
 
 

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 
ESCOLA DE DIREITO FGV DIREITO RIO 

GRADUAÇÃO EM DIREITO 
 
 
 
 
 

MARIA SALLES COELHO DE MELLO FRANCO 
 
 
 
 
 
 
 

Fundamentos Morais para a Liberação de Promessas na Falência Pessoal. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Rio de Janeiro, maio de 2014. 
 



 
 

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 
ESCOLA DE DIREITO FGV DIREITO RIO 

GRADUAÇÃO EM DIREITO 
 
 
 
 
 

MARIA SALLES COELHO DE MELLO FRANCO 
 
 
 
 

Fundamentos Morais para a Liberação de Promessas na Falência Pessoal. 
 

 
 

 
Trabalho de Conclusão de Curso 

sob orientação do Professor 

Diego Werneck Arguelhes, 

apresentado à FGV DIREITO 

RIO como requisito parcial para 

obtenção de grau de bacharel 

em Direito. 

 
 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro, maio de 2014. 
 
 



 
 

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 
ESCOLA DE DIREITO FGV DIREITO RIO 

GRADUAÇÃO EM DIREITO 
 
 

Fundamentos Morais para a Liberação de Promessas na Falência Pessoal 
 

Elaborado por MARIA SALLES COELHO DE MELLO FRANCO 

 
 
 

Trabalho de Conclusão de Curso 

apresentado à FGV DIREITO 

RIO como requisito parcial para 

obtenção de grau de bacharel 

em Direito. 

 
Comissão Examinadora: 

Nome do Orientador: Diego Werneck Arguelhes 

Nome do Co- Orientador: Cássio Cavalli  

Nome do Examinador 2:  
 
 
Assinaturas:   

________________________________________ 
Diego Werneck Arguelhes 

 

_______________________________________ 

Cássio Cavalli 

 

_______________________________________ 

Examinador 2 
 
Nota Final:____________ 

Rio de Janeiro, ___ de _______________ de 2014. 



 
 

O mais sincero e profundo agradecimento aos 

meus pais, Eduardo Henrique e Teresinha, por 

sempre apoiarem as minhas escolhas e 

acreditarem na minha capacidade e 

determinação para conquistar meus objetivos. 

Aos meus professores: orientador Diego 

Werneck Arguelhes e co-orientador Cássio 

Cavalli por terem igualmente acreditado na 

ideia do presente estudo e pelos valiosos 

ensinamentos, conselhos e incentivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

RESUMO: 

 
Promessas foram feitas para serem cumpridas. Esse entendimento foi edificado pelo 
Direito em inúmeras instituições e serve como base para a teoria obrigacional. 
Ademais, a manutenção da palavra dada também foi abordada por fundamentos 
morais. As duas perspectivas compreendem que acordos devem ser satisfeitos. 
Contudo, em algumas situações, quem prometeu não mais possui meios para 
cumprir o contrato. Nesses casos, seria possível defender o inadimplemento de 
pactos? Seria o próprio Direito capaz de reconhecer essa possibilidade? O presente 
trabalho pretende responder esses questionamentos. Para tanto, analisaremos a 
liberação de promessas na falência pessoal pelo instituto existente no direito norte 
americano denominado de bankruptcy discharge. O mecanismo será compreendido 
por diferentes noções morais e será demonstrado que todas elas poderiam justificar 
a liberação de promessas pelo discharge. Dessa sorte, veremos que existem 
fundamentos morais que permitem reconhecer a não manutenção de contratos. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Promessas. Fundamentos morais. Liberação de promessas. 
Discharge.  



 
 

ABSTRACT: 

 

Promises are made to be fulfilled. This understanding is built up by law in many 
institutions and serves as basis for the obligatory theory. Moreover, maintaining the 
given word is also addressed by moral foundations. The two prospects understand 
that agreements must be satisfied. However, in some situations, the promisor no 
longer has means to fulfil the deal. Therefore, in these cases would it be possible to 
defend the breach of covenants? Still, would Law itself be able to recognize this 
possibility? This paper aims to answer these questions. We will analyse the release 
of promises in personal bankruptcy by the existing North American Bankruptcy 
Discharge. The facility will be embraced by different moral notions and it will be 
shown that all of them may justify the release promises by discharge. In this sense, 
we will see that moral foundations may recognise the release of deals made by 
contracts. 
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INTRODUÇÃO 
 

 A necessidade do cumprimento de promessas vem sendo tratada de longos 

anos pelo Direito. Nos primórdios do direito romano, em razão da pessoalidade do 

vínculo obrigacional, o devedor respondia com seu próprio corpo pela obrigação 

assumida e ficava submisso ao poder do credor. Naquela época, era reconhecida uma 

espécie de concurso creditório onde os credores subtraíam a vida do devedor e 

dividiam entre eles partes do corpo do insolvente. Assim, caracterizava-se uma forma 

de adimplemento da dívida assumida 1 . Posteriormente, esse tipo de execução foi 

substituída pela responsabilidade sobre os bens dos devedores. Desta maneira, caso o 

devedor não pagasse a dívida, os credores possuíam  o direito de ingressar nos  seus 

bens como forma de satisfazerem seu crédito 2

 Ainda sobre o tema, tem-se a abordagem feita pelo direito canônico. Esta 

defendia a necessidade de respeito pela palavra empenhada, pois seu descumprimento 

formalizaria um ato de pecado

. 

3

  Posteriormente, a obrigação passou a resultar da exteriorização de autonomia da 

vontade, na qual credor e devedor sujeitavam-se ao cumprimento de direitos e deveres. 

Essa noção vem sendo implementada atualmente pela teoria obrigacional 

contemporânea, que afastou a noção de pessoalidade da obrigação. Ou seja, hoje em 

dia os devedores não respondem por suas dívidas com o seu próprio corpo, e sim por 

seus bens. Por essa razão, nota-se de plano que contratos devem ser cumpridos. Essa 

asseveração sustentada por juristas remonta ao reconhecimento da força vinculativa da 

palavra dada. Esse reconhecimento edifica a teoria obrigacional.  

. Em relação às promessas, é importante destacar o 

princípio do pacta sunt servanda,  aplicável tanto aos contratos firmados  entre 

particulares, no campo do direito civil, como também àqueles de  âmbito do direito 

internacional. Tal princípio, em linhas gerais, aborda a necessidade de cumprimento do 

acordado e da manutenção da palavra.  

                                                        
1 PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituições de Direito Civil. 20ª ed. Rio de Janeiro, Editora Forense, 
2009. p. 10. 
2 PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituições de Direito Civil. 20ª ed. Rio de Janeiro, Editora Forense, 
2009. p. 11. 
3 PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituições de Direito Civil. 20ª ed. Rio de Janeiro, Editora Forense, 
2009. p. 11. 
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 Entretanto, muitas vezes, quem prometeu cumprir não possui condições de arcar 

com as obrigações do contrato. Dessa sorte, seria possível reconhecer alguma maneira 

de liberação de promessas? O próprio Direito poderia proteger o não cumprimento de 

promessas no caso de dívidas assumidas?  

 A legislação norte americana abordou essa problemática no contexto de falência 

pelo denominado requerimento do bankruptcy discharge ("discharge"). Muitos países, 

no entanto, não reconhecem esse mecanismo. A figura do discharge parece gerar 

perplexidade por estar em tensão aparente com intuições frequentes sobre o 

cumprimento das obrigações. Hoje, por exemplo, no Brasil, a impossibilidade do 

devedor cumprir a obrigação assumida com o credor é tratada pela insolvência civil4. 

Esta somente abrange a possibilidade de liberação de promessas em última hipótese. 

Contudo, a necessidade da relativização de promessas é cada vez mais recorrente, 

principalmente no contexto onde o superendividamento5

 Assim, o presente trabalho objetiva buscar argumentos morais que justifiquem a 

liberação de promessas na falência pessoal. Será de grande importância a análise 

aprofundada sobre o  discharge na falência de pessoa física para auxiliar a abordagem 

moral sobre a liberação de dívidas. Desse modo, o estudo será dividido em três partes: 

o capítulo 1 abordará a força vinculativa das promessas e as peculiaridades do 

discharge. Em contraste, o capítulo 2 analisará os fundamentos morais para o 

descumprimento de promessas. Por fim, o capítulo 3, estudará a liberação de 

promessas no direito brasileiro. Será possível concluir que a não manutenção da 

palavra pelo discharge corrobora com razões morais do certo a ser feito. Desse modo, 

mostraremos que existe argumentação moral para sustentar a liberação de promessas 

na falência. 

 está cada vez mais frequente.  

  

 

                                                        
4 No entanto, como veremos ao final deste trabalho, quando comparada com o direito norte americano, a 
insolvência demonstra ser um instituto insuficiente para a tratativa da problemática. 
5 Cláudia Lima Marques, entende que o superendividamento consiste na “impossibilidade global do 
devedor pessoa física, consumidor, leigo e de boa-fé, de pagar todas as suas dívidas atuais e futuras de 
consumo (excluídas as dívidas com o Fisco, as oriundas de delitos e as de alimentos).” MARQUES, 
Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor: O novo regime das relações 
contratuais. 6ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. p. 1303. 
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1 - A FORÇA VINCULATIVA DA PROMESSA E O  DISCHARGE 
 
 O direito privado rege as relações entre particulares e pode ser compreendido 

como um conjunto de garantias para a proteção de manifestações de vontade e 

interesses de ordem privada6

 Analisar as peculiaridades do discharge contribui para a compreensão sobre 

. No entanto, seria possível imaginar algum mecanismo 

que pudesse afastar a manifestação de vontade em acordos perfeitamente formados 

entre as partes? Em um contexto no qual se torna cada vez mais recorrente o 

superendividamento de indivíduos e a falência pessoal, cumpre destacar a importância 

do presente capítulo que tem como objetivo responder a essa indagação. Para tanto, 

analisaremos o cabimento de um instituto capaz de liberar devedores de suas dívidas 

em acordos de crédito. Será estudado o mecanismo norte americano do discharge, pois 

entende-se que este constitui um exemplo de como o direito privado pode afastar a 

execução de acordos.  

se 

e como seria possível justificar moralmente a liberação de acordos pelo próprio direito. 

Entretanto, antes de abordarmos essa questão7, mostra-se necessário tecer breves 

considerações sobre a força vinculativa da obrigação assumida entre partes e a 

manutenção de promessas, tratadas pelo direito tanto em teorias obrigacionais como 

por um viéis de moralidade. É relevante contrastar o discharge  com os tópicos sobre a 

manutenção de acordos8

 

, já que o instituto norte americano constitui situação onde o 

próprio direito libera o cumprimento de promessas. Por fim, esse capítulo demonstrará 

que o discharge pode contrariar tanto as teorias obrigacionais quanto justificativas 

morais, já que ambas prezam pela manutenção da palavra.  

1.1 O cumprimento de promessas tratado por teorias obrigacionais do Direito 
  

 A necessidade de cumprimento de promessa é abordada nas teorias 

obrigacionais do contrato, podendo ser mantida por força de decisão judicial. A teoria 

das obrigações engloba inúmeros institutos do direito, tais como, os títulos de crédito, 
                                                        
6 PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituições de Direito Civil. 20ª ed. Rio de Janeiro, Editora Forense, 
2009. p. 11-19. 
7 Os fundamentos morais do discharge serão abordados no Capítulo 2. 
8 Esse contraste será desenvolvido no Capítulo 1.3 do presente estudo. 
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os contratos e a responsabilidade civil. A obrigação cria um vínculo jurídico capaz de 

ser  exigido, acarretando em um dever a ser cumprido pelas partes.9

 Primeiramente, deve-se considerar que o direito das obrigações disciplina as 

relações entre partes que acordam para a satisfação de interesses. Desse modo, 

analisa situações guiadas pela autonomia da vontade privada

 Analisando-se o 

instituto pelo viés jurídico é possível tecer algumas breves considerações.  

1011. Além disso, pode ser 

definida como um vínculo jurídico por meio do qual um sujeito pode exigir de outro uma 

prestação economicamente apreciável.12

Sobre o tema, ensina Orlando Gomes:  

  

Em sua definição tem-se levado em conta, preferentemente, o lado 
passivo que se designa pelo termo obrigação, ou dívida. Vista, porém 
do lado ativo, chama-se crédito.13

 
 

 Cumpre ressaltar que quando na formação de uma obrigação ou de um contrato, 

conforme se observa pelo art. 113 do Código Civil de 200214, o seu conteúdo, a sua 

execução e a sua forma são inspirados pelo princípio da boa-fé em sua forma objetiva a 

qual "exige a valoração da conduta das partes como honesta, correta e leal" 15

O princípio da boa-fé significa que todos devem guardar 'fidelidade' à 
palavra dada e não frustrar ou abusar daquela confiança que constitui a 
base das relações humanas, sendo pois necessário que procedam tal 
como deve esperar-se que o faça qualquer pessoa que participe 
honesta e corretamente (...) no quadro de uma vinculação jurídica 
especial

.  

Conforme descreve Muniz: 

16

 
. 

                                                        
9 MARTINS, Fran. Contratos e Obrigações Comerciais. Rio de Janeiro: Forense, 1986. p. 4. 
10 GOMES, Orlando. Obrigações. Revista, atualizada e aumentada de acordo com o Código Civil de 
2002, por Edvaldo Brito. Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 6-7. 
11 Há de se notar que em toda obrigação há o liame, ou um laço entre as pessoas, conforme traz 
PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. 20ª ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 
2009. p. 6. 
12 Ainda, nas lições de Caio Mario da Silva Pereira, a obrigação é uma relação transitória, juridicamente 
exigível, que constrange alguém a dar, fazer ou não fazer alguma coisa em proveito de outra que 
adquiriu, pela vontade ou em virtude da lei, o direito de exigir ação ou omissão da primeira. PEREIRA, 
Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. 20ª ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2009. p. 6-7. 
13 GOMES, Orlando. Obrigações. Revista, atualizada e aumentada de acordo com o Código Civil de 
2002, por Edvaldo Brito. Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 15. 
14 Art. 113 do CC-02: "Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé (...)". 
15 MUNIZ, Francisco José Ferreira. Textos de Direito Civil. Curitiba: Juruá, 1998. p. 31-32. 
16 MUNIZ, Francisco José Ferreira. Textos de Direito Civil. Curitiba: Juruá, 1998. p. 32. 
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 O que define se um negócio jurídico foi celebrado de acordo com a boa-fé é um 

juízo de valor casuístico no qual investiga a presunção da vinculação especial do pacto 

a uma determinada confiança entre pessoas, conforme ocorre, precisamente em uma 

relação contratual17

 O direito das obrigações tem como objeto a prática de determinada ação ou 

omissão das partes, ou em outras palavras, a prestação

.  

18. Portanto, nas relações 

obrigacionais, ambos os sujeitos adquirem o direito de exigir determinadas prestações 

recíprocas 19 . Contudo, cumpre mencionar que a proteção jurídica é restrita ao 

ofendido20

 Além da obrigação principal - prestar e contra-prestar - há deveres secundários, 

tal como o dever de conduta que é ditado também pela boa-fé. Este abrange o dever de 

lealdade, de informação ou de aviso, de cuidado e proteção da pessoa e de seu 

patrimônio. Logo, a quebra do dever de conduta enseja ação de indenização ou até 

mesmo a resolução do contrato

.  

21

 A obrigação termina quando satisfeita a prestação assumida, ou seja, com o 

cumprimento do que foi acordado

. 

22

                                                        
17 MUNIZ, Francisco José Ferreira. Textos de Direito Civil. Curitiba: Juruá, 1998. p. 32-33. 

. Por outro lado, o inadimplemento da obrigação é a 

falta da prestação devida no qual o credor mantém o direito de ter cumprida a sua 

satisfação. Dessa maneira, o direito brasileiro trata o não cumprimento de obrigações 

da seguinte forma: espera-se que o devedor cumpra com o acordo, pois responderá por 

18 GOMES, Orlando. Obrigações. Revista, atualizada e aumentada de acordo com o Código Civil de 
2002, por Edvaldo Brito. Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 23. 
19 GOMES, Orlando. Obrigações. Revista, atualizada e aumentada de acordo com o Código Civil de 
2002, por Edvaldo Brito. Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 17. 
20 Mas o ofendido seria sempre o credor? Pense-se no seguinte exemplo: Dado determinado acordo, no 
seu primeiro momento quem inicia o seu cumprimento é o credor, que presta algo ao devedor. Em um 
segundo momento, incumbe ao devedor contra prestar em favor do credor. Caso o devedor assim não o 
faça há uma quebra da expectativa do credor que incorre em prejuízos a ele. Nesse sentido, seria 
afirmativa a indagação de que o ofendido seria o credor. Entretanto, há de se observar também na 
situação hipotética trazida que caso o credor não inicie o cumprimento do contrato, também haveria a 
quebra de expectativa da outra parte, que seria, nesse caso a ofendida. Portanto, é possível se concluir 
que o ofendido é aquele que não teve a sua expectativa satisfeita. Para fins desse trabalho, levaremos 
em consideração a situação onde o credor é o ofendido, que tem, no patrimônio do devedor a garantia do 
seu direito, conforme entendeu GOMES, Orlando. Obrigações. Revista, atualizada e aumentada de 
acordo com o Código Civil de 2002, por Edvaldo Brito. Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 25. 
21 MUNIZ, Francisco José Ferreira. Textos de Direito Civil. Curitiba: Juruá, 1998. p. 36. 
22  Conforme entende Caio Mario, o adimplemento voluntário do pactuado, por própria iniciativa do 
devedor constitui em ato liberatório do laço obrigacional. Visto em PEREIRA, Caio Mário da Silva. 
Instituições de Direito Civil. 20ª ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2004. p.167. 
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mora caso contrário23 24

 

. Logo, sob a ótica das teorias obrigacionais, a liberação de 

acordos não seria instituída. Possivelmente o mecanismo seria compreendido como 

uma abusividade do devedor ou até mesmo em Venire contra factum proprium, ou seja, 

no exercício de um direito em contradição com comportamento assumido anteriormente 

pelo titular.   

1.2 Fundamentos morais para a manutenção de promessas 
 

 Ao longo da história vemos que a palavra dada deveria ser fielmente respeitada. 

O cumprimento de promessas foi abordado por alguns institutos presentes no Direito, 

como vimos na teoria obrigacional. Mas quais seriam os fundamentos morais para 

reconhecer isso? Existe algum dever moral para cumprirmos promessas?  

 Essa seção tem como objetivo responder a essas perguntas utilizando-se da 

teoria de Immanuel Kant. Iniciaremos nossa reflexão esclarecendo algumas noções 

trazidas pelo filósofo que serão valiosas para tratar essa questão. Para tanto, há de se 

considerar contratos como promessas devidamente formalizadas, onde pode ser 

aplicado a argumentação moral de Kant. Nesse sentido, será demonstrado que os 

fundamentos morais a favor da manutenção da promessa contrastarão com o 

funcionamento do discharge.  

 As considerações trazidas por Kant oferecem uma perspectiva importante sobre 

os direitos e deveres dos indivíduos. Elas trabalham com a ideia de que, diferentemente 

das coisas e dos animais, os seres humanos são seres racionais. Por isso, os 

indivíduos possuem valor absoluto, devendo ser tratados como um fim em si mesmos, e 

nunca como meio para atingir algo posterior25. É importante destacar que esse valor 

absoluto seria a dignidade, já  que todos são seres racionais, e respeito, já que se deve 

reconhecer as pessoas como um fim em si26

                                                        
23 Ver, por exemplo, artigos 234 e 475 do Código Civil de 2002. 

. Essa consideração é o que concede 

fundamentação moral para o cumprimento de promessas, conforme será abordado ao 

longo desse capítulo. 

24 No entanto, excepcionalmente, em hipótese de impossibilidade de prestar por conta de caso fortuito ou 
força maior, o devedor seria escusado da obrigação restando ela exonerada. 
25 SANDEL, Michael J. Justice: What is the right thing to do? Nova Iorque, FSG Books, 2010. p. 122. 
26 SANDEL, Michael J. Justice: What is the right thing to do? Nova Iorque, FSG Books, 2010. p. 104. 
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 Quanto ao que foi acima explicitado (dignidade e respeito como valores 

absolutos), cumpre trazer, de perto, os entendimentos de Kant, pois o autor esclarece o 

que seria o princípio supremo da moralidade e da liberdade. Conforme entende o 

filósofo, existe uma relação muito próxima entre a capacidade dos indivíduos serem 

racionais com a capacidade deles serem livres27. Ser racional permite que os indivíduos 

ajam independentemente de seus desejos e anseios. No entanto, além de racionais, as 

pessoas também são seres sensoriais, pois são capazes de sentir prazer e dor. Ao 

obedecerem aos seus sentidos não agem livremente, já que  atuam conforme um fator 

externo que lhes fora imposto às suas vontades28

 Imaginemos o seguinte exemplo: quando vamos ao supermercado pode ser 

argumentado que somos livres para escolher o que comprar. No entanto, essa 

"liberdade" não é plena quando está condicionada a um fator externo - a fome. A 

necessidade de comer foi o que nos moveu até o supermercado. Portanto, ao 

escolhermos a comida que iremos adquirir, muito embora possamos considerar as 

alternativas existentes, estaremos, em última análise, simplesmente agindo ao mando 

da nossa necessidade de comer. Logo, estaríamos respondendo a uma vontade que 

não escolhemos, mas que possuímos por conta de fatores impostos. Dessa forma, 

sempre que o comportamento for biologicamente determinado ou socialmente 

condicionado ele não será verdadeiramente livre

. 

29

 A teoria de justiça de Kant trabalha as noções de liberdade. Basear a moralidade 

em interesses e preferências destrói a dignidade, conforme se observará adiante

. Por essa razão, muito embora 

respondam aos sentidos, esses não devem ser os fatores que dirigem os indivíduos na 

esfera da ação moral. 

30. Por 

isso, somente podemos alcançar o princípio supremo de moralidade por meio do 

exercício da razão pura. Esse exercício trabalha com as seguintes ideias: ser livre 

significa agir autonomamente que, por sua vez, significa agir de acordo com as leis que 

cada pessoa concorda em se submeter31

                                                        
27 SANDEL, Michael J. Justice: What is the right thing to do? Nova Iorque, FSG Books, 2010. p. 106. 

. Ser livre não é escolher a melhor alternativa 

para um fim específico e sim poder escolher o fim específico porque assim o próprio 

28 SANDEL, Michael J. Justice: What is the right thing to do? Nova Iorque, FSG Books, 2010. p. 106. 
29 SANDEL, Michael J. Justice: What is the right thing to do? Nova Iorque, FSG Books, 2010. p. 109. 
30 SANDEL, Michael J. Justice: What is the right thing to do? Nova Iorque, FSG Books, 2010. p. 106. 
31 SANDEL, Michael J. Justice: What is the right thing to do? Nova Iorque, FSG Books, 2010. p. 118. 
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indivíduo decidiu3233. Por esse motivo, quando nos submetemos a uma promessa ou a 

um contrato, agiremos de acordo com o próprio resultado que estipulamos, e por isso 

como um fim em si mesmo. A capacidade de agir autonomamente é o que concede aos 

seres humanos a dignidade34

 Para o filósofo, o cumprimento de promessas é o certo a ser feito independente 

da consideração sobre os benefícios ou prejuízos que possa trazer. Somente por essa 

maneira teremos como motivação o cumprimento de deveres

. Respeitar a dignidade humana significa tratar as pessoas 

como fins nelas e não meios - e, dessa forma, agir moralmente. Somente assim, cada 

pessoa  pode ser considerada autônoma e livre.  

35. Em uma perspectiva 

Kantiana, agir moralmente significa obedecer às leis, as quais criadas por indivíduos 

racionais, que autonomamente as escolheram. Nesse sentido, promessas são 

cumpridas porque foram feitas para serem cumpridas 36

  Além disso, quem prometeu e deixou de cumprir o acordado, estaria usando a 

outra pessoa como um meio e não como um fim, pois desrespeitaria sua autonomia ao 

enganá-la com uma falsa promessa

. O seu descumprimento 

importaria no agente agindo conforme seus sentidos. Em outras palavras, estaria 

atendendo fatores externos a sua vontade e por isso não estaria agindo 

autonomamente. 

37

                                                        
32 SANDEL, Michael J. Justice: What is the right thing to do? Nova Iorque, FSG Books, 2010. p. 109. 

. Portanto, os deveres morais existem desde que 

33 Kant diferencia o que denomina de imperativo hipotético e de  imperativo categórico para explicar como 
a razão pura pode determinar a vontade. No imperativo hipotético, ou condicional, o sujeito faz Y para 
conseguir obter X. Desse modo, sua ação só é feita como um meio para conseguir outro fim. Isso é 
diferente no imperativo categórico , ou incondicional, onde o indivíduo faz determinada circunstância 
porque quer aquilo, ou em outras palavras, como um fim em si e não como um meio para outro propósito 
específico.  
 Segundo Kant, somente quando agimos conforme o imperativo categórico é que estamos agindo 
moralmente, pois ser livre e autonomo requer que agimos incondicionalmente. Desse modo, ao agirmos 
conforme o imperativo hipotético agimos para a satisfação de algo externo a nossa vontade e não 
estaremos sendo livres. Ao passo que, quando agimos conforme o imperativo categórico estaremos 
agindo autonomamente de acordo com o que queremos por um fim em sí. Nesse sentido, estaremos 
sendo livres. Para mais informações ver: Sandel, Michael J. Justice: What is the right thing to do? 
Nova Iorque, FSG Books, 2010. p. 119-124. 
34 SANDEL, Michael J. Justice: What is the right thing to do? Nova Iorque, FSG Books, 2010. p. 110. 
35 Para mais informações ver: Sandel, Michael J. Justice: What is the right thing to do? Nova Iorque, 
FSG Books, 2010. p. 114. 
36 KILPI, Jukka. The Ethics of Bankruptcy. Londres: Routledge, 1998. p. 57. 
37 SANDEL, Michael J. Justice: What is the right thing to do? Nova Iorque, FSG Books, 2010. p. 120-
121. 
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essa liberdade de escolha também exista. Há de se concluir que a autonomia individual 

e a liberdade são a base para que direitos e deveres morais sejam estabelecidos38

 Em um contrato ou em uma promessa essa situação pode ser observada. 

Segundo Kant, o dever de se manter promessas é tanto do promissor quanto do 

promitente e decorre da vontade de ambas as partes em acordarem

. 

39. Escrevendo 

sobre o tema em uma visão claramente Kantiana, Charles Fried observa que, 

"Enquanto considerar a obrigação  contratual como baseada na promessa, em 

obrigações auto-impostas pelas partes, o foco da investigação é a vontade das 

partes"40, sendo a promessa uma expressão da vontade das partes em dado momento. 

Nesse sentido, a sua observância é proveniente do que as partes querem

 Seguindo essa linha, quando promessas são feitas, os indivíduos convencionam 

sobre sua prática e suas consequências. Tal convenção faz com que as partes criem 

expectativas na outra. Com base no princípio Kantiano de confiança e respeito, é 

errado invocar essa convenção a fim de fazer uma promessa para depois quebrá-la

 que seja 

cumprido.  

41. 

O erro moral nesse caso ocorre, pois segundo o filósofo, quando se quebra uma 

promessa o promissor enfatiza suas necessidades e anseios sobre o promitente, 

desconsiderando a expectativa ou o dever que teria em cumprir o acordado42

 Contudo, o autor Jukka Kilpi, traz para debate a hipótese onde uma das partes 

posteriormente deixa de querer o que fora acordado na promessa. Nessa situação, 

considerando a sua autonomia e a sua liberdade, poderia argumentar que não teria o 

menor problema se a parte descumprir aquela promessa, pois não mais concordaria 

com a mesma. Manter-se  preso àquele acordo importaria em um prejuízo à autonomia 

de vontade e liberdade da parte. Dessa sorte, o que faz com que promessas sejam 

cumpridas mesmo que a vontade das partes venha a mudar depois de sua 

. Desse 

modo, estaria tratando o promitente como um meio para atingir algum interesse seu e 

não como um fim em si mesmo.  

                                                        
38 KILPI, Jukka. The Ethics of Bankruptcy. Londres: Routledge, 1998. p. 48. 
39 KILPI, Jukka. The Ethics of Bankruptcy. Londres: Routledge, 1998. p. 51. 
40 FRIED, Charles. Contrato como Promessa. Rio de Janeiro: Elsevier Editora Ltda., 2008. p. 5. 
41 FRIED, Charles. Contrato como Promessa. Rio de Janeiro: Elsevier Editora Ltda., 2008. p. 21. 
42 SANDEL, Michael J. Justice: What is the right thing to do? Nova Iorque, FSG Books, 2010. p. 120-
121. 
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constituição? Para que esse questionamento seja respondido, entende o autor que a 

análise deve ser feita sob a figura do indivíduo que instaurou a promessa, ou seja, 

aquele que prometeu. A expectativa de direito que a outra parte teria em uma promessa 

só ocorreria caso quem prometeu prometesse43. É a partir desse momento que nasce o 

dever de cumprimento do acordado, pois é através dessa expectativa que os indivíduos 

decidem autonomamente se submeterão ou não a um acordo. Quem promete cria 

também expectativas para seu próprio comportamento futuro criando limites à sua 

autonomia de vontade vindoura. Desse modo, a promessa é uma expressão da 

autonomia que restringe à liberdade futura44

 Delimitar o futuro por meio de escolhas traz deveres e obrigações morais. O 

futuro ainda é incerto quando a promessa é feita, no entanto, no mínimo é determinado 

por meio de uma preposição. A partir daí ou se cumpre com a promessa ou se comete 

um erro moral. O dever moral de uma promessa ser mantida decorre da autonomia de 

quem prometeu, na sua capacidade de delimitar o futuro por meio da permanência 

(constância) que sempre será válido independentemente se no futuro as partes 

mudarem de ideia

. 

45. A promessa é capaz de promover confiança nas ações futuras de 

quem prometeu46. Conforme entende Charles Fried, "Prometer é mais do que relatar 

com sinceridade a intenção atual de alguém, pois essa pessoa pode estar livre para 

mudar de ideia, mas não livre para quebrar uma promessa."47

 Conforme defende Kilpi, muito embora a liberdade seja uma condicionante para 

a autonomia da vontade, a limitação ao futuro não reduz a autonomia individual, pois 

autonomia não é sinônimo de liberdade

 

48

 De forma complementar, segundo Jukka, caso a liberdade futura não fosse 

delimitada, a autonomia seria destruída, pois deveres morais não poderiam ser mais 

. A autonomia seria o ponto de partida para 

poder fazer escolhas. Em outras palavras, a liberdade pode ser restringida pelas 

escolhas. Mas a liberdade de escolhas deve ser sempre mantida, garantindo assim que 

a autonomia persista.  

                                                        
43 KILPI, Jukka. The Ethics of Bankruptcy. Londres: Routledge, 1998. p. 56. 
44 KILPI, Jukka. The Ethics of Bankruptcy. Londres: Routledge, 1998. p. 58. 
45 KILPI, Jukka. The Ethics of Bankruptcy. Londres: Routledge, 1998. p. 58. 
46 FRIED, Charles. Contrato como Promessa. Rio de Janeiro: Elsevier Editora Ltda., 2008. p. 14. 
47 FRIED, Charles. Contrato como Promessa. Rio de Janeiro: Elsevier Editora Ltda., 2008. p. 12. 
48 KILPI, Jukka. The Ethics of Bankruptcy. Londres: Routledge, 1998. p. 59. 
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empreendidos. Nesse caso, os indivíduos estariam agindo de acordo com o que Kant 

denomina de Imperativo Hipotético, pois suas ações seriam somente uma 

condicionante para se atingir algum outro objetivo49

O moralista do dever, no entanto, vê o prometer como um artifício que 
indivíduos livres e morais moldaram sobre a premissa da confiança 
mútua, e cuja força moral deriva dessa premissa.

. Nessa mesma perspectiva, a ideia 

de manutenção de acordos pode ser moralmente defendida conforme traz o autor 

Charles Fried:  

50

 
 

 Conforme se observou, podemos assumir então que as promessas funcionam da 

mesma maneira que a teoria das obrigações trazidas na seção anterior. Obrigações 

seriam promessas vinculantes não só por sua moralidade, como também pela força 

jurídica. Por outro lado, o direito dos EUA abarca a possibilidade do não cumprimento 

de obrigação assumida ou de promessa feita. Prosseguiremos, então, com a análise 

dessa outra abordagem da relação credor-devedor introduzida pelo bankruptcy 

discharge. 

 

1.3 O bankruptcy discharge e algumas peculiaridades 
 
 Existe possibilidade, consagrada no direito estrangeiro, de liberar os devedores 

do adimplemento de suas dívidas na falência pessoal, pelo requerimento do discharge. 

Nesse diapasão, é relevante analisarmos o mecanismo, pois ele é inovador ao tratar a 

relação de crédito. O discharge importa na possibilidade legal do não cumprimento do 

acordo estipulado. Nesse sentido, contradiz noções que prezam justamente pela 

necessidade da manutenção das promessas, como abordamos anteriormente.  

 É importante salientar que no direito norte americano o discharge possui 

algumas ramificações em seus capítulos 7, 11, 12 e 13, os quais variam se o devedor 

for pessoa física ou jurídica, por exemplo51

                                                        
49 SANDEL, Michael J. Justice: What is the right thing to do? Nova Iorque, FSG Books, 2010. p. 119. 

. O "Capítulo 7 - Liquidação" demonstra ser o 

mais importante para fins desse estudo, pois importa no requerimento de falência 

50 FRIED, Charles. Contrato como Promessa. Rio de Janeiro: Elsevier Editora Ltda., 2008. p. 21. 
51 Para mais informações ver: 
<http://www.uscourts.gov/FederalCourts/UnderstandingtheFederalCourts/HowCourtsWork/BankruptcyCas
es.aspx> Acesso em 08/04/2014.  
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pessoal do devedor pessoa física. Desse modo, observaremos que o tratamento dos 

insolventes pelo capítulo 7 nos EUA difere-se bastante do mecanismo brasileiro da 

insolvência civil52

 O fundamento constitucional para o discharge encontra-se no dispositivo do 

Artigo 1, Seção 8 da Constituição Federal dos Estados Unidos

.  

53

 Muito embora a lei de falências norte americana tente atender aos interesses dos 

credores, garantindo uma maneira eficiente deles reaverem seus créditos

, segundo o qual institui 

a necessidade de ser estabelecida uma lei nacional relativa à falência. O instituto está 

disposto na lei federal norte americana no seu Código de Falências e estipula, de 

maneira geral, que o devedor estaria liberado da responsabilidade de pagamento de 

determinadas dívidas. Os estados também podem instaurar outras leis que delimitem a 

relação credor/devedor. 

54, também 

tenta conciliar os interesses dos devedores, para que não importe em um encargo 

muito grande55

 Fresh start pode ser entendido como a garantia que os insolventes têm para 

recomeçar uma nova vida financeira, importando, para tanto, em uma segunda chance 

aos mesmos. Nesse sentido, suas antigas dívidas já submetidas ao discharge não 

incidirão nessa "nova vida financeira", e, por isso, diz-se que podem recomeçar do 

zero

. Em relação aos devedores, um dos objetivos do discharge é garantir 

um novo recomeço, ou fresh start, aos insolventes afundados em dívidas e 

completamente dominados por elas.  

56

 Cumpre esclarecer que alguns débitos não são alcançados pelo mecanismo, 

dentre eles os fiscais e as penalidades governamentais (multas) e financiamento 

educacional. Ademais, dívidas decorrentes de pensões alimentícias/ auxílio familiar, por 

exemplo, também não seriam abarcadas  pelo discharge. Por isso, os devedores ainda 

seriam solicitados ao pagamento de tais débitos mesmo tendo se submetido ao 

.   

                                                        
52 Será possível observar que no Brasil a palavra é mantida até sua última possibilidade, de modo a 
preservar os contratos, como vamos observar no capítulo 3.   
53 Artigo 1, Seção 8 da Constituição dos Estados Unidos. 
54 Muito embora, conforme trazido por Michael Herbert especificamente em relação ao Capítulo 7 da Lei 
de Falências norte americana os credores, na prática, não têm seus créditos pagos quando na falência 
de pessoa física. HERBERT, Michael J. Understanding Bankruptcy. Nova Iorque: Matthew Bender & 
Co, 1995. p. 4,  
55 HERBERT, Michael J. Understanding Bankruptcy. Nova Iorque: Matthew Bender & Co, 1995. p. 1-2. 
56 HERBERT, Michael J. Understanding Bankruptcy. Nova Iorque: Matthew Bender & Co, 1995. p. 3. 



 

 

20 

instituto57. Entretanto, qual seria a razão por trás dessas exceções? Qual seria o motivo 

para não conceder a liberação das dívidas em tais casos? Entende-se, na primeira 

hipótese, que o governo é um credor favorecido. Além disso, no segundo caso 

pretende-se criar incentivos para que haja financiamentos para a educação. Já na 

última alternativa, compreende-se que esses créditos devam ser solvidos por conta da 

proteção à instituição familiar.58

 Ademais, existem outras circunstâncias em que o discharge não será concedido: 

ao insolvente que não tenha mantido adequadamente um relatório de suas finanças; 

que não consiga explicar satisfatoriamente a perda de seus ativos; que tenha incorrido 

em crimes falimentares como a perjúria; que não tenha obedecido a alguma ordem 

judicial proferida pela Corte de falências; que tenha transferido, alienado ou destruído 

algum ativo que seria transformado em propriedade da massa falida; ou, seja 

caracterizada a hipótese de abuso do devedor quando no requerimento do instituto. 

Desse modo, é possível observar que o discharge objetiva beneficiar somente àqueles 

de boa-fé, o que demonstra certa razoabilidade por trás da diretriz

  

59. O instituto também 

torna evidente alguns ativos para os credores e garante distribuição igualitária dos 

mesmos. Por fim, também persegue a eficiência econômica por meio da alocação de 

riscos de incumprimento das dívidas60

 Há de se mencionar ainda que a Comissão de Falências recomendou que os 

devedores tivessem aulas de como se sustentarem financeiramente. O objetivo das 

aulas seria evitar que o insolvente sofra falência novamente. Contudo, muito embora a 

. 

                                                        
57  Cumpre adicionar que o discharge importa em uma ordem judicial permanente, requerida pelos 
devedores, que proíbe os credores a tomarem qualquer ação para a satisfação de seus créditos. Dessa 
sorte, não podem recorrer aos meios judiciais de execução de dívidas. Além disso, os credores tampouco 
podem entrar em contato com os devedores para pressioná-los ao pagamento das dívidas, o que 
demonstra, de certa maneira uma blindagem entre eles e seus devedores, constituindo no Automatic 
Stay. Para mais informações sobre o Automatic Stay ver HERBERT, Michael J. Understanding 
Bankruptcy. Nova Iorque: Matthew Bender & Co, 1995. p. 105. 
58  HOWARD, Margareth. A Theory of Discharge in Consumer Bankruptcy. In: Ohio State Law 
Journal, Ohio: Volume 48, 1987. p. 1057-1058. 
59  Conforme trazido pela doutrina norte americana, o instituto visa proteger somente os devedores 
honestos que, por alguma razão externa as suas expectativas, não puderam adimplir suas dívidas. 
Conforme denominado pela doutrina, o mecanismo atende os honest but misfortunate debtors. Conforme 
se observa: "Um dos propósitos principais da Lei de Falências é aliviar os devedores honestos do peso 
do endividamento opressivo e autorizá-los a recomeçarem do zero, livre das obrigações e 
responsabilidades decorrentes de infortúnios de negócios" (tradução livre) HERBERT, Michael J. 
Understanding Bankruptcy. Nova Iorque: Matthew Bender & Co, 1995. p. 4. 
60  HOWARD, Margareth. A Theory of Discharge in Consumer Bankruptcy. In: Ohio State Law 
Journal, Ohio: Volume 48, 1987. p. 1048. 
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recomendação não tenha sido aceita, acredita-se que os devedores submetidos ao 

discharge conseguem apreender com a experiência e não mais sofram falência 

pessoal61

 Cumpre esclarecer que a concessão da liberação das dívidas a somente 

determinados devedores se justifica para que não haja uma banalização do instituto. O 

discharge pretende criar incentivos para que os insolventes aprendam a se organizarem 

financeiramente. Ainda com essa finalidade, há disposição temporal de que os 

devedores somente poderiam entrar com pedido de discharge caso assim não tivessem 

feito nos últimos seis anos

.  

62. Desse modo, o mecanismo tem como foco o bem estar e 

reabilitação dos devedores, a manutenção do mercado de consumo, e, em última 

análise, a dignidade da pessoa humana63

 Tendo demonstrado as teorias obrigacionais do Direito e os fundamentos morais 

para a manutenção da palavra, a primeira impressão que se tem acerca do mecanismo 

norte americano é que ele importaria em uma contradição às instituições já presentes 

em nosso ordenamento jurídico. Ele poderia, portanto, ser tido como imoral e/ou, ao 

menos não seria abarcado no nosso texto legal plenamente. Entretanto, no próprio 

direito dos EUA há institutos que também primam pela manutenção da palavra e pela 

força vinculativa dos contratos. O que justificaria então o discharge? Existem 

argumentos morais por trás desse instituto ou apenas uma notória justificativa 

econômica? Essas questões serão respondidas a seguir. 

, por meio da manutenção da autonomia dos 

insolventes. 

 

                                                        
61  HOWARD, Margareth. A Theory of Discharge in Consumer Bankruptcy. In: Ohio State Law 
Journal, Ohio: Volume 48, 1987. p. 1060. 
62 Código de falências dos EUA, § 727 (a) (8).  
63  FLINT, Richard E. Bankruptcy Policy: Toward A Moral Justification For The Financial 
Rehabilitation of the Consumer Debtor. In: Whashington and Lee Law Review, Washington: Volume 
48, 1991. p. 536. 
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2 - FUNDAMENTOS MORAIS PARA O DESCUMPRIMENTO DE PROMESSAS  
 
 No capítulo anterior vimos que a manutenção da palavra em contratos é 

abordada tanto pela teoria obrigacional como justificada por fundamentos morais. No 

entanto, muitas vezes, quem prometeu cumprir não possui condições de arcar com as 

obrigações assumidas em um acordo. Evidenciou-se que o discharge liberaria o 

devedor de dívidas voluntariamente adquiridas. O que se demonstrará no presente 

capítulo, no entanto, é que além da argumentação econômica, há também fundamentos 

morais para justificar o discharge.  

 Em relação aos argumentos econômicos, entendem os estudiosos que o 

mecanismo norte americano de liberação de dívidas na falência pessoal deve ser 

pensado de modo a considerar seus incentivos e desincentivos econômicos. Sendo o 

procedimento muito atrativo para insolventes e nada chamativo para os credores - 

levando em consideração que as pessoas visam sempre maximizar sua riqueza - o 

preço de crédito aumentaria. Do mesmo modo, caso o procedimento de falência 

beneficiasse somente os credores, haveria um grande desincentivo ao crédito e, por 

sua vez, ao desenvolvimento social. Em suma, o procedimento de falências e o 

discharge deveriam considerar tais comportamentos de modo a garantir a maior 

eficiência econômica 64

 Dessa sorte, o presente capítulo visa abordar razões morais que poderiam ser 

utilizadas para sustentar que, na falência pessoal mediante o requerimento formal do 

discharge, a parte não seria obrigada a adimplir o contrato, reconhecendo-se a 

possibilidade de não pagamento de débitos. Portanto, essa seção será dividida em dois 

momentos: o primeiro analisará fundamentos consequencialistas que defendem o 

discharge. Por fim, abordaremos argumentos deontológicos que embasam o 

mecanismo norte americano. Nesse sentido, especificamente, a primeira parte dessa 

seção estudará noções utilitaristas. Em seguida, avaliará o discharge por meio da teoria 

de Justiça de John Rawls, e, por fim, faremos uma defesa da ideia de que a 

. Nesse diapasão, não desconsiderando a relevância de tais 

argumentos entendemos que eles não constituem objeto da presente análise, e por 

esse motivo não serão aprofundados. 

                                                        
64 HERBERT, Michael J. Understanding Bankruptcy. Nova Iorque: Matthew Bender & Co, 1995. p. 8-12. 
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manutenção da palavra em acordos celebrados por devedores enquadrados em 

falência pessoal constitui um encargo à própria autonomia deles . 

 Em suma, será possível concluir que muito embora o discharge possa importar 

em uma contrariedade às justificativas trazidas no capítulo 1 do trabalho, ele também 

possui justificativas morais de diferentes perspectivas65

 

.  

2.1 Uma perspectiva Utilitarista sobre o discharge  
 
 Sob à luz do Utilitarismo clássico de Jeremy Bentham, discutiremos como os 

seus argumentos podem fornecer embasamento moral para o discharge. Esse enfoque 

é relevante, pois contribuirá para a consideração utilitarista para a liberação de dívidas 

em falência pessoal, demonstrando que o instituto pode ser fundamentado sob a ótica 

do autor. 

 Jeremy Bentham, fundador do raciocínio utilitarista, entendia que o princípio da 

moralidade traduzia-se em maximizar o bem estar, por meio da maximização de 

felicidade sobre as injúrias ou a dor66. De acordo com o autor, as pessoas são dirigidas 

por sentimentos traduzidos em bom ou ruim, o que faz com que eles sejam 

determinantes na decisão do certo a ser feito67

 O autor Michael Sandel

. Logo, sendo a utilidade a alternativa 

que prezasse pela felicidade e prazeres, ou ainda, a opção que diminuísse os 

transtornos, o certo a ser feito de modo a maximizar o bem estar seria a escolha que 

objetivasse a utilidade. Em relação à legislação, esta também teria que vislumbrar essa 

consideração. Portanto, quando na elaboração de normas os legisladores devem 

ponderar quais leis são capazes de produzir a maior utilidade, por meio do cálculo dos 

benefícios trazidos por elas subtraídos seus custos.  
68

                                                        
65 Nesse sentido, discutiremos a liberação de promessas na insolvência civil no capítulo 3. 

 atribui duas críticas a Bentham que serão a seguir 

abordadas e relacionadas com o discharge. A primeira, prevê que o argumento do 

utilitarista não reconhece os direitos individuais e dignidade da pessoa humana, pois ao 

avaliar somente o total das felicidades produzidas não leva em conta a felicidade de 

66 SANDEL, Michael J. Justice: What is the right thing to do? Nova Iorque, FSG Books, 2010. p. 34. 
67 BENTHAM, Jeremy. Uma introdução aos princípios da moral e da Legislação. 1ªed. São Paulo: 
Abril S.A. Cultural e Industrial. p. 3-4. 
68 SANDEL, Michael J. Justice: What is the right thing to do? Nova Iorque, FSG Books, 2010. p. 48. 
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indivíduos separadamente69. Haveria, portanto, certa tendência da maioria prevalecer 

sobre preferências da minoria7071

 A segunda crítica feita por Sandel entende que o Utilitarismo de Bentham reduz 

todas as problemáticas morais em uma análise básica de custo-benefício, não sendo as 

preferências ou o bem estar julgados

. Direcionando esse argumento para o discharge, ao 

considerarmos uma lei que libere os insolventes de suas dívidas, haveria uma 

sobreposição injusta do bem estar dos devedores sobre o bem estar dos credores? 

Nossa primeira intuição seria responder que sim. Entretanto, observaremos adiante que 

a liberação das dívidas não prejudica a utilidade dos credores. 

72. Significaria dizer que a análise de custos e 

benefícios é uma maneira muito simplória de analisar questões sociais complexas, já 

que não atribui valores aos custos ou às preferências73

                                                        
69  Tendo em vista essa crítica, John Stuart Mill, também filósofo utilitarista, tenta conciliar direitos 
individuais com a lógica utilitarista. Defende que as pessoas sejam livres para fazerem o que intentam, 
desde que não prejudiquem terceiros. A utilidade, segundo Mill deveria ser vista a longo prazo. Dessa 
maneira, ao se respeitar e primar pela liberdade dos indivíduos, estaria gerando os maiores benefícios e 
felicidades para todos. Além disso, O Estado não deve interferir na liberdade individual quando visa pela 
proteção das pessoas contra seus próprios anseios, ou mesmo, impor o que é melhor para a maioria dos 
indivíduos. Desse modo, as pessoas devem ser tratadas com liberdade e independência. Essas seriam 
absolutas, desde que não afete terceiros.Para mais informações ver: SANDEL, Michael J. Justice: What 
is the right thing to do? Nova Iorque, FSG Books, 2010. p. 48-50. e  MILL, John Stuart. Sobre a 
liberdade. 1ª ed. São Paulo: Martins Fontes Editora, 2000. p. 22.  

. Ao analisarmos a relação 

custo-benefício do discharge, vemos que para os credores esse mecanismo traria 

custos, enquanto que para os devedores, benefícios. Contudo, não levaríamos em 

consideração a gravidade desses custos. O não pagamento poderia desencadear uma 

série de consequências ruins para o credor. Por exemplo, o fato do devedor não tê-lo 

pago faz com que o credor não consiga pagar a sua hipoteca e, por essa razão, seja 

despejado de onde mora ou também originasse outras situações nesse sentido. 

70 SANDEL, Michael J. Justice: What is the right thing to do? Nova Iorque, FSG Books, 2010. p. 37. 
71  Entretanto, sobre esse ponto, há de se notar que a maioria para Bentham não prevalece 
automaticamente, só por ser maioria. O cálculo a ser feito, pode, no final das contas, indicar que um 
grupo menor de pessoas tem muito mais a perder com determinada medida do que as maioria das 
pessoas tem a ganhar.  
72 Em contraste, o autor utilitarista John Stuart Mill atribui ao utilitarismo um caráter qualitativo de análise 
de custo- benefício. Assim, acredita que existem benefícios melhores que outros, assim como injúrias 
piores que outras. Afirma que "É perfeitamente compatível com o princípio da utilidade reconhecer o fato 
de que algumas espécies de prazer são mais desejáveis e mais valiosas do que outras". Além disso, 
entende que dentre dois prazeres, se um deles for preferível pela maioria de pessoas que tenham 
experimentado os dois benefícios, então este é o mais valioso. MILL, John Stuart. Utilitarismo. São 
Paulo: Iluminuras, 2000. p. 189. Para mais informações ver: SANDEL, Michael J. Justice: What is the 
right thing to do? Nova Iorque, FSG Books, 2010. p. 53. 
73 SANDEL, Michael J. Justice: What is the right thing to do? Nova Iorque, FSG Books, 2010. p. 41. 
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 Com base nas considerações feitas acima, é possível identificar, de início que o 

discharge pode ser mais favorável aos insolventes e pode atentar contra o bem estar 

dos credores. Entretanto, há de se analisar a situação de um outro ângulo, o que 

permitirá concluir que os direitos dos credores não seriam violados, ou que, no mínimo 

o instituto não traria transtornos a eles. Será demonstrado que a liberação das dívidas 

também pode ser beneficial tanto para a sociedade como também até mesmo para os 

seus credores. 

 Primeiramente, em relação aos benefícios trazidos aos devedores, a liberação do 

pagamento das suas dívidas significa que eles terão uma nova oportunidade de 

reorganizarem-se financeiramente. Desse modo, o instituto objetiva a garantia de um 

novo recomeço ao devedor, primando por sua dignidade. Em segundo lugar, no que 

tange ao bem estar social, ao libertar o indivíduo do superendividamento, além de ser 

mais benéfico para ele mesmo, é também para a sociedade como um todo, já que 

coloca ele de volta ao mercado de consumo74

 No que concerne ao bem estar social, em qual das seguintes situações seria 

garantido maior bem estar para a sociedade como um todo: (i) obrigar o devedor ao 

pagamento da dívida assumida, satisfazendo os credores, mas importando em 

possíveis prejuízos permanentes ao insolvente? ou, (ii) perdoar a obrigação do 

devedor, ensinando a ele como se estruturar financeiramente e permitindo que ele se 

mantenha na esteira de consumo? Na primeira alternativa, o insolvente não teria 

incentivos para garantir senão sua subsistência. Desse modo, não conseguiria assumir 

. Nesse sentido, os benefícios trazidos 

para a sociedade decorrem do fato de que o devedor passa a conseguir consumir 

outros bens que não exclusivamente para a sua subsistência.  Por fim, o discharge 

também seria favorável aos credores, pois o risco de não pagamento de um crédito é 

muito grande. Havendo, portanto, um mecanismo legal que trate sobre essa 

problemática de maneira previsível, coerente e sistematizada é muito importante para 

os credores. Essa previsibilidade permite que o instituto seja capaz de repartir os riscos 

de não adimplemento de um contrato de empréstimo, como se verá abaixo.  

                                                        
74  FLINT, Richard E. Bankruptcy Policy: Toward A Moral Justification For The Financial 
Rehabilitation of the Consumer Debtor. In: Whashington and Lee Law Review, Washington: Volume 
48, 1991. p. 554 -555. 
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ou arcar com créditos fiscais, por exemplo, e seria apenas um consumidor elementar75. 

Toda a sua renda seria direcionada para saldar suas dívidas. Já na segunda situação, 

além de obviamente causar mais bem estar ao devedor e à sociedade como um todo, 

também causaria maior bem estar aos credores, ou no mínimo seria indiferente para 

eles. Essa afirmativa sustenta-se com base no seguinte fato: em um contrato onde 

obrigações são assumidas é notório que os credores correm o risco do não 

adimplemento das mesmas. Existem meios, no entanto, para assegurar a satisfação 

das obrigações, como por exemplo, a execução da dívida. Entretanto, essa saída pode 

ser muito custosa, seja em termos financeiros, mas também em relação aos esforços 

empreendidos e tempo gasto. Considerando esse risco, os credores podem repassar 

seus eventuais custos para devedores futuros. Funcionaria da seguinte maneira, por 

exemplo: levando em conta o não pagamento de um devedor presente, no próximo 

crédito a ser concedido à um futuro devedor haveria a incidência de juros maiores ou 

prazos menores76

 Um sujeito insolvente e sem meios para solver seus débitos também não possui 

maneiras para arcar com a obrigação contratual previamente adquirida. Nesse sentido, 

essa obrigação não deve ser absoluta. Muito embora essa afirmativa possa importar em 

uma ruptura de contrato, ou, em outras palavras, em quebra de promessa, o perdão 

das dívidas no caso do discharge pode ser embasado por argumentos 

consequencialistas de justiça e não somente por argumentos de cunho puramente 

econômico. 

. 

 Em suma, concluimos que a possibilidade de liberar os insolventes de suas 

dívidas não gera sobreposição do bem estar destes sobre a utilidade dos credores. O 

discharge poderia ser fundamentado pelo Utilitarismo de Bentham, pois maximizaria o 

bem estar e a felicidade tanto dos devedores, da sociedade de maneira geral, como 

também dos credores. Assim, a noção consequencialista trazida pode servir como base 

para institutos que primam pela proteção dos insolventes, já que são capazes de 

produzir a melhor consequência para os insolventes, para a sociedade e até mesmo 

para os credores77

                                                        
75 KILPI, Jukka. The Ethics of Bankruptcy. Londres: Routledge, 1998. p. 70. 

.  

76 KILPI, Jukka. The Ethics of Bankruptcy. Londres: Routledge, 1998. p. 71.  
77 KILPI, Jukka. The Ethics of Bankruptcy. Londres: Routledge, 1998. p. 70.  
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2.2. Uma perspectiva Rawlsiana sobre o discharge  
 

 A relevância de trazermos outras teorias morais díspares das consequencialistas 

para dar suporte ao discharge auxilia a evidenciar que o instituo pode não importar em 

uma total contrariedade à nossa intuição. Além disso, é de relevo estudar concepções 

deontológicas, que definem o que é certo e errado independente do que é bom ou ruim. 

Essas noções contrariam a argumentativa consequencialista do Utilitarismo, que 

considera somente a igualdade formal entre os agentes. Esse embate sugere que a 

liberação das dívidas em falência pessoal, pode ser aceita moralmente embasando-se 

até mesmo em diferentes concepções de justiça, sendo justificável em todas elas. 

 Existem alguns estudos nos EUA discutindo a possibilidade de justificar o 

discharge a partir de uma perspectiva rawlsiana de justiça78. Muito embora tais estudos 

abordem o Capítulo 11 do instituto e sejam criticados por alguns autores, 79

 Em sua concepção do que seria uma sociedade justa, o autor estabelece 

princípios que estruturam a própria investigação do que pode ser a justiça social. 

Destarte, propõe  um exercício de pensamento que denomina de posição original. Esta 

exige que, hipoteticamente, indivíduos, sem saber nenhuma característica própria - se 

serão ricos ou pobres, por exemplo - estabeleçam premissas igualitárias na estrutura 

básica da sociedade. Essas premissas atuarão como ponto de partida para a 

distribuição justa de bens primários

 esse 

capítulo utilizará das noções trazidas por essa literatura e pelo próprio Rawls para 

analisar o Capítulo 7 do mecanismo norte americano. 

80

 A razão para se adotar a posição original se instaura, pois ela permite formar os 

termos equitativos no sistema de cooperação trazido por Rawls. Garante, assim, que 

. A partir da distribuição justa de tais bens, 

posteriormente, instituições sociais também serão justas. Esse princípio possibilita que 

em um primeiro momento os indivíduos sejam livres e iguais.  

                                                        
78 Ver, por exemplo, KOROBKIN, Donald R. Contractarianism and the Normative Foundations of 
Bankruptcy Law. In: Texas Law Review, Texas: Volume 71, 1992-1993. 
79 Ver, por exemplo, NEWBORN, Mary Josephine. The New Rawlsian Theory of Bankruptcy Ethics. In: 
Cardozo Law Review, São Diego: Volume 16, 1994-1995. 
80  RASMUSSEN, Robert K.  An Essay on Optimal Bankruptcy Rules and Social Justice. In: 
University Of Ilinois Law Review, Ilinóis: Volume 1994, 1994. p. 11. 
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eles sejam "estabelecidos por meio de um acordo entre cidadãos livres e iguais, unidos 

pela cooperação, à luz do que eles consideram serem suas vantagens recíprocas81

A posição original, ou véu da ignorância, não permite que as partes 
conheçam as posições sociais ou as doutrinas abrangentes específicas 
das pessoas que elas representam. As partes também ignoram a raça e 
o grupo étnico, sexo, ou outros dons naturais como a força e a 
inteligência das pessoas.

". 

Segundo Rawls:  

82

 
    

 Sob o véu da ignorância, conforme trazido por Michael Sandel, as pessoas 

poderiam pensar que devem "aceitar determinado ponto pois existe a possibilidade de 

futuramente sermos o lado mais fraco da relação"83. Nesse sentido, a proposta de 

Rawls é afastar posições vantajosas de negociação que uma das partes possa possuir. 

Por essa razão, permite que o acordo social originário seja assumido de maneira 

equitativa pelas partes, onde nenhuma "tenha posição mais vantajosas do que as de 

outras"84

 Ademais, o autor dispõe que o dever moral de cumprimento de contratos decorre 

de quando o acordo foi celebrado respeitando a autonomia e reciprocidade das 

partes

. Caso o acordo não observe essa condicionante não poderá ser considerado 

como justo ou válido. 

85. Sendo voluntariamente formados, os contratos expressam a autonomia das 

partes a submeterem-se às suas condições.  Além disso, são instrumentos de benefício 

mútuo, trazendo à tona a ideia de reciprocidade. O dever de cumprimento do mesmo 

decorre da obrigação de contra prestar o benefício que uma parte trouxe à outra86

 O autor entende que caso a estrutura básica da sociedade não fosse justa, toda 

e qualquer transação que ocorresse a partir daí também seria injusta

.  

87

                                                        
81 RAWLS, John. Justiça como Equidade. São Paulo: Martins Fontes, 1996. p. 20. 

. Desse modo, o 

objetivo dos indivíduos na posição original seria estabelecer a base estrutural para uma 

sociedade justa. Rawls entende que as pessoas, na posição original, concluiriam por 

duas premissas básicas. A primeira seria de que todos os indivíduos teriam os mesmos 

82 RAWLS, John. Justiça como Equidade. São Paulo: Martins Fontes, 1996. p. 22. 
83 SANDEL, Michael J. Justice: What is the right thing to do? Nova Iorque, FSG Books, 2010. p. 141. 
84 RAWLS, John. Justiça como Equidade. São Paulo: Martins Fontes, 1996. p. 21. 
85 SANDEL, Michael J. Justice: What is the right thing to do? Nova Iorque, FSG Books, 2010. p. 144. 
86 SANDEL, Michael J. Justice: What is the right thing to do? Nova Iorque, FSG Books, 2010. p. 145. 
87  RASMUSSEN, Robert K.  An Essay on Optimal Bankruptcy Rules and Social Justice. In: 
University Of Ilinois Law Review, Ilinóis: Volume 1994, 1994. p. 9. 
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direitos e seriam livres. A segunda seria o princípio da diferença no qual as 

desigualdades sociais e econômicas seriam alocadas de modo a garantir que elas 

pudessem melhorar a condição da classe menos favorecida88

 Para relacionar a teoria de Rawls com o discharge, cumpre analisar com mais 

proximidade o princípio da diferença. A sua aplicação serviria para avaliar instituições 

posteriores da sociedade. Essas seriam aceitas caso capazes de melhorar a condição 

da classe menos favorecida. Nesse diapasão, o princípio consideraria justo não se 

algum instrumento fosse igualitário para todos, mas sim se fosse capaz de melhorar a 

condição da classe menos favorecida de indivíduos. Cumpre esclarecer que essa 

classe seria aquela que tem menos acesso aos bens primários

.  

89

 Em relação à análise de um dispositivo legal que libere os devedores do 

adimplemento de suas dívidas, os seguintes questionamentos devem ser feitos: 

Primeiramente, qual seria a classe menos favorecida? Como resposta, analisando 

contrato de crédito, é possível observar que as partes não possuem o mesmo poder de 

barganha quando acordam. Dessa maneira, muito embora o devedor assuma 

voluntariamente a obrigação de adimplir o credor, é notável que o credor tenha muito 

mais vantagens negociais do que o devedor, podendo ser defendido que a classe 

menos favorecida na relação credor-devedor seria a dos últimos. Em seguida, seria o 

discharge  capaz de melhorar a condição dos menos favorecidos quando em quadro de 

falência pessoal? Sem dúvidas, a resposta dessa questão seria afirmativa. Como já 

tratado nesse estudo, o mecanismo norte americano garante o fresh start dos 

insolventes, preza pela dignidade dos mesmos, importando, portanto, em uma benesse 

concedida a esse grupo de pessoas. Concordando com essa afirmativa, seria plausível 

argumentar que o instituto norte americano é um meio de  melhorar a condição do 

. Por exemplo, 

indivíduos na posição original estariam debatendo sobre a instituição de duas leis. A lei 

a ser escolhida, pelo princípio da diferença, seria aquela que fosse capaz de garantir 

que indivíduos menos favorecidos tivessem sua condição melhorada independente do 

fato dela aumentar as desigualdades sociais ou não.  

                                                        
88  RASMUSSEN, Robert K.  An Essay on Optimal Bankruptcy Rules and Social Justice. In: 
University Of Ilinois Law Review, Ilinóis: Volume 1994, 1994. p. 14. 
89  RASMUSSEN, Robert K.  An Essay on Optimal Bankruptcy Rules and Social Justice. In: 
University Of Ilinois Law Review, Ilinóis: Volume 1994, 1994. p. 14-15. 
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devedor, que quando em falência pessoal já encontra inúmeras dificuldades a sua 

frente. Isto porque seria um meio de contribuir para que ele aumentasse seu poder de 

barganha na hora de assumir um contrato de crédito. 

 O instituto norte americano seria, desse modo, considerado justo e moralmente 

aceito como uma maneira de melhorar a condição da classe menos favorecida, no caso 

sendo essa constituída pelos devedores. Importaria, portanto, em possibilidade 

excepcional de quebra de promessas. Assim, o discharge pode não mais ser visto como 

uma contrariedade às nossas intuições quando compreendidos as justificativas morais 

que dão suporte para o instituto. Esses fundamentos podem decorrer de  algumas 

linhas de justiça as quais podem ser contraditórias entre si, mas capazes de dar suporte 

a ele.  

 
2.3  O discharge  como uma maneira de se preservar a autonomia do devedor 
 

 No capítulo 1 foram analisados fundamentos morais para a manutenção das 

palavras e demonstradas algumas noções trazidas por Kant. A título de debate cumpre 

trazer algumas críticas feitas a ele nesse aspecto, as quais fundamentam que a quebra 

de promessa também pode ser embasada moralmente. Será demonstrado que o 

discharge pode dar ensejo à manutenção da autonomia do devedor em um contrato de 

crédito, assim como na falência pessoal. Partindo do pressuposto que dívidas 

contraídas por meio de livre manifestação de vontade devem ser pagas, seria um erro 

moral liberar os devedores do seu cumprimento. No entanto, poder-se-ia argumentar o 

contrário. Um insolvente em falência pessoal tem alguns de seus direitos afetados e, 

por isso, não consegue exercer sua autonomia livremente. 

 Charles Fried afirma que "a relação contratual estabelece laços morais entre as 

partes. Portanto, em caso de dificuldade de cumprimento por uma delas, decorrente de 

um fato externo as partes têm o dever de dividir esse fardo"90

                                                        
90 KILPI, Jukka. The Ethics of Bankruptcy. Londres: Routledge, 1998. p. 75. 

. Esse entendimento pode 

relativizar a necessidade do devedor cumprir com o acordado. Contudo, muito embora o 

autor Jukka Kilpi defenda a liberação das dívidas na falência pessoal, ele discorda da 

afirmativa de Fried, pois não acredita que o contrato seja capaz de estipular esse dever. 
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Kilpi entende que a maioria dos contratos é feita visando benefícios econômicos de 

cada agente separadamente e, por essa razão, não existe essa responsabilidade geral 

entre as partes91

 Conseguindo provar que quando um insolvente não cumpre o contrato não 

estará cometendo um erro moral, então será possível demonstrar que o próprio Kant 

não sustenta deveres morais absolutos

. 

92. As partes são agentes autônomos capazes 

de exercer suas vontades livremente e introduzir a moralidade em seus 

comportamentos. No entanto, às vezes, as condições de uma delas pode alterar 

radicalmente ao longo de uma promessa. Nessas situações, as circunstâncias 

necessárias da existência de um dever moral desaparecem93

 Retirar a liberdade de uma pessoa porque ela não possui outra alternativa de 

escolha é diferente do que quebrar uma promessa por livre e espontânea vontade. Na 

primeira situação, o futuro da pessoa não mais depende de sua autonomia, já que ela 

não possui liberdade de escolha. Já no segundo caso, o agente ainda pode escolher se 

vai cumprir com o prometido ou não. A sua autonomia e liberdade ainda estão 

presentes na segunda alternativa, mesmo importando em um erro moral caso o sujeito 

opte por não cumprir a sua palavra. O segundo caso assemelha-se com o 

entendimento de Kant sobre falsas promessas, pois nelas quem prometeu estará 

privilegiando os seus anseios sobre o de outra pessoa, utilizando-a como um meio para 

chegar ao que deseja

. Em outros termos, a 

liberdade de escolha é uma condição necessária para a existência de um dever moral. 

Quando um devedor não tem outra alternativa em relação ao seu futuro financeiro, sua 

vida econômica se torna subordinada aos interesses dos credores. Dessa maneira, o 

devedor não pode escolher livremente nesse escopo. Essa falta de autonomia faz com 

que ele não mais possua nenhum dever moral em manter a promessa. 

9495

                                                        
91 KILPI, Jukka. The Ethics of Bankruptcy. Londres: Routledge, 1998. p. 75. 

. Vejamos, uma aluna necessitando de dinheiro para comprar 

livros para a faculdade, muito embora já saiba de antemão que não tem a menor 

intenção de ressarcir o seu colega, pede dinheiro emprestado a ele prometendo o seu 

92 KILPI, Jukka. The Ethics of Bankruptcy. Londres: Routledge, 1998. p. 75. 
93 KILPI, Jukka. The Ethics of Bankruptcy. Londres: Routledge, 1998. p. 76. 
94 SANDEL, Michael J. Justice: What is the right thing to do? Nova Iorque, FSG Books, 2010. p. 120-
121. 
95 KILPI, Jukka. The Ethics of Bankruptcy. Londres: Routledge, 1998. p. 78. 
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pagamento futuramente. O caso narrado pode ser tido como errado moralmente, pois a 

aluna está usando seu colega unicamente como um meio para conseguir um fim 

específico e, dessa maneira, não está respeitando autonomia dele ao enganá-lo com 

uma promessa falsa. 

 Com base no que foi dito acima é possível afirmar  que o insolvente falido, nesse 

sentido, não comete um erro moral quando não paga por sua dívida porque o dever 

moral de pagamento (ou cumprimento do contrato) não mais existe. Essa afirmativa 

permite que se conclua que o discharge reestabelece a autonomia e liberdade do 

devedor96

 O que pretendemos, portanto, nesse capítulo foi trazer argumentos morais que 

pudessem embasar o discharge, não sendo o instituto apenas defendido por um viés 

econômico. Da mesma forma, demonstramos que existem fundamentos morais 

capazes de justificar que, em determinadas circunstâncias, a quebra de uma promessa 

seria aceita. Tais circunstâncias seriam no caso de falência pessoal e a quebra de 

promessa ocorreria por meio da liberação das dívidas do insolvente pelo discharge. No 

capítulo subsequente, demonstraremos qual o tratamento que o direito brasileiro 

concede a devedores em falência pessoal. Já conhecendo o mecanismo norte 

americano sobre o tema, e conhecendo as razões morais por trás desse, 

questionaremos se a insolvência civil também consegue, sob uma perspectiva moral, 

trazer benefícios para os insolventes e seus credores. 

.  

 

                                                        
96 KILPI, Jukka. The Ethics of Bankruptcy. Londres: Routledge, 1998. p. 80. 
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3 - A LIBERAÇÃO DE PROMESSAS NA INSOLVÊNCIA CIVIL DO DIREITO BRASIL 
 
 Na seção anterior foram estudados alguns fundamentos morais que embasam a 

liberação de promessa quando da ocorrência do discharge. Por meio desses 

fundamentos, foi possível constatar que o instituto norte americano é capaz de trazer 

benefícios para os devedores, para os credores e para a sociedade de maneira geral, 

sendo justificado moralmente. No direito brasileiro, muito embora a liberação de dívidas 

também possa estar presente, o tratamento que se dá para os insolventes é 

completamente diferente do encontrado nos EUA. Por exemplo, a liberação das dívidas 

é uma das últimas alternativas concedidas pela insolvência civil, conforme se verá 

adiante.  

 Essa seção tem como objetivo analisar o instituto da insolvência civil no direito 

brasileiro de modo a criticar algumas de suas características. Muito embora possa ser 

dito que o procedimento opte pelo cumprimento das palavras acordadas, acredita-se 

que isso não condiz com os fundamentos morais para a manutenção de promessas. 

Além disso, ele não é capaz de retirar os devedores do quadro de insolvência e é 

incapaz de saldar os credores plenamente.   

 O mecanismo da insolvência civil aplicado para pessoas físicas e funciona como 

uma espécie de falência para as sociedades empresárias. Nesse sentido, uma vez 

requerido, os bens do devedor passarão a pertencer e serem geridos pela massa de 

bens 97

 Encontra-se em caso de insolvência civil aquele devedor que possui dívidas 

superiores ao valor de seus bens, conforme define o art. 748 do Código de Processo 

Civil ("CPC")

. Cabe destacar, que estão presentes também o concurso de credores e a  

universalidade do juízo. 

98. Entretanto, cumpre mencionar que o superendividado, ou insolvente, é 

aquele que está impossibilitado, de forma duradoura ou estrutural, de proceder ao 

pagamento de suas dívidas99

                                                        
97 THEODORO JÚNIOR, Humberto. A Insolvência Civil: Execução por quantia certa contra devedor 
insolvente. Rio de Janeiro: 1984, 2ª Ed. p. 210. 

. 

98 Art. 748 do CPC: Dá-se a insolvência toda vez que as dívidas excederem à importância dos bens do 
devedor. 
99 SCHIMIDT NETO, André Perin. Superendividamento do Consumidor: Conceito, Pressupostos e 
Classificação. Revista da SJRJ, Rio de Janeiro, nº 26, p. 167-184, 2009. p. 169. 
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 A insolvência do devedor pode ser requerida por ele próprio, por seu espólio ou 

por seus credores. Os efeitos do procedimento estão elencados no art. 751 do CPC: 

produz o vencimento antecipado das dívidas contraídas; arrecadação de todos os bens 

do devedor; e a execução por concurso universal dos seus credores. Nesse momento, 

é possível observar que o instituto tem maiores preocupações em atender os direitos 

que os credores têm em reaver seus créditos do que com o próprio devedor em si. O 

procedimento visa simplesmente liquidar o patrimônio do devedor a fim de satisfazer os 

créditos pendentes, sem maiores considerações com o superendividado 100 .  Essa 

análise também pode ser atribuída quando observada a disposição contida no art. 752 

do CPC, que afirma que, declarada a insolvência, o devedor perde o direito de 

administrar seus bens e de deles dispor, até a liquidação total da massa. Observa-se, 

nesse sentido, que o insolvente fica totalmente a mercê dos seus credores101

  Considerando que o procedimento de insolvência civil pode durar anos, será 

que os devedores não se enquadrariam em situação similar à de servidão aos seus 

credores? No Brasil, a extinção da obrigação somente ocorre quando decorrido o prazo 

de cinco anos contados da data de encerramento do processo de insolvência, como 

traz o art. 778 do CPC. Desse modo, observa-se que, além do devedor já perder a 

autonomia assim que o processo de insolvência é concedido, essa situação se prolonga 

por anos. Portanto, ao meu ver, na prática, os efeitos trazidos por esse instituto fazem 

com que os insolventes se enquadrem 

. 

sim em hipótese de servidão102

  Vejamos, durante o procedimento o devedor perde toda a sua autonomia para a 

gestão de seus bens. Desse modo, o fato dos bens serem administrados integralmente 

pela massa, o insolvente pode não ter incentivo nenhum para ganhar salário, ou mesmo 

trabalhar. Por que ele iria trabalhar se no final do mês ele não poderia nem mesmo 

decidir como alocar seu salário, sendo a ele garantido somente o mínimo para a 

subsistência? Parece que essa questão poderia ser respondida com argumentos 

consequencialistas. Contudo, o que se pretende focar nesse momento é em um outro 

. 

                                                        
100 SCHIMIDT NETO, André Perin. Superendividamento do Consumidor: Conceito, Pressupostos e 
Classificação. Revista da SJRJ, Rio de Janeiro, nº 26, p. 167-184, 2009. p. 168. 
101 THEODORO JÚNIOR, Humberto. A Insolvência Civil: Execução por quantia certa contra devedor 
insolvente. 2ª ed. Rio de Janeiro: 1984, p. 210. 
102  Conforme SCHIMIDT NETO, André Perin. Superendividamento do Consumidor: Conceito, 
Pressupostos e Classificação. Revista da SJRJ, Rio de Janeiro, nº 26, p. 167-184, 2009. p. 170, "(...) o 
procedimento é desastroso, podendo gerar a mendicância de uma família inteira". 
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tipo de resposta. Essa situação faz com que o trabalho do indivíduo seja apenas um 

meio para que ele salde suas dívidas, aproximando-se com o que Kant denominou de 

imperativo hipotético. Logo, o trabalho seria apenas um meio para outro fim específico, 

e não um fim em si. Por essa razão, a motivação para ganhar salário teria que ser a 

possibilidade de agir autonomamente, e desse modo tratando as ações como um fim 

em si e não como um meio. 

 A perda de autonomia constitui uma grave problemática que o discharge 

consegue mitigar através da garantia do fresh start, mas que o instituto brasileiro 

agrava. Observa-se, ainda, que pela insolvência civil, caso não haja como adimplir 

todos os credores e tendo a massa já sido liquidada sem que se tenha sido efetuado o 

pagamento integral a todos, o devedor continua obrigado pelo saldo, conforme traz o 

art. 774 do CPC. Para piorar o quadro, dispõe o art. 775, do mesmo diploma legal, que 

o insolvente fica obrigado ao pagamento dos créditos pelos bens que venha adquirir até 

que seja declarada a extinção das obrigaçõe103

 Conforme o art. 782 do CPC, somente após sentença que declarar extinta as 

obrigações o devedor estará habilitado a praticar todos os atos da vida civil. Observa-se 

que somente nesse momento ocorre a liberação das dívidas, permitindo que o 

insolvente recupere sua autonomia. Desse modo, muito embora a liberação de dívidas 

esteja presente no direito brasileiro, ela ocorre tardiamente. Além disso, difere do 

discharge, que, a partir da sua concessão já permite que o devedor pratique atos da 

vida civil de imediato.  

. Essas disposições são completamente 

opostas com a presente nos EUA que, por meio da garantia de fresh start permite que 

as propriedades adquiridas pelos insolventes após o requerimento do discharge  não se 

submetam a massa de bens.  

 Dessa sorte, há de se mencionar, adicionalmente, que além de importar em um 

pesado encargo para os insolventes, o instituto brasileiro não é capaz de garantir que 

os credores sejam pagos plenamente. Em outras palavras, é possível mencionar que a 

insolvência civil não é capaz de atender os anseios dos credores satisfatoriamente, e 

                                                        
103 THEODORO JÚNIOR, Humberto. A Insolvência Civil: Execução por quantia certa contra devedor 
insolvente. 2ª ed. Rio de Janeiro: 1984. p. 220-221. Conforme traz o autor: "Se é o patrimônio que 
responde pelas dívidas, pouco importa saber em que momento um determinado bem passou a integrá-lo. 
Enquanto não satisfeitas integralmente as dívidas, subsitente estará a responsabilidade arcada pelo 
patrimônio do devedor, com ou sem novos componentes". 
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muito menos garantir a autonomia para os devedores. No tocante a esta ultima, pode 

ser argumentado que a perda de autonomia constitui em significante atentado contra a 

dignidade da pessoa humana.  

 Considerando que a insolvência civil vise preservar a manutenção de promessas 

em contratos de crédito, ainda assim ele não seria capaz de moralmente atender a esse 

escopo. Conforme visto anteriormente, em relação às perspectivas Kantianas trazidas, 

agir moralmente significa obedecer às leis criadas por indivíduos autônomos. Portanto, 

os deveres morais existem desde que essa liberdade de escolha também exista. Vimos 

que a promessa é uma expressão da autonomia da vontade a qual restringe a liberdade 

futura104

 Cumpre adicionar que por ser um meio muito gravoso aos insolventes e por não 

ser eficiente para os credores garantirem o pagamento dos seus créditos, a insolvência 

civil está cada vez mais inutilizada no Brasil. Demonstra-se, portanto, uma real 

necessidade de se pensar em soluções para tratar da situação dos insolventes na 

falência de pessoa física, pois além da instituição existente ser ineficaz e gravosa, ela 

também está cada vez mais em desuso. 

. Nesse sentido, a liberdade poderia ser manipulada pelas escolhas, desde que 

um mínimo de liberdade fosse mantido, para que a autonomia pudesse persistir. Nesse 

sentido, durante o procedimento da insolvência civil, a total perda de autonomia do 

insolvente para praticar atos da vida civil, para gerir até mesmo o seu salário, faz com 

que ele não mais devesse atender ao procedimento, pois não teria nenhum dever moral 

para tanto. Seria até mesmo um "erro  moral" ele pagar os credores em dadas 

circunstâncias. Ou seja, ou ele não adimpliria os contratos, importando em um quebra 

de promessa ou ele assumiria uma situação de servidão, sendo que nas duas 

alternativas estaria cometendo um erro moral.  

 O direito brasileiro vem gradativamente respondendo a necessidade de mitigar a 

problemática. Atualmente, tramita no Congresso Projeto de Lei do Senado nº 283 de 

2012, que visa alterar disposições do Código de Defesa do Consumidor ("CDC") no que 

tange a relação de crédito entre os credores e os devedores. Entretanto, muito embora, 

esse Projeto traga significativas mudanças acerca da problemática, o seu maior foco 

consiste em evitar o superendividamento e não em como tratar dos devedores quando 

                                                        
104 KILPI, Jukka. The Ethics of Bankruptcy. Londres: Routledge, 1998. p. 58. 
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já se enquadram na insolvência. Desse modo, visa orientar melhor os consumidores a 

priori, ou seja, no momento em que assumem créditos. Nesse sentido, não 

desconsiderando a sua importância, o Projeto não serve para resolver a problemática 

trazida por esse estudo, que analisa a situação onde o devedor já faliu. Apesar de 

importar em um mecanismo mais drástico aos credores, a partir da liberação de 

promessas a autonomia das partes é preservada além de garantir a dignidade da 

pessoa humana de ambas. Esse instituto poderia ser uma solução para a 

impossibilidade de se adimplir promessas na falência de pessoa física.  

 Em síntese, o que se pretendeu nesse capítulo foi criticar o procedimento da 

insolvência civil no Direito brasileiro, demonstrando ser insuficiente para atender aos 

anseios a que se propõe, e incapaz de garantir a dignidade da pessoa humana e 

autonomia das partes.  
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CONCLUSÃO 
 

Promessas devem ser cumpridas. Ao longo dos anos, esse foi o entendimento 

que o direito e teorias sobre a moralidade deram para a questão. No entanto, vimos que 

em determinadas hipóteses - como no caso de falência de pessoa física- a abordagem 

pode ser outra, permitindo que algumas promessas não sejam cumpridas. Nessa linha, 

esse estudo pretendeu abordar fundamentos morais para a liberação de promessas na 

falência pessoal. Para tanto, abordamos o discharge com visões de justiça díspares 

entre si. Primeiramente, vimos o tratamento que noções consequencialistas dariam para 

o instituto norte americano, e em seguida vimos duas argumentações deontológicas 

sobre a liberação de promessas. Essa abordagem sob diferentes teorias de justiça foi 

relevante para demonstrar que todas possuem abertura para admitir a liberação de 

dívidas na falência pessoal. Em um terceiro momento, analisamos como o Brasil 

compreende a temática e discordamos da forma como o país trata da liberação das 

dívidas pela insolvência civil.  

Em relação a argumentos consequencialistas, pelo Utilitarismo de Jeremy 

Bentham, foi possível observar que a relativização da necessidade de pagamento das 

dívidas aumenta o bem estar não somente de quem devia como também de quem 

possuía o crédito e, portanto, da sociedade como um todo. Portanto, não há uma 

sobreposição do bem estar dos insolventes sobre a utilidades dos credores. 

Quando estudado por noções deontológicas, primeiramente abordamos o 

discharge por entendimentos de justiça de John Rawls. Nesse momento, observamos 

que o instituto poderia ser embasado pelo princípio da diferença de modo a melhorar a 

condição da classe menos favorecida, sendo essa formada pelos devedores. Em 

seguida, vimos que a teoria de manutenção de promessas abordada por Kant foi 

relativizada, já que demonstrou-se que o descumprimento de acordos na falência de 

pessoa física ajuda a preservar a autonomia dos devedores. Por esse motivo, não aflige 

os valores absolutos estipulados pelo filósofo, tratando os indivíduos como um fim em si 

mesmo e não como meio. Demonstramos que em certas situações – no caso de 

falência de pessoa física e estando o devedor de boa fé– a quebra de promessas seria 

aceita até mesmo pela teoria kantiana. 
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Por fim, analisamos a insolvência civil no Brasil sob uma perspectiva moral, 

observando se ela é capaz de preservar a autonomia dos devedores e trazer benefícios 

para os credores. O entendimento alcançado foi que a insolvência não satisfaz esses 

critérios. Argumentou-se que o procedimento de insolvência brasileiro poderia até 

mesmo enquadrar devedores em hipótese similar à servidão aos credores. Durante o a 

insolvência, o devedor também não pode praticar atos da vida civil livremente. Dessa 

maneira, considerando que o processo dura anos, a diretriz brasileira prolonga o quadro 

de submissão do devedor por muito tempo. Ainda, em relação aos credores, o 

mecanismo brasileiro não é capaz de garantir o pagamento do crédito contraído. Por 

meio da análise da insolvência civil em comparação com o discharge foi possível 

observar que seria melhor ter outra abordagem no tratamento dos insolventes em 

falência pessoal.  

Em suma, demonstrou-se de primeiro plano que, muito embora a liberação de 

promessas na falência pessoal possa parecer contrária a moralidade e às instituições 

tradicionais do Direito, ela consegue ser justificada moralmente e, assim, traz maiores 

benefícios para todos. Nesse sentido, o discharge importa em um instituto inovador 

para a questão. Contudo, mais importante do que pensar em trazer o mecanismo para 

o Brasil ou, ainda, de supervalorizar o instituto - já que esse também possui nuances 

bastante questionáveis que não foram abordadas no estudo - devemos observar dois 

pontos fundamentais: 1) Existem boas razões morais para reconhecer a liberação de 

promessas na falência pessoal; e 2) A filosofia moral e a politica podem oferecer 

parâmetros para comparar novos arranjos legislativos que tenham a pretensão de 

liberar promessas, especialmente no que afeta a relação entre credores e devedores.  
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1 Artigo 1, Seção 8 da Constituição dos Estados Unidos transcreve que: "The Congress 

shall have power to lay and collect taxes, duties, imposts and excises, to pay the debts 

and provide for the common defense and general welfare of the United States; but all 

duties, imposts and excises shall be uniform throughout the United States; (...) To 

establish a uniform rule of naturalization, and uniform laws on the subject of 

bankruptcies throughout the United States;" 
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