise of voting 

rights by some of the creditors holding derisory credits cannot cause a notably viable company to 

close. The study compromises an analysis of the concept of judicial recovery, its objectives and 

principles, as well as the procedure for presentation and approval of the judicial recovery plan. 

Finally, the ground on which the Superior Court of Justice understood the quorum mitigation to 

approve the plan, via cram down, will be analyzed, even if it is a requirement expressed by the 

Law. 

 

Keywords: Quorum Mitigation. Company`s Preservation. Principles. 

 

 

 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

Nos últimos anos, em razão da crise econômica que assolou o país, o instituto da 

recuperação judicial se popularizou entre os empresários e sociedades empresárias, que a 

buscam como “última salvação” para seu negócio, objetivando evitar a falência. 

Em razão do elevado número de pedidos de recuperações judiciais ajuizados 

recentemente, tem-se ampliado cada vez mais as discussões acerca do conteúdo de 

determinadas normas contidas na Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2015, que regula o 

instituto. 

Isto porque as amarras impostas pela lei muitas vezes dificultam (ou até mesmo 

impossibilitam) a consecução dos objetivos perseguidos na recuperação judicial, indo na 

contramão dos próprios princípios que a norteiam. 

Uma destas discussões diz respeito à possibilidade de mitigação do quórum exigido 

pela Lei nº 11.101/05 para a aprovação do plano de recuperação judicial, em razão de 

abusividade do voto de determinados credores movidos, muitas vezes, por motivos egoísticos. 

Tal controvérsia foi, recentemente, objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça 

em julgamento ao Recurso Especial n. 1.337.9891, tendo a Corte fixado entendimento pela 

possibilidade de aprovação do plano mediante cram down, mesmo sem o preenchimento de 

todos os requisitos exigidos no art. 58, §1º da Lei nº 11.101/05. 

Assim, o presente artigo tem o condão de analisar, estudar e entender as razões que 

conduziram os nobres Ministros do Superior Tribunal de Justiça a tal entendimento, a 

despeito dos requisitos objetivos previstos em lei. 

 

 

2 DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONCEITO E ASPECTOS INTRODUTÓRIOS  

 

A recuperação judicial é um instituto regulamentado pela Lei nº 11.101, de 9 de 

fevereiro de 2015, que possibilita a reestruturação de empresas economicamente viáveis, mas 

que se encontram em crise econômico-financeira. 

                                                           
1 Disponível em 

https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201102695785

&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea 

https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201102695785&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201102695785&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
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Diferencia-se da falência, pois, enquanto esta visa a liquidação e venda dos ativos da 

devedora com o objetivo de efetuar o pagamento das dívidas, a recuperação judicial, por outro 

lado, alicerçada na função social exercida pelas empresas, possibilita que o devedor, com 

potencial para se reestruturar, reabilite-se e continue atuando no mercado (KÖHLER, 2011, p. 

25). 

Neste sentido, o art. 47 da Lei nº 11.101/052 preceitua: 

 

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. 

 

Importante ressaltar que o supracitado dispositivo já traz em seu conteúdo alguns dos 

mais importantes princípios que norteiam o instituto da recuperação judicial e que serão 

explorados mais adiante, quais sejam: princípio da viabilidade da empresa, princípio da 

preservação da empresa e princípio do interesse dos credores. 

Pois bem. Para que o empresário e a sociedade empresária possam requerer a 

recuperação judicial, são necessários alguns requisitos básicos, previstos no art. 48 da Lei nº 

11.101/05, in verbis: 

 

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. 

 

                                                           
2 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11101.htm 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11101.htm
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Nas palavras de Artur Lopes e Luidg Uchoa (2013, p. 21), “para tornar-se ‘apto’ a 

requerer a recuperação judicial é necessário o enquadramento nas hipóteses descritas acima e 

a sua comprovação documental”. Segundo os autores, “as vedações procuram, basicamente, 

evitar o uso indevido e/ou leviano da recuperação judicial de modo a evitar a sua banalização 

e, consequentemente, o seu descrédito” (2013, p. 22). 

Portanto, preenchidos os requisitos estabelecidos no caput do art. 48 da Lei nº 

11.101/05, bem como não havendo nenhum dos impedimentos previstos em seus incisos, o 

empresário poderá ajuizar o pedido de recuperação judicial, que deverá estar instruído com as 

documentações exigidas no art. 513 do mesmo diploma, quais sejam: demonstrações contábeis 

relativas aos 3 (três) últimos exercícios (inciso II); relação nominal completa dos credores 

(inciso III); relação integral dos empregados e suas respectivas funções e salários (inciso IV); 

certidão de regularidade junto ao Registro Público de Empresas e ato constitutivo atualizado 

(inciso V); entre outras. 

Estando o pedido devidamente instruído com toda a documentação exigida, o juiz irá 

deferir o processamento da recuperação judicial (art. 52, caput, Lei nº 11.101/05), bem como, 

entre outras diligências, nomeará o administrador judicial (inciso I) e ordenará a suspensão de 

todas as ações e execuções movidas em face da recuperanda (inciso III). 

Destaca-se que, nesta etapa, o juiz não avaliará a viabilidade e capacidade de 

superação da crise econômico-financeira enfrentada pela empresa, mas tão somente verificará 

se os requisitos para o requerimento da recuperação judicial estão preenchidos, bem como se a 

documentação necessária foi devidamente apresentada (LOPES; UCHOA, 2013, p. 35). 

A partir de então, a recuperação judicial será processada em observância às exigências 

procedimentais contidas na Lei nº 11.101/05 e, principalmente, aos princípios norteadores do 

procedimento recuperacional, que serão analisados a seguir. 

 

 

3 PRINCÍPIOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

 

A análise dos princípios e fundamentos que norteiam o instituto da recuperação 

judicial é de extrema importância, seja visando contornar dificuldades encontradas pela 

recuperanda que pretende evitar o colapso financeiro, seja visando seu soerguimento 

(RESTIFFE, 2008). 

                                                           
3 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11101.htm 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11101.htm
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Tais princípios devem servir de orientação ao magistrado na tomada de suas decisões, 

possibilitando a efetiva consecução do objetivo cardinal do instituto, isto é, o soerguimento e 

manutenção da atividade da empresa economicamente viável (PATROCÍNIO, 2014). 

Aqui serão analisados apenas aqueles considerados os mais importantes princípios 

norteadores da recuperação judicial, quais sejam: princípio da viabilidade da empresa, 

princípio da par conditio creditorium, princípio da preservação da empresa e princípio do 

interesse dos credores. 

 

3.1 PRINCÍPIO DA VIABILIDADE DA EMPRESA 

Positivado no art. 47 da Lei n° 11.101/05, o princípio da viabilidade da empresa 

determina que o processo de recuperação judicial deve ser destinado tão somente aquelas 

empresas consideradas viáveis, ou seja, com real possibilidade de soerguimento (FAZZIO 

JÚNIOR, 2010, p. 31). 

Com relação à viabilidade da empresa, Fabio Ulhoa Coelho (2014, p. 177) leciona 

que: 

 

[...] não é questão meramente técnica, que possa ser resolvida apenas pelos 

economistas e administradores de empresas. Quer dizer, o exame da 

viabilidade deve compatibilizar necessariamente dois aspetos da questão: 

não pode ignorar nem as condições econômicas a partir das quais é possível 

programar-se o reerguimento do negócio, nem a relevância que a empresa 

tem para a economia local, regional ou nacional. Assim, para merecer a 

recuperação judicial, o empresário individual ou a sociedade empresária 

devem reunir dois atributos: Ter potencial econômico para reerguer-se e 

importância social. Não basta que os especialistas se ponham de acordo 

quanto à consistência e factibilidade do plano de reorganização sobre o 

ponto de vista técnico. É necessário seja importante para economia local, 

regional ou nacional que aquela empresa se organize e volte a funcionar com 

regularidade; em outros termos, que valha a pena para a sociedade brasileira 

arcar com os ônus associados a qualquer medida de recuperação de empresa 

não derivada de solução de mercado. 

 

Portanto, a análise acerca da viabilidade (ou não) da empresa deve considerar, além 

dos aspectos econômicos, outros fatores como, por exemplo, o tempo de atuação da empresa 

no mercado, o porte da empresa, entre outros (COELHO, 2014, p. 178). 

Basicamente, deve ser avaliado o impacto que o encerramento da atividade da empresa 

geraria na região em que atua, bem como sua relevância perante os concorrentes, de forma 

que seu soerguimento deve ser de suma importância para economia, justificando os ônus 

associados à recuperação judicial (SANTOS, ano desconhecido).  
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Nesta seara, a recuperação judicial é destinada somente àquelas empresas que se 

encontram em crise econômico-financeira, porém passiveis de recuperação. Por outro lado, 

aquelas em crise de natureza insuperável devem ter sua falência decretada, inclusive para que 

não haja prejuízo à saúde do mercado financeiro (BEZERRA FILHO, 2014, p. 144). 

 

3.2 PRINCÍPIO DA PAR CONDITIO CREDITORIUM – IGUALDADE/PARIDADE 

ENTRE CREDORES 

O princípio da par conditio creditorium (igualdade/isonomia/paridade entre os 

credores) está previsto no §2’ do art. 58 da Lei n° 11.101/05, decorre do art. 5’ da 

Constituição Federal de 1988, e preceitua que não deve haver tratamento diferenciado entre 

credores pertencentes a uma mesma classe, ou seja, não pode haver previsão de condições de 

pagamento diferentes entre créditos de uma mesma natureza (RESTIFFE, 2008, p.4). 

Neste sentido, a lei reserva um “espaço” para cada crédito, de acordo com suas 

peculiaridades e especificidades, objetivando assegurar a observância do caráter preferencial 

de alguns (FAZZIO JÚNIOR, 2010). 

Nas palavras de Manoel Justino Bezerra Filho (2014, p. 181), “a disposição é sábia, 

pois evita o eventual conluio entre devedor e credores majoritários, em prejuízo de credores 

minoritários”. 

 

3.3 PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – MANUTENÇÃO DA FONTE 

PRODUTORA 

O princípio da preservação da empresa, que também está positivado no art. 47 da Lei 

n° 11.101/054, preza pela função social que a mesma exerce, não só pelo serviço ou produto 

que disponibiliza no mercado, mas também por outros fatores como, por exemplo, a 

representatividade na economia local e, principalmente, pelos empregos gerados (BEZERRA 

FILHO, 2014, p. 144). 

Para João Pedro Scalzilli, Rodrigo Tellechea e Luis Felipe Spinelli (2012), o princípio 

da preservação de empresa é de suma importância, pois a empresa possui uma relevante 

função social, eis que protagoniza interações econômicas com outros agentes do mercado, 

                                                           
4 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. 
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gera empregos, paga tributos, move a economia, ajudando a desenvolver a comunidade em 

que está inserida, não propositalmente, mas como resultado do exercício de sua atividade. 

Manoel Justino Bezerra Filho (2014, p. 144-145), por exemplo, elucida que em razão 

de toda essa relevância social exercida pela empresa, a Lei estabeleceu uma ordem de 

prioridades entre os objetivos perseguidos, sendo a “manutenção da fonte produtora” a 

principal, pois, uma vez atingida, mantem-se os empregos dos trabalhadores e possibilita a 

satisfação do interesse dos credores. 

Portanto, por ser o primeiro objetivo a ser mencionado no art. 47 da Lei n° 11.101/05, 

o princípio da preservação da empresa é considerado por muitos doutrinadores como o mais 

importante dentre aqueles que regem o procedimento de recuperação judicial, devendo 

sempre ser ponderado pelo magistrado na análise do caso concreto. 

 

3.4 PRINCÍPIO DO INTERESSE DOS CREDORES 

O interesse dos credores é um dos objetivos informativos da Lei n° 11.101/05, que 

ampliou a participação dos credores no processo de recuperação judicial, reduzindo a 

interferência do magistrado. Em razão disto, a concessão da recuperação judicial pelo juiz 

depende da aprovação do plano de soerguimento pelos credores, ficando o magistrado 

responsável pela concessão (ou não) da recuperação na hipótese de não aprovação, por força 

do art. 58, § 1º (ABUD, 2011) 

Tal princípio, que também é mencionado no art. 47 da Lei n° 11.101/05, visa a 

proteção do interesse dos credores de forma coletiva, ou seja, não considerando interesses 

individualistas de determinados credores, mas sim ponderando o interesse da coletividade 

(ABUD, 2011). 

Neste sentido, Gladston Mamede (2013, p. 80) leciona: 

 

O sistema instituído pela Lei 11.101/05 foi além, pois tomou os credores 

como expressão de uma coletividade (universitas creditorium) e não como 

uma mera pluralidade de individualidades estanques e isoladas. (...). Criando 

as figuras da assembleia geral de credores e do comitê de credores (...) deu-

se aos credores uma dimensão coletiva, unitária, limitando o arbítrio 

individual, que passa a depender de uma expressão conjunta dos interesses, 

evitando atuações egoístas.  

 

Ressalta-se que, mesmo na hipótese de concessão da recuperação judicial por força do 

art. 58, § 1º (cram down), ainda assim há um quórum mínimo de aprovação pelos credores 
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que deve ser observado, o que demonstra a importância conferida à adesão dos credores 

(SCALZILLI, TELLECHEA, SPINELLI, 2012). 

Outra forma de participação dos credores prevista na Lei n° 11.101/05, mais 

especificamente em seu art. 55, é a possibilidade de manifestarem objeção ao plano de 

recuperação judicial apresentado pela recuperanda, o que ocasionará na convocação da 

assembleia-geral de credores para deliberação acerca do plano (art. 56). Tal procedimento 

será explorado adiante. 

 

 

4 PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONCEITO, OBJEÇÕES E 

CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES 

 

O plano de recuperação judicial é, basicamente, o projeto no qual a recuperanda traça 

a “estratégia” que irá adotar para a superação da crise econômico-financeira que enfrenta 

(MAMEDE, 2016, p. 157). 

Nas palavras de Artur Lopes e Luidg Uchoa (2013, p. 47), “o plano de recuperação é, 

na realidade, a principal peça a ser ‘elaborada’ em todo o processo”. É por meio dele que a 

recuperanda deve demonstrar sua viabilidade econômica (PACHECO, 2013, p. 195). 

Acerca do conteúdo do plano de recuperação judicial, Gladston Mamede (2013, p. 

157) assevera: 

 

Esse plano deverá conter (art. 53 da Lei 11.101/05): (1) discriminação 

pormenorizada dos meios de recuperação judicial a serem empregados e seu 

resumo; (2) demonstração de sua viabilidade econômica; e (3) laudo 

econômico-financeiro e de avaliação dos bens e ativos do devedor, subscrito 

por profissional legalmente habilitado ou empresa especializada. 

 

Portanto, a princípio, não há uma rigidez com relação ao conteúdo do plano de 

recuperação judicial, mas apenas um “contorno”, de forma que, com relação ao arranjo dos 

meios, a recuperanda possui liberdade para empregar o que entender por bem (NEGRÃO, 

2014, p. 212). 
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Imperioso mencionar que o art. 545, caput e parágrafo único, da Lei n° 11.101/05, 

estabelece o que Ricardo Negrão (2014, p. 212-213) entende serem as únicas limitações 

impostas à confecção do plano, quais sejam: (i) pagamento no prazo máximo de 1 (um) ano, 

no tocante aos créditos derivados da legislação trabalhista ou decorrentes de acidentes de 

trabalho vencidos até a data do pedido de recuperação judicial; (ii) pagamento no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, no que se refere aos créditos de natureza estritamente salarial, até 

o limite de 5 (cinco) salários-mínimos por trabalhador, vencidos nos 3 (três) meses anteriores 

ao pedido de recuperação judicial. 

O prazo para apresentação do plano de recuperação judicial está previsto no art. 536, 

caput, da Lei n° 11.101/05, sendo de 60 (sessenta) dias, contados da publicação da decisão 

que deferir o processamento da recuperação judicial, sob pena de convolação em falência. O 

dispositivo também estabelece que o prazo é improrrogável. 

Portanto, o prazo previsto para a apresentação do plano de recuperação judicial não é 

dilatório, mas peremptório (BEZERRA FILHO, 2014, p. 171). Trata-se de uma “etapa 

complexa, trabalhosa e mesmo exaustiva na medida em que a inobservância do prazo legal 

para sua apresentação implica na quebra da empresa, pois se trata de um prazo fatal” (LOPES; 

UCHOA, 2013, p. 58). 

Uma vez protocolizado o plano de recuperação judicial tempestivamente, o art. 55, 

caput e parágrafo único, da Lei n° 11.101/05, prevê a possibilidade de os credores, no prazo 

de 30 (trinta) dias, manifestarem ao juiz eventuais objeções ao plano. Ricardo Negrão (2014, 

p. 231) leciona que o referido prazo terá início a partir: (i) da data da publicação da relação de 

                                                           
5 Art. 54. O plano de recuperação judicial não poderá prever prazo superior a 1 (um) ano para pagamento dos 

créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho vencidos até a data do 

pedido de recuperação judicial. 

Parágrafo único. O plano não poderá, ainda, prever prazo superior a 30 (trinta) dias para o pagamento, até o 

limite de 5 (cinco) salários-mínimos por trabalhador, dos créditos de natureza estritamente salarial vencidos 

nos 3 (três) meses anteriores ao pedido de recuperação judicial. 
6 Art. 53. O plano de recuperação será apresentado pelo devedor em juízo no prazo improrrogável de 60 

(sessenta) dias da publicação da decisão que deferir o processamento da recuperação judicial, sob pena de 

convolação em falência, e deverá conter: 

I – discriminação pormenorizada dos meios de recuperação a ser empregados, conforme o art. 50 desta Lei, e 

seu resumo; 

II – demonstração de sua viabilidade econômica; e 

III – laudo econômico-financeiro e de avaliação dos bens e ativos do devedor, subscrito por profissional 

legalmente habilitado ou empresa especializada. 

Parágrafo único. O juiz ordenará a publicação de edital contendo aviso aos credores sobre o recebimento do 

plano de recuperação e fixando o prazo para a manifestação de eventuais objeções, observado o art. 55 desta 

Lei. 
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credores pelo administrador judicial, nos termos do art. 7º, §2º7, da Lei n° 11.101/05 (art. 55, 

caput); (ii) da data da publicação do edital de aviso aos credores acerca da apresentação do 

plano, previsto no art. 53, parágrafo único8, da Lei n° 11.101/05, caso tal publicação tenha 

ocorrido após a publicação da relação de credores pelo administrador judicial (art. 55, 

parágrafo único). 

Manoel Justino Bezerra Filho (2014, p. 175) sintetiza definindo que o prazo para 

apresentação de objeções ao plano de recuperação judicial se inicia a partir da publicação da 

relação de credores pelo administrador judicial ou a partir da publicação do edital de aviso 

acerca da apresentação do plano, o que ocorrer por último. 

Nestas objeções, os credores podem arguir, por exemplo, ausência de requisitos legais, 

inviabilidade técnica do plano, onerosidade excessiva aos credores, existência de fraude ou 

crime, entre outros (NEGRÃO, 2014, p. 213). 

Neste sentido, Artur Lopes e Luidg Uchoa (2013, p. 60) leciona: 

 

As objeções devem trazer de forma clara os pontos que os credores não 

concordam. Tais objeções nem sequer deverão ser acatadas quando não 

apresentarem estudos concretos sobre a viabilidade do negócio, questões 

realmente relevantes de mérito ou observações formais específicas quanto a 

sua apresentação. Muitas vezes, o credor apenas argumenta que o prazo é 

longo, o deságio é elevado e os juros baixos, quando, na realidade, deveria 

ser efetuado um estudo mais detalhado do negócio para verificar realmente a 

capacidade de pagamento da empresa. A objeção não pode ser vazia, sem 

amparo. 

 

Caso não tenha sido apresentada nenhuma objeção por parte dos credores no prazo 

para tanto, o magistrado poderá homologar o plano de recuperação judicial sem a necessidade 

                                                           
7 Art. 7º A verificação dos créditos será realizada pelo administrador judicial, com base nos livros contábeis e 

documentos comerciais e fiscais do devedor e nos documentos que lhe forem apresentados pelos credores, 

podendo contar com o auxílio de profissionais ou empresas especializadas. 

(...) 

§ 2º O administrador judicial, com base nas informações e documentos colhidos na forma do caput e do § 1º 

deste artigo, fará publicar edital contendo a relação de credores no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, 

contado do fim do prazo do § 1º deste artigo, devendo indicar o local, o horário e o prazo comum em que as 

pessoas indicadas no art. 8º desta Lei terão acesso aos documentos que fundamentaram a elaboração dessa 

relação. 
8 Art. 53. Parágrafo único. O juiz ordenará a publicação de edital contendo aviso aos credores sobre o 

recebimento do plano de recuperação e fixando o prazo para a manifestação de eventuais objeções, observado 

o art. 55 desta Lei. 
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de convocação de assembleia-geral de credores (LOPES; UCHOA, 2013, p. 60), nos termos 

do art. 58 da Lei n° 11.101/059. 

Por outro lado, uma vez apresentada alguma objeção, o magistrado deverá convocar 

assembleia-geral de credores para data que não exceda 150 (cento e cinquenta) dias da 

decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial (NEGRÃO, 2010, p.124), 

conforme determinação do art. 56, caput e § 1º da Lei n° 11.101/0510. 

A assembleia-geral de credores, por sua vez, possui poderes para aprovar, alterar ou 

rejeitar o plano de recuperação judicial, de forma que sua decisão é “soberana” e, portanto, 

deve ser acatada pelo juiz, que só poderá decidir ao contrário de forma suficientemente 

fundamentada (BEZERRA FILHO, 2014, p. 178). 

A seguir, veremos as formas de aprovação do plano de recuperação judicial pela 

assembleia-geral de credores. 

 

 

5 APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM ASSEMBLEIA 

GERAL DE CREDORES 

 

5.1 APROVAÇÃO PELO QUÓRUM REGULAR PREVISTO NO ART. 45 E SEUS 

PARÁGRAFOS DA LEI N° 11.101/05 

Nos termos do art. 45, caput, da Lei n° 11.101/05, em se tratando de deliberação 

acerca do plano de recuperação judicial, a proposta deve ser aprovada por todas as classes de 

credores referidas no art. 4111 do mesmo diploma, devendo-se obedecer ao disposto nos §§ 1º 

2º e 3º do art. 4512 (PACHECO, 2013, p. 199). 

                                                           
9 Art. 58. Cumpridas as exigências desta Lei, o juiz concederá a recuperação judicial do devedor cujo plano não 

tenha sofrido objeção de credor nos termos do art. 55 desta Lei ou tenha sido aprovado pela assembléia-geral 

de credores na forma do art. 45 desta Lei. 
10 Art. 56. Havendo objeção de qualquer credor ao plano de recuperação judicial, o juiz convocará a 

assembléia-geral de credores para deliberar sobre o plano de recuperação. 

§ 1º A data designada para a realização da assembléia-geral não excederá 150 (cento e cinquenta) dias 

contados do deferimento do processamento da recuperação judicial. 
11 Art. 41. A assembleia-geral será composta pelas seguintes classes de credores: 

I – titulares de créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho; 

II – titulares de créditos com garantia real; 

III – titulares de créditos quirografários, com privilégio especial, com privilégio geral ou subordinados. 

IV - titulares de créditos enquadrados como microempresa ou empresa de pequeno porte. 

§ 1º Os titulares de créditos derivados da legislação do trabalho votam com a classe prevista no inciso I 

do caput deste artigo com o total de seu crédito, independentemente do valor. 
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Na classe dos credores trabalhista e dos credores microempresários, empresas de 

pequeno porte e Eireli (incisos I e IV do art. 41), a proposta deve ser aprovada pela maioria 

simples dos credores presentes, ao passo que, com relação às classes dos credores com 

garantia real e dos credores quirografários (incisos II e III do art. 41), a aprovação deve se dar 

por mais da metade dos créditos presentes e, cumulativamente, pela maioria simples dos 

credores presentes (BEZERRA FILHO, 2014, p. 141). 

Ressalta-se que “o credor que não sofrer, com o plano, alteração em seus valores ou 

condições originais de pagamento de seu crédito não terá direito a voto e não pode ser 

considerado para fins de verificação de quórum de deliberação” (NEGRÃO, 2014, p. 216). 

Com a aprovação do plano em assembleia-geral de credores pelo quórum acima 

descrito, após apresentadas as certidões negativas de débitos tributários, conforme exigência 

do art. 5713 da Lei n° 11.101/05, o juiz concederá a recuperação judicial, nos termos do art. 

58, caput14. 

Por outro lado, em caso de rejeição do plano de recuperação judicial, o juiz decretará a 

falência do devedor, conforme determinação do art. 56, § 4º15 da Lei n° 11.101/05, exceto na 

hipótese do art. 58, § 1º do mesmo diploma, pelo qual o magistrado poderá conceder a 

recuperação judicial mesmo que o plano não tenha sido aprovado na forma acima estudada 

(MAMEDE, 2016, p. 171). Tal forma de concessão será objeto do próximo tópico. 

 

                                                                                                                                                                                     
§ 2º Os titulares de créditos com garantia real votam com a classe prevista no inciso II do caput deste artigo até 

o limite do valor do bem gravado e com a classe prevista no inciso III do caput deste artigo pelo restante do 

valor de seu crédito. 
12 Art. 45. Nas deliberações sobre o plano de recuperação judicial, todas as classes de credores referidas no art. 

41 desta Lei deverão aprovar a proposta. 

§ 1º Em cada uma das classes referidas nos incisos II e III do art. 41 desta Lei, a proposta deverá ser aprovada 

por credores que representem mais da metade do valor total dos créditos presentes à assembleia e, 

cumulativamente, pela maioria simples dos credores presentes. 

§ 2º Nas classes previstas nos incisos I e IV do art. 41 desta Lei, a proposta deverá ser aprovada pela maioria 

simples dos credores presentes, independentemente do valor de seu crédito. 

§ 3º O credor não terá direito a voto e não será considerado para fins de verificação de quórum de deliberação 

se o plano de recuperação judicial não alterar o valor ou as condições originais de pagamento de seu crédito. 
13 Art. 57. Após a juntada aos autos do plano aprovado pela assembleia-geral de credores ou decorrido o prazo 

previsto no art. 55 desta Lei sem objeção de credores, o devedor apresentará certidões negativas de débitos 

tributários nos termos dos arts. 151, 205, 206 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário 

Nacional. 
14 Art. 58. Cumpridas as exigências desta Lei, o juiz concederá a recuperação judicial do devedor cujo plano não 

tenha sofrido objeção de credor nos termos do art. 55 desta Lei ou tenha sido aprovado pela assembleia-geral 

de credores na forma do art. 45 desta Lei. 
15 Art. 56, § 4º Rejeitado o plano de recuperação pela assembleia-geral de credores, o juiz decretará a falência 

do devedor. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5172.htm#art151
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5172.htm#art151
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5.2 APROVAÇÃO PELO QUÓRUM ALTERNATIVO PREVISTO NO ART. 58, § 1º DA 

LEI N° 11.101/05 – CRAM DOWN 

O art. 58, § 1º16 da Lei n° 11.101/05 permite que juiz conceda a recuperação judicial 

do devedor mesmo que o plano apresentado não tenha obtido a aprovação em assembleia na 

forma exigida nos parágrafos do art. 45 (NEGRÃO, 2014, p. 216). 

Trata-se da versão brasileira do denominado Cram Down, instituto originário do 

direito norte-americano que, no ensinamento de Manoel Justino Bezerra Filho (2014, p. 181) 

“poder-se-ia dizer que a tradução livre redundaria em ‘goela abaixo’, ou seja: mesmo com a 

discordância da AGC, ainda assim, o plano será aprovado e irá ‘goela abaixo’ dos credores”. 

A aprovação via Cram Down poderá ocorrer quando cumpridos, de forma cumulativa, 

os seguintes requisitos: (i) voto favorável de credores que representem mais da metade de 

todos os créditos presentes na assembleia, independentemente de classes (art. 58, § 1º, I); (ii) 

aprovação de duas classes na forma do art. 45 ou, caso haja somente duas classes com 

credores votantes, a aprovação de pelo menos uma (art. 58, § 1º, II); (iii) na classe que houver 

rejeitado o plano, deve haver aprovação de pelo menos 1/3 dos credores, computados na 

forma do art. 45, §§ 1º e 2º (art. 58, § 1º, III) (NEGRÃO, 2010, p. 124). 

Além dos requisitos acima, o § 2º17 do art. 58, também estabelece que esta forma de 

aprovação do plano de recuperação judicial só poderá ocorrer quando este não implicar em 

tratamento diferenciado entre os credores da classe que o houver rejeitado, ou seja, “se este 

plano prevê um tratamento ‘diferenciado’ aos credores da classe que o rejeitou, não se 

aplicará o §1º (BEZERRA FILHO, 2014, p. 181). 

Novamente, caso não atingidos os requisitos exigidos pelos §§ 1º e 2º do art. 58 para a 

aprovação do plano via Cram Down, a consequência lógica seria a convolação da recuperação 

judicial em falência, nos termos do art. 56, §4º da Lei n° 11.101/05. 

                                                           
16 Art. 58. § 1º O juiz poderá conceder a recuperação judicial com base em plano que não obteve aprovação na 

forma do art. 45 desta Lei, desde que, na mesma assembleia, tenha obtido, de forma cumulativa: 

I – o voto favorável de credores que representem mais da metade do valor de todos os créditos presentes à 

assembleia, independentemente de classes; 

II – a aprovação de 2 (duas) das classes de credores nos termos do art. 45 desta Lei ou, caso haja somente 2 

(duas) classes com credores votantes, a aprovação de pelo menos 1 (uma) delas; 

III – na classe que o houver rejeitado, o voto favorável de mais de 1/3 (um terço) dos credores, computados na 

forma dos §§ 1º e 2º do art. 45 desta Lei. 
17 Art. 58, § 2º A recuperação judicial somente poderá ser concedida com base no § 1º deste artigo se o plano 

não implicar tratamento diferenciado entre os credores da classe que o houver rejeitado. 



16 

 

Entretanto, a jurisprudência pátria tem se pacificado no sentido de, em alguns casos, 

possibilitar a concessão da recuperação judicial mesmo quando ausente algum dos requisitos 

para tanto. 

Uma dessas hipóteses, em que se tem permitido mitigar os requisitos para a concessão 

da recuperação judicial, será estudada no próximo tópico, através da análise de um caso 

concreto julgado pelo Superior Tribunal de Justiça. 

 

 

6 DA MITIGAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL VIA CRAM DOWN – JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL Nº 

1.337.989 PELO STJ 

 

6.1 SÍNTESE DO CASO – CONTEXTUALIZAÇÃO 

Antes de adentrarmos ao mérito do recurso e analisarmos os fundamentos do voto 

proferido pelo ilustre relator, o Ministro Luis Felipe Salomão, necessário descrever o contexto 

que conduziu o mesmo a adotar seu posicionamento. 

O caso se trata de recuperação judicial enfrentada pela empresa W.S. Indústria e 

Comércio Ltda., que teve seu processamento deferido pelo Juízo da 3’ Vara Cível da Comarca 

de Araçatuba, Estado de São Paulo. 

A empresa recuperanda apresentou seu plano de recuperação judicial e, 

posteriormente, foi instalada a assembleia-geral de credores, que foi instalada em 2ª (segunda) 

convocação com o seguinte quórum:  

a) Classe I (créditos trabalhistas e derivados): compareceram 15 credores (de um 

total de 171); 

b) Classe II (garantia real): compareceram 3 credores (de um total de 7), cuja 

soma dos créditos totalizaram R$ 4.048.812,62; 

c) Classe III (quirografários): compareceram 3 credores (de um total de 141), cuja 

soma dos créditos equivalem a R$ 3.324.312,50  

Instalada a assembleia com os referidos números, o plano de recuperação judicial foi 

deliberado, tendo sido obtido o seguinte resultado: 
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a) Classe I (créditos trabalhistas e derivados): dos 15 credores que compareceram, 

os 15 votaram pela aprovação do plano, havendo, portanto, unanimidade e, 

consequentemente, atingindo o quórum exigido pelo art. 45, § 2º18; 

b) Classe II (garantia real): dos 3 credores presentes, apenas 1 votou pela 

aprovação do plano, cujo crédito representou 97,46376% do total da classe. 

Sendo assim, houve aprovação por credores que representam a maioria dos 

créditos, porém não houve aprovação por maioria simples dos credores (voto 

“por cabeça”). Portanto, considera-se não aprovado o plano nesta classe, eis 

que não se atingiram ambos os requisitos de forma cumulativa, conforme 

exigido no art. 45, § 1º; 

c) Classe III (quirografários): dos 3 credores presentes, houve aprovação por 2, 

preenchendo-se o requisito de aprovação pela maioria simples dos credores 

presentes. Os 2 credores que votaram pela aprovação representaram 

87,70673% dos créditos de titularidade dos votantes na classe, tendo sido, 

portanto, preenchido também o requisito de aprovação por credores que 

representam a maioria dos créditos. Assim, considera-se que o plano foi 

aprovado nesta classe. 

Diante disto, não tendo o plano sido aprovado com base no art. 45 da Lei n° 

11.101/05, a recuperanda pleiteou a concessão da recuperação judicial via cram down, com 

fundamento no § 1º do art. 58. 

Ocorre que, em análise superficial, também não foram preenchidos todos os requisitos 

para concessão da recuperação judicial via cram down, visto que o inciso III do § 1º do art. 58 

exige, na classe que houver rejeitado o plano, a votação favorável de mais de 1/3 (um terço) 

dos credores, computados na forma dos §§ 1º e 2º do art. 45. 

Do referido dispositivo se extrai que, tendo a classe II (créditos com garantia real) 

reprovado o plano em assembleia-geral, para concessão da recuperação judicial via cram 

down, deve haver aprovação, na referida classe, por mais de 1/3 (um terço) dos credores 

presentes, bem como devem os credores que votaram pela aprovação representarem mais de 

1/3 do valor total dos créditos votantes. 

                                                           
18 Art. 45, § 1º Em cada uma das classes referidas nos incisos II e III do art. 41 desta Lei, a proposta deverá ser 

aprovada por credores que representem mais da metade do valor total dos créditos presentes à assembleia e, 

cumulativamente, pela maioria simples dos credores presentes. 

§ 2º Nas classes previstas nos incisos I e IV do art. 41 desta Lei, a proposta deverá ser aprovada pela maioria 

simples dos credores presentes, independentemente do valor de seu crédito. 
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Assim, mais uma vez houve aprovação se considerarmos o valor dos créditos, mas não 

se considerarmos o número de credores votantes (voto “por cabeça”), eis que, no caso em 

análise, haviam 3 credores votantes na classe II (garantia real), ao passo que apenas 1 votou 

pela aprovação do plano. 

Apesar disto, o magistrado de primeiro grau concedeu a recuperação judicial via cram 

down em decisão da qual houve a interposição de agravo de instrumento pelo Banco do Brasil 

S/A, um dos credores votantes da classe II (garantia real). 

Em seu recurso, o Banco do Brasil S/A alegou, em apartada síntese: a) que a previsão 

(no plano) de transformação de seus créditos em ações de empresa a ser criada (trespasse) 

ofende seu direito de livre associação; b) que o pedido de recuperação não deveria sequer ter 

sido conhecido, eis que não houve preenchimento dos requisitos previstos em lei para 

aplicação do cram down. 

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao referido agravo de 

instrumento, em Acórdão ementado da seguinte forma: 

 

Agravo de Instrumento - Recuperação Judicial - Aprovação do Plano - 

Critérios. Ao julgador há de ser dado certo campo de atuação além dos 

limites literais da lei para que prevaleça o princípio da manutenção da 

empresa que revele possibilidade de superar a crise econômico-financeira 

pela qual esteja passando - Quanto à previsão de pagamento em ações de 

sociedade anônima, evidente que não se confunde com constrangimento do 

agravante a associar-se, não só porque o agravante não precisa participar 

ativamente da nova sociedade, usando as ações como valores mobiliários, 

como porque poderá livremente negociá-las. Agravo desprovido. 

 

Inconformado com a manutenção da decisão, o Banco do Brasil S/A interpôs Recurso 

Especial (nº 1.337.989) com fundamento na alínea “a” do inciso III do art. 105 da 

Constituição Federal, alegando negativa de vigência ao art. 58, § 1º, III da Lei n° 11.101/05, 

dispositivo este que, conforme estudado, estabelece requisitos para a concessão da 

recuperação judicial via cram down. 

Novamente, o Banco do Brasil S/A argumentou pela impossibilidade de homologação 

do plano de recuperação judicial, tendo em vista a não aquiescência de mais de um terço dos 

credores pertencentes à classe II (credores com garantias reais). 

A recuperanda não ofereceu contrarrazões ao recurso, ao passo que o Ministério 

Público se manifestou pelo não conhecimento do mesmo. 
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Do julgamento de tal recurso especial, adveio a decisão proferida pelo Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, que manteve a 

concessão da recuperação judicial, com base nos fundamentos que serão esmiuçados a seguir. 

 

 

6.2 JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL – FUNDAMENTOS DO VOTO DO 

MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO 

O ilustre Ministro relator do recurso especial interposto pelo Banco do Brasil S/A, 

iniciou seu voto transcrevendo o principiológico artigo 47 da Lei n° 11.101/05, que segue: 

 

Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da 

situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a 

manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos 

interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua 

função social e o estímulo à atividade econômica. 

 

O Ministro argumentou que o referido dispositivo encarta a preservação da atividade 

empresarial como principal objetivo, servindo como princípio orientador do processo de 

recuperação judicial, de forma a evitar o colapso econômico-financeiro da empresa viável, o 

que seria prejudicial aos trabalhadores, fornecedores/investidores e ao próprio Estado, que 

deixaria de recolher tributos. 

Seguindo este raciocínio, o Ministro prossegue: 

 

A hermenêutica conferida à Lei 11.101/05, no tocante à recuperação judicial, 

deve sempre se manter fiel aos propósitos do diploma, isto é, nenhuma 

interpretação pode ser aceita se dela resultar circunstancia que, além de não 

fomentar, na verdade, inviabilize a superação da crise empresarial, com 

consequências perniciosas ao objetivo de preservação da empresa 

economicamente viável, à manutenção da fonte produtora e dos postos de 

trabalho, além de não atender a nenhum interesse legitimo dos credores, sob 

pena de tornar inviável toda e qualquer recuperação, sepultando o instituto. 

 

Desta forma, sustenta que os benefícios sociais e econômicos decorrentes da 

manutenção da atividade empresarial devem prevalecer sobre os interesses egoísticos dos 

credores e, muitas vezes, do próprio devedor. 

Pois bem. Após breve síntese quanto ao funcionamento do procedimento 

recuperacional (desde a apresentação do plano até deliberação em assembleia-geral de 

credores), o Ministro discorreu acerca do denominado cram down, instituto importado do 
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direito norte-americano que autoriza o magistrado a conceder a recuperação judicial, mesmo 

contra a deliberação assemblear, no intuito de se evitar o “abuso de minoria”. 

Conforme já estudado, no direito brasileiro o cram down está previsto no art. 58, § 1º 

da Lei n° 11.101/05, dispositivo este que estabelece os requisitos obrigatórios para sua 

aplicação. 

Isso posto, o Ministro relator ponderou que, tanto o magistrado de piso como o 

Tribunal a quo entenderam pela possibilidade de concessão da recuperação judicial, a 

despeito do não preenchimento integral dos requisitos para aplicação do cram down, 

especialmente aquele previsto no inciso III do § 1º do art. 58, que, no caso, se traduz na 

necessidade de aprovação de mais de 1/3 por crédito e por cabeça da classe II (garantia real), 

classe esta que não aprovou o plano em assembleia-geral. 

Também cuidou para o fato de que o plano não estabeleceu tratamento diferenciado 

entre os credores da classe que o rejeitou, obedecendo, portanto, o disposto no § 2º do art. 58 

e, ainda, o fato de que houve aprovação por uma parcela elevada de credores. 

Ainda, o Ministro observou que tem se conferido certa flexibilidade na verificação dos 

requisitos para a concessão da recuperação judicial via cram down, justamente visando afastar 

eventual abuso no direito de voto por parte de determinados credores, pois a mantença da 

empresa recuperável deve-se sobrepor aos interesses individuais de um ou poucos credores 

divergentes. 

Neste sentido, segundo o Ministro, o requisito de concessão da recuperação judicial 

via cram down apenas quando aprovado o plano, na classe que o rejeitou, por mais de 1/3 dos 

credores, muitas vezes pode agravar o problema, dificultando a imposição do plano pelo juiz 

quando este identificar comportamento oportunista de um ou mais credores. 

Para reforçar sua tese, o nobre Ministro citou duas doutrinas extremamente 

pertinentes, que seguem: 

 

Credores bem classificados na falência – aqueles com garantia real, por 

exemplo – podem preferir a liquidação imediata da empresa ao invés da sua 

recuperação, mormente quando os ativos do devedor bastarem para pagar o 

seu credito, ficando o juiz, em princípio, sem margem de manobra, caso tais 

credores sejam titulares de mais de 1/3 dos votos da classe (SCALZILLI, 

João Pedro. Recuperação de empresas e falências. São Paulo: Almedina, 

2017, p. 402) 

 

Por outro lado, o requisito previsto no inciso III do § 1º do art. 58 pode 

inviabilizar, por completo, a aprovação de um plano de recuperação, ainda 

que este não acarrete unfair discrimination e seja fair end equitable em 

relação a todas as classes. Isso porque, se uma classe de credores rejeitar o 
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plano com votos representativos de mais de 2/3 do total dos créditos dessa 

classe, esse veto não poderá ser superado pelo juiz. Com isso, pode uma 

classe de credores com maior prioridade para o recebimento dos créditos 

(v.g., com garantia real), dependendo da situação patrimonial do devedor, 

preferir sua liquidação imediata, já que os ativos seriam suficientes para o 

pagamento dos respectivos créditos ainda que essa solução seja prejudicial 

às demais classes com prioridade inferior e ainda que a aprovação do plano 

não deixasse a classe com maior prioridade em situação pior. O voto, assim 

manifestado por essa classe de credores, seria claramente incompatível com 

a função pública do instituto da recuperação da empresa [...] (MUNHOZ, 

Eduardo Secchi. Comentários à lei de recuperação de empresas e falência. 

Coord. Francisco Satiro de Souza Junior, Antonio Sergio A. de Moraes 

Pitombo. São Paulo: RT, 2007, p. 291). 

 

Ressalta o Ministro que, no caso em tela, foram preenchidos os requisitos dos incisos I 

e II do § 1º do art. 58, ao passo que o requisito do inciso III foi preenchido parcialmente, pois 

aprovado o plano por mais de 1/3 dos valores dos créditos pertencentes aos credores da classe 

II (garantia real), mas, por outro lado, aprovado por apenas um dos três credores votantes – o 

que equivale a 1/3 e não “mais” de 1/3 como exige a lei – a despeito de o credor favorável 

representar 97,46376% do total dos créditos da classe. 

Assim, diante de todo esse conjunto fático, priorizando uma interpretação teleológica e 

finalista da norma, que se traduz na preservação da empresa, manutenção do emprego dos 

trabalhadores e garantia dos créditos, o ilustre Ministro entendeu que a concessão da 

recuperação judicial foi a melhor medida, tendo, ainda, registrado que “a recuperação em 

questão foi aprovada em 15/05/2009” e que “trata-se de situação jurídica que está consolidada 

há 09 anos, não sendo razoável nem proporcional, a meu juízo, negar a recuperação”. 

Oportuno registrar que todos os Ministros da Quarta Turma do Superior Tribunal de 

Justiça acompanharam o voto do Ministro relator Luis Felipe Salomão, tendo a Corte negado 

provimento de forma unânime ao recurso especial interposto pelo Banco do Brasil S/A. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Analisando o voto do Ministro Luis Felipe Salomão, com o qual houve concordância 

unânime de seus pares, percebe-se que pesou muito a finalidade estabelecida para a Lei n° 

11.101/05, e não a letra expressa da norma. 

Isto porque as excessivas formalidades exigidas pela Lei vão, muitas vezes, no sentido 

oposto de seus objetivos finalísticos, quais sejam: a manutenção da atividade da empresa 
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economicamente viável, valorizando sua função social, bem como a manutenção dos 

empregos dos trabalhadores e a satisfação dos credores. 

Neste sentido, Sheila Christina Neder Cerezetti (2012, p. 316) assevera que “não se 

pode compreender os motivos pelos quais uma lei que prima pela salvação da empresa viável 

estipule tantos requisitos formais para a superação do veto de uma classe de credores”. 

Esse excesso de formalidade fatalmente ocasionaria diversos resultados injustos, na 

contramão dos princípios que regem a recuperação judicial, razão pela qual a jurisprudência 

pátria vem sendo pacificada – e ganhou força com o julgado do STJ ora estudado – no sentido 

de conceder ao magistrado uma maior margem para concessão da recuperação judicial. 

Caso as formalidades exigidas pelo § 1º do art. 58 fossem rigorosamente aplicadas, no 

caso ora estudado a recuperação judicial de uma empresa economicamente viável, cujo plano 

foi aprovado por ampla maioria dos credores (tanto na modalidade por “cabeça” quanto por 

“crédito”), seria indeferida apenas pelo voto contrário de dois credores que representavam 

menos do que 3% de sua classe. 

Diante disto, tende-se a concordar com o entendimento do Ministro Luis Felipe 

Salomão, que priorizou a interpretação teleológica da norma, conferindo maior importância à 

preservação da empresa em detrimento dos demais princípios. 

Tal posicionamento se coaduna com o entendimento doutrinário, já visto neste estudo, 

segundo o qual a manutenção da fonte produtora é o objetivo principal estabelecido pela Lei, 

de forma que, atingido este objetivo, mantém-se o emprego dos trabalhadores e ocorre a 

satisfação dos credores (BEZERRA FILHO, 2014, p. 144-145). 

Quanto ao princípio do interesse dos credores, não se pode dizer que não foi 

observado no voto do Ministro, pois a satisfação dos créditos dos credores será decorrência 

lógica da concessão da recuperação judicial da empresa economicamente viável, ou seja, após 

a concessão da recuperação judicial a empresa começará a cumprir o plano. 

Ocorreria violação ao interesse dos credores justamente caso a recuperação judicial 

não fosse concedida no caso analisado por motivos egoísticos de alguns poucos credores, 

visto que esmagadora maioria votou pela aprovação do plano. Ora, o “interesse dos credores” 

também diz respeito àqueles que votaram pela aprovação do plano, não só dos que se 

opuseram. 

Portanto, acertada a decisão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça ao mitigar o 

“quórum” para a concessão da recuperação judicial via cram down no caso estudado, em que 

se verificou a viabilidade da empresa e plena condição de superação da crise econômica 
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financeira, além de o plano ter sido aprovado por ampla maioria dos credores e não prever 

tratamento diferenciado. 

Com isto, vislumbra-se uma maior aproximação ao principal objetivo pretendido pelo 

legislador no momento da elaboração da Lei, qual seja, a priorização da recuperação da 

empresa em detrimento de sua falência, que, via de regra, gera efeitos muito mais funestos à 

sociedade como um todo 
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