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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo identificar quantos processos envolvendo 

empresários ou sociedades empresárias que após o encerramento de sua 

respectiva recuperação judicial por cumprimento do plano, soergueram suas 

respectivas atividades empresariais. Como critério de verificação utiliza-se o não 

posterior pedido de falência ou execução fundada em título judicial originário da 

concessão da recuperação judicial (art. 59, § 1º LRE) após o encerramento por 

cumprimento do plano. Buscando atingir este objetivo, foram utilizados e analisados 

todos os processos de recuperação judicial distribuídos junto à 2º Vara de Falência e 

Recuperações Judiciais do Foro Cível Central da Comarca da Capital do Estado de 

São Paulo desde a vigência da LRE (09/06/2005) até o encerramento temporal 

desta pesquisa, qual seja, 21 de outubro de 2014. De forma subsidiária, nesta 

pesquisa realizou-se a descrição dos processos presentes no universo de pesquisa 

determinado, identificando, assim, dados como o tempo médio das diversas fases do 

processo de recuperação judicial, tipos empresários e enquadramento tributário dos 

requerentes, motivos que levaram ao indeferimento do processamento, convolação 

em falência das respectivas recuperações judiciais, quantidade de recuperações 

deferidas e concedidas, visto que tais informações interessam diretamente ao 

objetivo final deste trabalho e compõem momento anterior ao futuro encerramento, 

assim como os dados aqui apresentados podem influenciar de forma direta a 

conclusão da pesquisa. O pressuposto que originou e guiou este trabalho é a 

ausência de dados empíricos sobre o tema, pois se acredita que o conhecimento da 

realidade prática do instituto ora estudado é necessário para entender e melhorar 

seu funcionamento.  

 

Palavras-chave: Recuperação judicial de empresas. Recuperação judicial encerrada 

por cumprimento. Pedidos de Recuperação judicial. Tempo do processo 

recuperacional.  

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

The present work has as objective verify how many businessmen or business society 

that, after the closure of your respective judicial reorganization for the plan’s 

compliance, raised your respective business activities. As verification criterion uses 

the non posterior bankruptcy request or the judicial instrument enforcement originary 

of the judicial reorganization concession (article 59, 1st §, LRE) after the closure by 

plan’s compliance. Trying to achieve this objective, it was used and analyzed all the 

judicial reorganization requests distributed to the 2nd Bankruptcy and Judicial 

Reorganization Court of São Paulo, since the effectiveness of LRE (09/06/2005) until 

the temporal closure of this research, which is, 21st , October 2014. Subsidiary, in this 

research was done the description of the processes present in the specific research 

universe, identifying, therefore, data as the mean time of the judicial reorganization 

process steps, type of business and company size, reasons that lead to the 

processing dismissal, conversion in bankruptcy of the respective judicial 

reorganizations, quantity of granted reorganization and conceded, since these 

informations concern directly to this work’s final objective and compose previous 

moment to the future closure, as well as the data presented here can influence 

directly to the research conclusion. The presupposition that originate and guided this 

work is the absence of empiric data about the topic, because this research believes 

that the knowledge of the studied institute’s practical reality is necessary to 

understand and improve its functioning. 

 

Key-Words: Business judicial reorganization. Judicial reorganization closed by 

compliance. Applications for judicial reorganization. Length of judicial reorganization 

process. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Lei 11.101/2005 disciplina o instituto da recuperação judicial do empresário 

e da sociedade empresária no Brasil há quase dez anos, porém, ainda carece de 

pesquisas empíricas1 para aprofundar e entender a nova sistemática do direito 

concursal pátrio, uma vez que há ausência de informações sobre o funcionamento 

na prática dos processos recuperatórios, especialmente no que tange aos resultados 

atingidos pelos empresários e sociedades empresárias que utilizaram o instituto da 

recuperação judicial como forma de soerguer suas atividades.  

Atendo-se ao tema deste trabalho, desde a vigência da LRE diversos 

empresários e sociedades empresárias buscaram a utilização deste instituto 

complexo com o objetivo de superar a crise2 econômico-financeira e soerguer suas 

atividades empresariais. 

Sem dúvida, apesar de não ser perfeita, a LRE é instrumento jurídico mais 

adequado do ponto de vista das necessidades dos empresários e sociedades 

empresárias atuais, se comparado ao antigo Decreto-Lei 7.661/45, visto que oferece 

aos seus legitimados maiores possibilidades para superação dos obstáculos que a 

atividade empresarial enfrenta cotidianamente.   

Porém, passados nove anos e meio de vigência da LRE, pouco se sabe sobre 

os resultados atingidos nos processos de recuperação judicial, se aqueles que a 

utilizaram conseguiriam não só manter sua atividade, como superar a crise 

instaurada e voltar ao mercado de forma sólida, ou seja, cumprindo todas as 

                                                           
1
A única pesquisa acadêmica encontrada que possui similaridade com o presente trabalho foi a 
dissertação de mestrado realizada por Dione Valesca Xavier de Assis, cujo título é: “Análise Empírica 
sobre o Processo de Recuperação Econômica pela via Judicial adotado pelas sociedades 
empresárias: a experiência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.” Porém, a pesquisa 
mencionada trata do universo das recuperações judiciais distribuídas junto as Varas empresariais da 
comarca do Rio de Janeiro. Apesar da similaridade metodológica, os dois trabalhos foram realizados 
em universos de pesquisa diferentes, assim como o tratamento dos dados, objetivos e hipóteses são 
diferentes. Além disso, a diferença temporal entre as pesquisas faz grande diferença nas conclusões 
alcançadas. 

2
 Fábio Ulhoa Coelho divide a crise empresarial em econômica, financeira e patrimonial. Para este 

autor deve-se entender por crise econômica a: “retração considerável nos negócios desenvolvidos 
pela sociedade empresaria. [...] A crise financeira revela-se quando a sociedade empresária não tem 
caixa para honrar seus compromissos. É a crise de liquidez. [...] Por fim, a crise patrimonial é a 
insolvência, isto é, a insuficiência de bens no ativo para atender à satisfação do passivo. Trata-se de 
crise estática, que dizer, se a sociedade empresária tem menos bens em seu patrimônio que o total 
de suas dívidas, ela parece apresentar uma condição temerária, indicativa de grande risco para os 
credores.” (COELHO, 2005, p. 24-25). Ainda sobre o tema, ver DIAS (2014, p. 27-39). 
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obrigações assumidas e mantendo atividade empresarial saudável do ponto de vista 

econômico. 

Realizado este breve introito, no presente estudo busca-se analisar o 

funcionamento da recuperação judicial junto à 2º Vara de Falência e Recuperações 

Judiciais do Foro Cível Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, 

descrevendo a situação em que se encontraram os casos ali encerrados e em 

andamento, para determinar quantas recuperações judiciais que obtiveram 

encerramento por cumprimento do plano deram continuidade nas suas atividades de 

forma saudável3, ou seja, sem que tenha sido requerida sua posterior falência ou 

esteja o empresário ou sociedade empresária sendo executada com base no título 

executivo judicial oriundo da concessão da recuperação judicial. 

Para atingir tal objetivo4, o presente trabalho, além desta introdução, é 

composto por um capítulo metodológico no qual se encontram pormenorizados os 

                                                           
3
 Devido a restrição de acesso a documentos, especialmente contábeis, das empresas integrantes do 

grupo que tiveram suas respectivas recuperações judiciais encerradas por cumprimento do plano, 
não foi possível a utilização de índice de liquidez geral para auferir a “saúde” da empresa em 
questão, bem como restou impossibilitado à análise de fluxo de caixa, lembrando que o índice de 
liquidez geral: “[...] serve para detectar a saúde financeira a curto e longo prazo da empresa, 
indicando quanto a empresa possui de Ativo Circulante e Realizável em Longo Prazo para cada $1,00 
de dívida total, sendo ela utilizada como uma medida de segurança financeira da empresa a longo 
prazo, revelando sua capacidade de assumir todos os compromissos.” (NETO, 2007, p. 120). 
Levando em conta as limitações desta pesquisa, se faz necessário definir de forma objetiva um 
critério para definir se a empresa encontra-se economicamente “saudável”, na acepção latu senso do 
termo. Posto isso, optou-se por utilizar como critério, a ausência de pedidos de falência, não 
execução do título judicial concebido na concessão da recuperação judicial, assim como, de forma 
complementar, a consulta ao Serasa Experian, para verificar a existência de protestos e pendências 
posteriores ao encerramento da respectiva recuperação judicial. Por fim, esta pesquisa tem ciência 
das limitações que o critério selecionado possui, mas, mesmo assim, acredita-se que através dele é 
possível responder de forma satisfatória à pergunta central desta pesquisa. 

4
 O objetivo de verificar empiricamente os resultados de legislação falimentar, no caso aqui 

recuperacional, não é novo, visto que Waldemar Ferreira em sua obra Tratado de Direito Comercial já  
apresentava dados interessantes sofre os resultados da legislação vigente em épocas passadas, 
senão vejamos: “A lei de 1929, em verdade, pelo que afirmam as estatísticas publicadas, alcançou, 
em grande parte, seu objetivo. As falências, que antes de decretavam a granel, e terminavam por 
concordatas miseráveis, de um a cinco por cento, rarearam sobremodo. Os números índices 
baixaram sensivelmente.” (FERREIRA, 1965, pg. 48).  

Segundo Adriana Valéria Pugliesi: [..] é um erro tentar aferir a eficiência de um sistema concursal pelo 
percentual de sucesso de empresas cuja reorganização (recuperação) tenha sido bem sucedida, na 
medida em que o acesso a tais procedimentos está aberto, ao menos em tese, a negócios que 
poderão revelar-se, posteriormente, inviáveis. (PUGLIESI, 2013, pg. 29). Em consonância com a 
referida autora, este trabalho se propõe apenas a descrever os processos de recuperação judicial e 
inferir sobre dados que foram encontrados no decorrer da pesquisa, não buscando medir se a 
legislação em vigor é eficiente ou não, ainda que, conforme aponta Simone Barros: “Do ponto de vista 
processual, o fiel cumprimento dos planos de recuperação e, por consequência, o encerramento da 
recuperação judicial poderiam ser um indicador relevante da efetiva recuperação das empresas.” 
(BARROS, 2012, p. 389). 
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objetivos que se busca atingir, e por breve capítulo acerca dos aspectos históricos 

do direito concursal no Brasil em virtude da importância destes para a melhor 

compreensão do presente. Em seguida, discorre-se sobre o marco teórico e 

fluxograma da recuperação judicial em razão da necessidade de se esclarecerem os 

conceitos utilizados na descrição dos dados. Posteriormente, tem-se efetivamente a 

descrição dos processos de recuperação judicial contidos no universo de pesquisa 

determinado. Logo após, serão analisadas as recuperações encerradas por 

cumprimento do plano, e, na conclusão, responde-se a pergunta central e são 

apresentados os achados desta pesquisa. 
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2 METODOLOGIA 

 

O presente trabalho trata-se de pesquisa empírica descritiva, tendo como 

objeto principal de pesquisa5 a totalidade dos processos de recuperação judicial, 

dentro do universo determinado, ou seja, a 2º Vara de Falência e Recuperações 

Judiciais do Foro Cível Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, que 

após sua distribuição tiveram seu posterior encerramento por cumprimento do plano, 

possibilitando verificar se houve o soerguimento das atividades econômicas dos 

empresários ou sociedades empresárias que utilizaram o instituto da recuperação 

judicial como forma de tratar da crise em que estavam inseridos. 

Para isso, conforme já apontado, utiliza-se como universo de pesquisa a 2º 

Vara de Falência e Recuperações Judiciais do Foro Cível Central da Comarca da 

Capital do Estado de São Paulo6, devido sua competência e especialização7, sendo 

levados em consideração todos os processos em andamento ou encerrados, 

distribuídos junto à respectiva Vara judicial, que envolvam pedidos de recuperação 

                                                           
5
 “O objeto de pesquisa é, geralmente, definido como uma lacuna que é preciso preencher: ‘Um 

problema de pesquisa se concebe como uma separação consciente, que se quer superar, entre o que 
nós sabemos, julgado insatisfatório, e o que nós desejamos saber, julgado desejável’”. (CHEVRIER, 
2003, p. 50).  

Ainda sobre o tema, “Ele se insere, portanto, numa problemática de avanço dos conhecimentos: o 
pesquisador escolhe seu objeto em função das faltas que ele detecta no corpus empírico constituído 
[...]” (DESLAURIERS; KERISIT, 2011, p. 132). 

6
 A eleição da 2º Vara de falência e recuperações judiciais do Foro Cível Central da Comarca da 

Capital do Estado de São Paulo dá-se por sua relevância no cenário nacional, visto que, 
possivelmente, tramite nesta o maior número de recuperações judiciais em um único ofício judicial, ao 
lado da 1º Vara especializada situada na mesma Comarca. Porém, a 2º Vara de falência e 
recuperações judiciais do Foro Cível Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo possui 
particularidade interessante, pois, desde sua criação por meio da Resolução 200/2005, de 
23/03/2005, houve a manutenção do magistrado Caio Marcelo Mendes de Oliveira no cargo até ser 
este empossado desembargador pelo TJSP em 24/06/2014, data próxima ao encerramento da coleta 
de dados realizada por esta pesquisa. Mesmo que não se objetive comparação entre distintas Varas 
especializadas, acredita-se que este fato é relevante para a seleção do universo de pesquisa. Leva-
se em conta, ainda, a cooperação da respectiva com este trabalho, fornecendo a relação de todos os 
processos de requerimento de recuperação judicial que nela se encontram distribuídos desde a 
vigência da LRE. Tal cooperação viabilizou a pesquisa; caso contrário, tornaria a determinação do 
universo pesquisado difícil de ser determinado.     

7
 Neste sentido Paulo Sérgio Restiffe: “Há leis locais que estabelecem, para os casos da Lei de 

Falências, juízos privativos próprios para o julgamento de falências e recuperações de empresas. No 
estado de São Paulo, o TJSP, por meio da Resolução 200, de 23.3.2005, tendo em conta a 
necessidade de especialização do serviço judiciário, em especial pelo advento da atual Lei de 
Falências, resolveu criar, por remanejamento , Varas de Falências e Recuperações Judiciais na 
comarca da Capital, com competência para processar , julgar e executar feitos relativos a falência, 
recuperação judicial e extrajudicial [...]” (RESTIFFE, 2008, pg. 101). 
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judicial. Dentro deste universo foram encontrados 179 processos, conforme relatório 

emitido pelo distribuidor competente8.  

A eleição do universo de pesquisa foi definida não só pela relevância, como 

também pela concordância da 2º Vara de Falência e Recuperações Judiciais do 

Foro Cível Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo em fornecer a 

relação integral dos processos nela distribuídos desde sua criação, possibilitando a 

consulta de todos os casos por meio do sistema de busca do TJSP. Obteve-se, 

assim, corpus empírico9 consistente e cientificamente válido, cujo recorte temporal 

inicia-se com a vigência da LRE, em 09/06/2005, e tem como data final o dia 

21/10/2014. 

Além da relação de processos fornecida pelo respectivo cartório, buscaram-se 

informações detalhadas sobre os processos que compõem o universo de pesquisa, 

por meio da ferramenta de pesquisa disponível no sítio eletrônico do TJSP, o que foi 

feito por meio da utilização da numeração única de cada processo, possibilitando 

não apenas perseguir o objetivo principal deste trabalho, como também o objetivo 

complementar, qual seja, a descrição dos processos de recuperação judicial. Desta 

descrição, buscou-se descrever os tipos empresários e porte empresarial dos 

requerentes, quantidade de indeferimentos e deferimentos do processamento, 

quantidade de recuperações concedidas, tempo de duração das fases da 

recuperação judicial10 e do processo como um todo, assim como o número de 

convolações em falência.  

Além disso, foi realizada consulta junto ao Serasa Experian com o intuito de 

obter informações sobre ações judiciais em cujo polo passivo figurem os sujeitos 

ativos das recuperações encerradas por cumprimento, protestos e valor das dívidas 

dos empresários ou sociedades empresárias que integram o núcleo deste trabalho – 

                                                           
8
 De acordo com o relatório existem 179 processos distribuídos que envolvem pedidos de 

recuperação judicial, porém nove deles tratam de assuntos diversos, sendo levados em conta apenas 
os processos que especificamente requereram a recuperação judicial. Lembra-se, ainda, que tal 
documento segue anexado a este trabalho. 

9
 É importante determinar o corpus empírico, visto que se trata de pesquisa na modalidade aberta 

(PIRES, 2008, p. 158), ou seja, não utiliza amostras estatísticas e, sim, o todo, representado neste 
caso pela integralidade dos pedidos de recuperação judicial distribuídos junto à 2º Vara de Falência e 
Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo. 

10
 Os parâmetros utilizados para se chegar ao tempo médio de duração das fases, bem como do 

processo como um todo, foram a data de distribuição do pedido de recuperação judicial e as 
posteriores datas de despachos, decisões e sentenças no transcorrer do processo. 
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o que possibilita verificar a situação econômico-financeira das recuperações 

encerradas por cumprimento.  

Foram, ainda, realizadas entrevistas com diversos atores do cenário 

recuperacional que inicialmente motivaram a pergunta de pesquisa deste trabalho, 

assim como contribuíram para a melhor compreensão dos aspectos práticos da 

recuperação judicial.  

Vasta contribuição doutrinária foi utilizada com a finalidade de definir os 

conceitos fundamentais e centrais que serão utilizados pelo presente estudo e de 

contribuir inegavelmente sobre pontos espinhosos do instituto.  

 Definidos universo de pesquisa, recorte temporal e ferramentas 

metodológicas utilizadas, persegue-se a resposta para a pergunta desta pesquisa, 

qual seja: “Quantos processos de recuperação judicial que figurem como parte 

empresários ou sociedades empresárias que, após o encerramento da recuperação 

por cumprimento do plano, encontram-se em saudável situação econômico-

financeira?”11. Além da pergunta de pesquisa, este trabalho apresenta, ainda, 

achados resultantes da descrição dos processos de recuperação judicial. 

Apesar de esta pesquisa possuir objetivos bem definidos na atual etapa, nem 

sempre foi assim. Inicialmente a pergunta que este trabalho se propôs a responder 

era se a recuperação judicial é “eficiente” no Brasil, pergunta esta que foi 

abandonada conforme a pesquisa foi avançando, especialmente por se tratar de 

termo difícil de ser definido e mensurado.  

As inquietações que resultaram neste trabalho foram oriundas de leituras de 

artigos e reportagens12 que passavam a impressão de que a recuperação judicial 

não se apresentava como solução para a crise empresária, especialmente no 

tocante a empresas de menor porte.  

Das inquietações, decorreu a motivação para sair a campo e realizar 

entrevistas junto aos operadores do direito recuperacional, com o objetivo de 

                                                           
11

 Ressalva-se que possíveis recuperações judiciais que ainda não foram encerradas, mesmo já 
cumpridas as obrigações previstas para os 2 primeiros anos após a concessão, não se encontram 
relacionados no grupo de recuperações judiciais encerradas, mas, sim, no grupo de recuperações 
judiciais ainda em andamento. Desde o início escolheu-se por utilizar para a resposta da pergunta de 
pesquisa as recuperações devidamente encerradas por cumprimento, visto que desta forma se parte 
de critério objetivo, qual seja o devido encerramento do processo na forma prevista na LRE, mesmo 
que fora do prazo legal. 

12
 A título de exemplo, ver: GAZZONI (2013) e LÜDERS (2013). Ressalta-se apenas, que tais 

reportagens são meramente informativas e incitaram o autor desta pesquisa a realizar trabalho 
acadêmico sobre o tema, não se tratando de hipótese adversa. 
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verificar qual seria, na opinião destes, o índice de “eficiência” dos processos de 

recuperação judicial. Neste momento, acreditava-se que tal resposta fosse ocorrer 

de forma natural e baseada em dados empíricos, ou, ao menos, baseado nos 

processos em que o entrevistado atuava.  

Porém, diferentemente do esperado, notou-se que as afirmações dos 

entrevistados, no tocante ao índice de “eficiência” buscado inicialmente, eram mais 

intuitivas do que efetivamente empíricas. Foi neste momento que se percebeu a 

ausência de dados sobre os resultados dos processos de recuperação judicial, bem 

como a ínfima quantidade de pesquisas empíricas sobre o tema, seja no que tange o 

resultado último dos processos, seja quanto à descrição do transcorrer da 

recuperação judicial, motivando o início desta pesquisa e trazendo esta ao estágio 

que se encontra atualmente. 

 Realizado este breve histórico sobre o caminho percorrido por este trabalho e 

determinada a pergunta de pesquisa para a qual se busca resposta, conforme já 

mencionado anteriormente, o que motivou esta pesquisa foi a ausência de 

pesquisas empíricas acerca da recuperação judicial, visto que tal instituto jurídico 

possui grande relevância não só para o empresário ou sociedade empresária em 

dificuldades financeiras, como para a evolução econômica e social do país. 

Ingressando propriamente na pesquisa em questão, no capítulo seguinte se 

apresentam os aspectos teóricos necessários à boa compreensão do tema, para 

que posteriormente seja possível, com a devida clareza esperada, tratar 

objetivamente da pergunta de pesquisa e achados que o trabalho pretende 

apresentar. 
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3 RECUPERAÇÃO JUDICIAL NO BRASIL 

 

Quando se encontrar o empresário ou sociedade empresária em crise 

econômico-financeira passível de superação, ou seja, atividade empresarial 

economicamente viável13, os legitimados podem se socorrer da LRE por meio da 

recuperação judicial ou extrajudicial para superar a crise instalada, objetivando a 

manutenção da fonte produtora, manutenção dos empregos, interesses dos 

credores e da sociedade como um todo.  

O instituto ora estudado, qual seja, a recuperação judicial, encontra-se 

regulamentado na Lei nº 11.101/2005 nos artigos 47 a 72, bem como nas 

disposições comuns entre a recuperação judicial e falência previstas na respectiva 

Lei, além da aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. 

Neste capítulo será analisado, de forma pormenorizada, o instituto da 

recuperação judicial de empresas, com breve apresentação dos aspectos históricos 

do direito concursal brasileiro e definição do marco teórico utilizado neste trabalho –, 

em seguida, em capítulo próprio, será o momento da análise empírica que se 

pretende.  

 

 

3.1 Aspectos históricos da recuperação judicial no Brasil  

 

O direito falimentar já conheceu diferentes abordagens no que tange ao 

tratamento da insolvência14. Segundo VALVERDE (1949, pg. 15) o direito falimentar 

brasileiro pode ser divido em quatro fases. A primeira delas data da promulgação do 

Código Comercial de 1850 até o advento da República15. Já no período republicano, 

                                                           
13

 Sobre tema, Rachel Sztajn: “Viável é o que pode ser executado, que pode ser duradouro. Portanto, 
o que se requer é uma demonstração matemática, não jurídica, de que, aplicadas as medidas 
saneadores desenhadas no plano, a crise será superada. (SZTAJN, 2007, pg. 367). Ainda sobre o 
tema, ver: DIAS (2014, p. 55-64). 

14
 “Em termos de análise do direito falimentar como um todo, o percurso ora descrito, em conjunto 

com os comentários que seguem no próximo capítulo, demonstra que o sistema concursal conheceu 
um período eminentemente punitivo, atravessou uma fase de objetivos absolutamente liquidatórios, 
alcançou propósitos conservativos, mediante a utilização de mecanismos preventivos e suspensivos, 
e atingiu um período de valorização da preservação da empresa, em decorrência do reconhecimento 
de que diferentes interesses, públicos e privados, são por ela abrangidos.” (CEREZETTI, 2012, p. 82-
83). 

15
 “Antes da independência, tiveram aplicação ao Brasil as Ordenações do Reino, vigentes em 

Portugal, ressaltando-se em todas elas o aspecto punitivo em relação ao “devedor quebrado”. Ainda 
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inicia-se a segunda fase16 do direito falimentar nacional com a promulgação do 

Decreto 917/1890, fase está que se encerra com advento da Lei 2.024/1908, 

momento em que se inicia a terceira fase17. Por fim, afirma o referido autor que a 

quarta fase se iniciou com o Decreto-lei nº 7.661/45.  

Acrescenta-se à classificação de Trajano de Miranda Valverde o que afirma a 

doutrina ser a quinta fase18, a qual se preocupa em especial com a recuperação da 

                                                                                                                                                                                     
no período colonial, é de notar-se a importância do alvará 13 de novembro de 1756, por meio do qual 
“instaurou-se em Portugal originalíssimo e autêntico processo de falência, nítida e acentuadamente 
mercantil, em juízo comercial, exclusivamente para comerciantes, mercadores ou homens de 
negócios, sob influência, por certo, mas com mais simplicidade, e com maior espírito de humanidade, 
que as Ordenações do Comércio da França, de 1678, e das Ordenações da Universidade e Casa de 
Contratação da Vila Bilbao, de 1737. Após a independência, o primeiro diploma legal que dispôs 
acerca da falência no Brasil foi o Código Comercial de 1850, em sua Parte Terceira, arts. 797 a 911, 
que sofreu grandemente a influência do alvará de 13 de novembro de 1756. Seguiram, também, as 
diretrizes do Código de Comércio francês, de 1807, adotando a cessação de pagamentos como 
caracterizadora da falência. A parte processual veio disposta no Decreto nº 738, de 25 de novembro 
de 1850, que não satisfez às suas finalidades, por sua lentidão e complexidade. (ABRAO, 1980, pg. 
12). 

16
 Sobre as legislações pertencentes a esta fase, Waldemar Ferreira: “Pelo Decreto nº 917, de 24 de 

outubro de 1890, teve o país a Lei falimentar, que derrogou toda a terceira parte do Código do 
Comércio e respectivo regulamento, expedido pelo Decreto nº 738, de 25 de novembro de 1850. Não 
obstante, salientou J. X Carvalho de Mendonça, comentador e expositor sistemático do novo diploma 
legislativo, em obra que se tornou clássica na literatura jurídica brasileira, tal projeto, “se muitas 
outras produções não houvessem já revelado de sobra os altos conhecimentos jurídicos do seu 
ilustrado autor, para tanto bastaria, na verdade, o que constitui um dos mais importantes atos que 
aparecem no espólio do Governo Provisório. Tem senões e defeitos imperdoáveis o Decreto nº 917, 
mas é certo que assentou alguns pontos de vacilante jurisprudência, abrindo novos horizontes ao 
estudo do Direito Comercial Pátrio.” (FERREIRA, 1965, p. 34-35). Ainda nesta fase, J. C Sampaio de 
Lacerda leciona sobre Lei n. 859/1902 que “regulamentada pelo Dec. n. 4.855, de 2-6-1903, suscitou 
várias dúvidas e deu ensejo a várias publicações. Sua vigência, com a novidade da nomeação de 
síndicos pelos juízes dentre uma lista de nomes organizada livremente pelas juntas comerciais, 
ocasionou tantos escândalos que o Congresso tomou a iniciativa de substituí-la.” (LACERDA, 1961, 
pg. 38). 

17
 “Foi, então, promulgada a Lei n. 2.024, de 17 de dezembro de 1908, que dá, assim, início à terceira 

fase que se estendera até a atualidade [por atualidade entende-se a vigência do Decreto-lei 
7.661/45]” (LACERDA, 1961, pg. 31). Sobre a Lei 2.024/1908 J. X Carvalho de Mendonça afirmava 
que: “A Lei n. 2024, de 17 de Dezembro de 1908, não ousou romper em absoluto com a tradição, 
mas acompanhou o progresso jurídico, quanto permitia o nosso meio. A falência é ali apreciada sob 
dois aspectos de que falamos em os ns. 13 e 15 supra, e instituída não só para defesa e proteção do 
credito, mas ainda para garantia do próprio devedor, ao qual presta muitas vezes auxilio ou favor.” 
(MENDONÇA, 1939, pg. 28). Ainda incorporada, segundo a classificação de Trajano de Miranda 
Valverde, na terceira fase, encontra-se o Decreto nº 5.746 de 1929, nas palavras de Waldemar 
Ferreira: “As inovações sugeridas no anteprojeto foram, realmente, relevantes. Não cortaram a 
tradição do direito falimentar brasileiro. Nem desfiguraram a lei de J. X Carvalho de Mendonça. 
Reajustaram-na, ao contrário, às necessidades da prática mercantil e forense, mantendo até os 
mesmo números de seus artigos. Dominou-as o propósito de melhorar conservando. Sobre-relevaram 
as atinentes à verificação dos créditos e às condições para a propositura da concordata preventiva. 
Insignes também se mostraram as introduzidas nos debates parlamentares, que tornaram mais 
eficiente o processo falimentar.” (FERREIRA, 1965, pg. 47).  

18
 “A quinta e última fase vem com leis posteriores que têm alterado o Decreto-lei 7.661/45, alegando 

que nossa legislação se preocupa com questões técnicos-jurídicas, esquecendo-se de se ocupar com 
o que mais deveria: a preservação em vez da liquidação das empresas.” (OLIVEIRA, 2005, pg. 39). 
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empresa em crise, abandonando a ideia de favor legal19 trazida pelo Decreto-lei 

7.661/45 e iniciando a concepção de direito recuperacional nos moldes atuais. 

Sendo assim, o que nos parece ser mais relevante para esta pesquisa é a 

superação da concepção liquidatória-solutória ocorrida com a promulgação da atual 

legislação, pois esta mudança influencia diretamente os resultados encontrados por 

esta pesquisa, visto que o estudo aqui realizado está inteiramente baseado na nova 

legislação concursal vigente no Brasil.  

 Por este motivo opta-se por abordar apenas a transição do antigo Decreto-

Lei 7.661/45 para a Lei nº 11.101/2005, visto não ser o Decreto-lei 7.661/45 objeto 

de estudo desta pesquisa, pois ao fim deste trabalho e de forma empírica, pretende-

se apresentar resultados alcançados pela legislação vigente, mesmo que em 

universo reduzido. 

O Decreto-lei nº 7.661/45, segundo DE LUCCA (2005, pg. 17), apesar de 

representar relevante avanço na época de sua promulgação, segundo OLIVEIRA 

(2005, p. 22) este veio a se tornar obsoleto rapidamente, pois, de acordo com 

MACHADO (2005, p. 23), raramente possibilitava a continuação da atividade 

empresária. COMPARATO (1980, p. 14) criticava a antiga de Lei de falências, o que 

evidenciava20 a necessidade de reforma21 devido à necessidade de tratar a crise de 

outra forma que não fosse à extinção da empresa, visto que esta é de extrema 

importância para a sociedade. Com isso, vários países iniciaram o processo de 

reforma de suas legislações para enfrentamento da crise empresária, especialmente 

através da Lei modelo da Uncitral22. Esta nova concepção de um sistema falimentar 

voltado para a preservação da empresa, justamente por perceber os efeitos 

negativos que a crise empresária impõe à sociedade, tem no ordenamento jurídico 

francês sua primeira positivação:  

                                                           
19

 “O diploma legal de 1929 previa que, depois da verificação dos créditos, o falido poderia propor 
concordata aos seus credores (art. 103). A concordata seria aceita, ou não, pela maioria deles (art. 
106). O mesmo ocorria para a concordata preventiva, desde sua criação. Com a revogação desse 
Decreto pelo Decreto-lei nº 7.661/45, de 21 de junho de 1945, a atual Lei de Falências, cessou o 
império da teoria contratualista, como fundamento das concordatas. Passou a imperar, então, a teoria 
da concordata sentença. Passa a concordata a ser não mais uma concessão dos credores, mas do 
juiz. Um favor concedido pelo Estado, por sentença do juiz, ao comerciante honesto, porém infeliz em 
seus negócios.” (REQUIAO, 1979a, pg. 12). 

20
 Sobre o tema, ver DE LUCCA (2005, p. 24-25). 

21
 Sobre a questão, ver: LISBOA (2005, p. 41). 

22
 Sobre o tema, ver: LOCATELLI (2008). 
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Foi somente na França que o legislador percebeu o fato óbvio de que 
a insolvabilidade de uma empresa de interesse social pode afetar 
não apenas a massa dos credores, mas também e sobretudo o 
equilíbrio econômico e social da região, mesmo do país. A 
Ordenação Francesa nº 67.820 de 23-9-1967 instituiu um processo 
extraordinário de reerguimento econômico e financeiro para as 
empresas insolváveis cujo desaparecimento poderia causar grave 
perturbação à economia nacional ou regional e ser evitado em 
condições compatíveis com o interesse dos credores. 
(COMPARATO, 1995, p. 15)  

 

De acordo com Abrão (1980) o marco que define esta guinada no tratamento 

da crise da empresa foi a Jornada de Estudos Jurídicos Jean Dabin, a qual trazia em 

sede conclusiva dois pontos fundamentais: 

1. O direito da falência deve deixar de ser um direito profissional de 
natureza repressiva. “Enfim, o Direito das falências entra no Direito 
Econômico. Separando-se a sorte do empresário em relação à da 
empresa, considera-se objetivamente qual o melhor destino a dar a 
esta. 2. Afastando-se da consideração repressiva, está-se numa 
opção entre uma liquidação desastrosa ou uma formula 
concordatária. (ABRAO, 1980, p. 10) 

 

Entre as décadas de sessenta e setenta, assim como em outros períodos, 

vários países reformaram suas legislações em busca de soluções mais satisfatórias 

para tratar a crise econômico-financeira de empresas e empresários. No Brasil o 

marco inicial deste movimento de mudança, segundo Rubens Requião23, foi a 

conferência promovida por este no Instituto dos advogados Brasileiros em março de 

1974, onde exaltava a ineficiência e necessidade de reforma do Decreto-lei 

7.661/45, senão vejamos: 

A falência e a concordata, como institutos jurídicos afins, na denúncia 
de empresários e de juristas, se transformaram em nosso País, pela 
obsolescência de seus sistemas legais, mais do que nunca, em 
instrumentos de perfídia e de fraude dos inescrupulosos. As 
autoridades permanecem, infelizmente, insensíveis a esse clamor, 
como se o País, em esplêndida explosão de sua atividade mercantil 
e capacidade empresarial, não necessitasse de modernos e 
funcionais instrumentos e mecanismos legais e técnicos adequados 
à tutela do crédito, fato essencial para o seguro desenvolvimento 
econômico nacional. (REQUIAO, 1979a, pg. 248).    
 

                                                           
23

 “Os meios empresariais e jurídicos do país, todavia, estão clamando por nova e moderna lei, o que 
efetivamente está tardando. O movimento de sua reforma foi por nós iniciado, em conferência 
proferida no Instituto dos Advogados Brasileiros, em 8 de março de 1974, [...]. (REQUIAO, 1974, pg. 
21). 
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Ainda na mesma conferência, assim como em outros momentos24, o referido 

autor afirmou a necessidade da legislação falimentar não mais buscar a liquidação 

imediata da empresa, mas, sim, a preservação da empresa25 economicamente 

viável, pela relevância que esta unidade produtiva possui no contexto econômico 

social.26 

Mesmo que na década de setenta os já referidos autores sinalizavam no 

sentido de inadequação do Decreto-lei 7.661/45, a reforma só ocorreu, porém, com 

a aprovação da Lei 11.101, de fevereiro de 2005, após mais de onze anos de 

tramitação no Congresso Nacional, Lei esta oriunda do Projeto de Lei 4.376/1993, o 

qual estava em consonância com as melhores práticas internacionais no tratamento 

da insolvência.27 

                                                           
24

 “O que ocorre no setor dos mecanismos jurídicos de apoio às empresas insolventes é sintomático. 
A Lei de Falências caducou em vários dispositivos, desacreditando o instituto que não tem mais vigor 
para sanear o meio econômico. Debalde toda sociedade brasileira clama por sua reforma, mas o 
Ministério da Justiça inerte se desinteressa, permitindo que suas atribuições sejam assumidas pelo 
Ministério da Fazenda, como ocorreu com a Lei das sociedades por Ações e com a Lei de 
Intervenção e Liquidação Extrajudicial. Todas elas, como se sabe, se preocupam somente com a 
solução dos problemas das grandes empresas e das instituições financeiras, detentoras dos 
interesses do Mercado de Capitais, que passou a constituir, desde a Revolução de 1964, a ‘menina 
dos olhos’ do Governo Federal. Estamos assistindo o governo voltado para questões da plutocracia 
financeira e empresarial, descurando-se de todo o mecanismo legal restante. No momento se fala na 
reforma da Lei nº 6.024 de 1974, que regulou a intervenção e liquidação extrajudicial das instituições 
financeiras. Mas, não se alude, é sintomático, de revisão da Lei de Falências, de 1945, como se só as 
instituições financeiras estivesse, embaraçadas com as fraudes econômicas. O que defendemos, 
neste setor, é o saneamento da atividade econômica, sobretudo para a contenção das fraudes das 
empresas insolventes. Não desejamos solução setorial, mas um sistema jurídico que englobe todo o 
problema, desde as pequenas às grandes empresas. (REQUIAO, 1980, pg. 130).  

25
 Paulo Fernando Campos Salles de Toledo ao tratar das finalidades perseguidas pela LRE afirma 

que “o legislador mirou mais longe, estabelecendo finalidades mediatas a serem perseguidas. São 
também em número de três. A primeira praticamente se confunde com a manutenção da fonte 
produtora, acima referida. A LRE aqui menciona, a preservação da empresa. Ora, a sociedade 
empresária, ou, em outras palavras, a empresa em sentido subjetivo, corresponde à aludida fonte 
produtora. Talvez o texto legal (que se presume não tenha palavras inúteis) esteja se referindo à 
empresas enquanto atividade, ou seja, à empresa no sentido funcional, de acordo com os céleres 
perfis de Asquini. Assim, o que se visaria a atingir, em última análise, seria a preservação da 
atividade empresarial. Outras duas finalidades mediatas são indicadas na norma em pauta. Com a 
preservação da atividade empresarial, preserva-se, também, a função social da empresa. Esta, para 
além dos interesses que lhe são próprios e ainda os de seus sócios, deve cumprir sua função social, 
uma vez que tem deveres para com a sociedade como um todo. Para que essa função social possa 
ser cumprida, é óbvio que a empresa precisa estar em atividade. Por outro lado, superadas as 
dificuldades da empresa, e preservada esta para continuar participando ativamente do mercado, os 
efeitos daí decorrentes são inegavelmente benéficos em termos econômicos, com isso promovendo-
se o estímulo à atividade econômica preconizado no art. 47 da LRE.” (TOLEDO, 2005, p. 102-103).  

26
 Sobre o tema, ver: REQUIAO (1979, p. 249). 

27
 Neste sentido, Marcos de Barros Lisboa et alii: “A aprovação da nova Lei de Falências e 

Recuperação de Empresas constitui um marco na agenda de aperfeiçoamento institucional que o 
governo vem implementando na economia brasileira. Em consonância com as melhores práticas 
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A reforma visava atender à necessidade de novos institutos para o tratamento 

das crises empresárias28, visto que o antigo Decreto-Lei 7.661/45 não se adequava 

à necessidade dos empresários e sociedades empresárias29 em uma economia 

globalizada, e, ainda, por ser uma legislação na contramão da preservação da 

atividade econômica devido a sua importância para o país30. 

Neste cenário, surge31 a LRE inovando, conforme aponta LOBO (1999, p. 7), 

a forma de pensar a insolvência empresária, especialmente com a criação da 

recuperação judicial e extrajudicial de empresas viáveis32, além dos regramentos 

sobre a falência propriamente dita. Em sua redação foram adotados conceitos e 

princípios33 mais adequados ao tratamento das empresas com dificuldades 

econômico-financeiras dentro da atividade empresária moderna, garantindo maiores 

condições de haver manutenção da atividade empresarial, visando à preservação 

dos empregos, arrecadação de impostos e geração de riquezas.  

                                                                                                                                                                                     
adotadas internacionalmente (World Bank, 2001), a Nova Lei estimula o investimento, o crédito e o 
emprego no Brasil.” (LISBOA ET ALLI, 2005, pg. 41). 

28
 “Na seara do Direito Falimentar, uma das maiores preocupações dos juristas sempre foi com 

relação aos meios para evitar a quebra. Essas formas preventivas testaram vários sistemas, mas 
sempre sob a ótica estreita dos interesses do devedor ou dos credores. Somente nas últimas 
décadas é que se chegou à conclusão de que era importante adotar o procedimento de 
reorganização da empresa, diferente dos modelos até então existentes, para evitar o seu 
desaparecimento quando houvesse um interesse social relevante.” (PENALVA SANTOS, 2000, p. 
138-139). 

29
 Neste sentido, ver: ALMEIDA (2007, p. 319) e REQUIAO (2000, p. 357).  

30
 Sobre a questão, ver: ARNOLDI (1999, p. 447); SZKLAROWSKY (1997) e SANT’ANNA (1986, p. 

43-44). 

31
 “Pela primeira vez o direito positivo nacional conhece mecanismo especificamente criados para 

viabilizar a superação da crise empresarial, afastando-se de institutos como a concordata e a 
moratória. Repele-se, destarte, a ideia de que as dificuldades econômico-financeiras devem 
necessariamente caminhar à liquidação dos ativos do devedor, em vista da melhor satisfação dos 
seus credores.” (CEREZETTI, 2012, p. 79). 

32
 “Um sistema concursal que pretenda pôr em prática o princípio da conservação da empresa não 

pode consistir em um mecanismo indiscriminado de conservação de qualquer empresa. O direito 
moderno não pode desprezar a questão fundamental de se saber em que casos as empresas devem 
desaparecer e quando devem ser conservadas. Na realidade, o direito concursal deve ser um marco 
legal que permita, com os menores custos sociais possíveis, a reestruturação ou desaparecimento de 
empresas ineficientes, com o deslocamento dos fatores de produção para campos de maior 
rentabilidade. Para cada uma dessas hipóteses a lei deve estabelecer a eliminação ou a conservação 
da empresa.” (PENALVA SANTOS, 2000, p. 128-129). 

33
 Sobre os princípios apontados como norteadores da nova legislação, ver: TEBET (2003, p. 29-31).  



28 
 

Seu objetivo, assim, ao resguardar a atividade empresarial, é o de melhora 

das condições sociais do país, dado a importância das empresas para a 

sociedade.34
 

Apesar de a LRE oferecer um conjunto maior de possibilidades para o 

tratamento das crises presentes nos dias atuais, pouco se sabe sobre os resultados 

práticos que a Lei em questão produziu durante sua vigência, lacuna esta que se 

pretende contribuir para ser suprida. 

 

 

3.2  Conceito, natureza jurídica, objetivos e princípios  

 

Conforme exposto no capítulo metodológico, a compreensão teórica do tema 

é essencial para que seja possível atingir os resultados aqui pretendidos, visto que a 

ausência deste conhecimento pode levar a conclusões incorretas. Justamente para 

que isso seja evitado, esta pesquisa busca expor com base no ensinamento 

doutrinário, os conhecimentos necessários à compreensão da temática analisada.  

Iniciando pelo preceito fundamental, sem o qual não seria possível determinar 

o que se estuda neste trabalho, a presente pesquisa utiliza como conceito de 

recuperação judicial aquele apresentado por Paulo Sérgio Restiffe: 

Pela pretensão à decretação da recuperação, a empresa busca 
atingir a extinção de suas obrigações, com a utilização de um dos 
meios postos a sua disposição e consubstanciado em plano 
elaborado para esse fim, de modo a viabilizar a superação da 
situação de sua crise econômico-financeira, com o objetivo de 
permitir 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. (RESTIFFE, 2008, p. 47). 

  

No tocante à natureza jurídica da recuperação judicial35 pode-se afirmar que 

duas são as correntes doutrinárias quanto ao tema segundo Tomazette (2012), 

                                                           
34

 Sobre o tema Waldírio Bulgarelli afirma que é: “incontestável que a quebra das empresas põe em 
jogo não somente os credores, mas uma série de interesses que gravitam em torno da empresa, 
como os trabalhadores, os clientes, os fornecedores, os Estados, através dos tributos e da produção 
econômica e muitas vezes a própria comunidade onde se situa a empresa.” (BULGARELLI, 1992, pg. 
52). 



29 
 

sendo elas de natureza processual, publicistas, em razão da prestação jurisdicional 

do Estado36, e de natureza contratual37, privatistas, tendo em vista a aprovação do 

plano pela assembleia de credores. Merece ser incluída nesta classificação a 

posição de Domingos (2009), segundo o qual a recuperação judicial possui natureza 

dicotômica38 devido à possibilidade de concessão por parte do juiz na forma do art. 

58, § 1º, sendo a natureza jurídica da recuperação judicial ora contratual ora 

mandamental39. 

No tocante aos objetivos da recuperação judicial, estes são relevantes e estão 

em plena consonância com esta pesquisa, visto que a pergunta central deste 

trabalho envolve descobrir as recuperações judiciais que cumpriram os objetivos 

presentes na legislação específica e tiveram seu processo de recuperação judicial 

encerrado por cumprimento. Sobre estes objetivos, a LRE é expressa em afirmar: 

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. 

 

Da simples leitura do referido artigo se pode elencar os objetivos40 – que se 

encontram, de acordo com BEZERRA FILHO (2008, pg. 142), de forma 

hierarquizadas na LRE – em: (i) superar a crise econômico-financeira que assola o 

                                                                                                                                                                                     
35

 Sobre a evolução histórica da natureza jurídica do regime falimentar brasileiro, ver: RESTIFFE 
(2008, p. 36-45). 

36
 Sobre o tema, ver: FAZZIO JUNIOR (2005, p. 116-117); (LOBO (2006, p. 21); RESTIFFE (2008, p. 

45).  

37
Sobre a natureza contratual da recuperação judicial, ver: CAMPINHO (2006, p. 12); TOMAZETTE 

(2012, p. 57). 

38
 “Portanto, devemos partir da premissa de que o regime jurídico imposto à figura da recuperação 

judicial encontra-se cingido em duas naturezas diversas, que devem ser analisadas à luz do papel do 
magistrado quando da concessão da recuperação judicial. Poderá a recuperação judicial deter tanto a 
“natureza jurídica contratual” como poderá estar calcada na “natureza jurídica mandamental”.” 
(DOMINGOS, 2009, p. 73). 

39
 Sobre o tema, ver: DOMINGOS (2012, p. 58). 

40
 “Na Lei n. 11.101/2005, a ratio legis da recuperação de empresa tem, como já dissemos, o objetivo 

precípuo de viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, permitindo, 
como descreve em norma programática o art. 47, a manutenção de sua fonte produtora, do emprego 
dos trabalhadores e dos interesses dos credores, no escopo maior de promover a preservação da 
empresa, bem como sua função social e o estímulo da atividade econômica.” (PERIN JUNIOR, 2011, 
p. 362). Ainda sobre o tema, ver: CAMPINHO (2006, p. pg. 120). 
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empresário ou sociedade empresária41, (ii) manter a atividade empresarial viável42 

em funcionamento, (iii) manutenção da força de trabalho e (iv) manutenção dos 

interesses e direitos dos credores, para que, ao final desta jornada, a atividade 

empresária seja preservada43 e passe a cumprir com sua importante função social44, 

contribuindo de forma positiva para a atividade  econômica do país.45
 

Posto isto, se inicia a abordagem no que se refere às fases da recuperação 

judicial. 

 

 

3.3  Fases da recuperação judicial 

 

O estudo do instituto da recuperação judicial no campo teórico, conforme já 

mencionado, é essencial para a cristalina compreensão do tema, em especial no 

                                                           
41

 “A recuperação judicial destina-se às empresas que estejam em situação de crise econômico-
financeira, com possibilidade, porém, de superação; pois aquelas em tal estado, mas em crise de 
natureza insuperável, devem ter sua falência decretada, até para que não se tornem elemento de 
perturbação do bom andamento das relações econômicas do mercado.” (BEZERRA FILHO, 2008, p. 
142). 

42
 “Torna-se indispensável que exista, portanto, uma real e inequívoca viabilidade econômica da 

empresa em dificuldade a fim de que se tenha um fundamento axiológico razoável para poder 
legitimar o cerceamento da reação legal daqueles cujos direitos foram conspurcados [...] Caso 
contrário, estar-se-á premiando, mais uma vez, as manobras cavilosas daqueles maus empresários 
que elegem, sem nenhum pudor, a instituição do calote como a mais emblemática de suas vidas.” 
(DE LUCCA, 2005, p. 210).  

43
 “A preservação da empresa, organização dos fatores produtivos para a produção ou distribuição de 

bens ou serviços, está necessariamente vinculada, quando diante de uma crise econômico-financeira, 
aos incentivos que os fornecedores de cada um desses diversos fatores produtivos encontram na 
hora de fazerem suas escolhas. A empresa só existe se puder contar com capital, trabalho, matérias-
primas e tecnologia e só haverá o suprimento desses insumos se os seus provedores se encontrarem 
economicamente incentivados a fazê-lo. O limite da recuperação judicial ou extrajudicial de uma 
empresa está no ponto em que, para cada um dos grupos de interesses a ela vinculados (incluído, 
nesse caso, os próprios titulares), a busca por sua manutenção seja economicamente mais onerosa 
que o seu fechamento e liquidação pelo processo falimentar.” (PIMENTA, 2007, p. 203).  

44
 “Efetivamente, verificou-se que a função social, como princípio previsto na constituição e intrínseco 

a todos os princípios inerentes à empresa na ordem econômica e social, conforme a Carta Magna, 
exige uma postura empresarial que busque privilegiar os ditames da justiça social, com um ganho 
econômico mais justo para todos e, ainda, que vise impedir abusos no uso do poder econômico. Isso 
tendo em vista que o direito é um sistema de princípios, e não um mero sistema de normas 
convencionadas.” (PEREIRA; MAGALHÃES, 2011, p. 95).  

45
 Sobre o tema: “Sanear a crise econômico-financeira do empresário ou da sociedade empresária, 

pressuposto extrajurídico, matéria de fato, que varia de caso para caso. Sanear, aqui, significa 
equacionar o evento que gera dificuldade para a manutenção da atividade tal como originalmente 
organizada a fim de preservar os negócios sociais, a manutenção dos empregos e, igualmente, 
satisfazer os direitos e interesses dos credores.” (FRANCO; SZTAJN, 2008, p. 234).  
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que se refere ao procedimento adotado pelo requerente e às fases pela qual 

necessariamente deve passar a recuperação judicial antes de seu encerramento. 

Feita esta introdução, a recuperação judicial pode ser divida em procedimento 

ordinário e especial. No entanto, especificamente no universo de pesquisa deste 

trabalho, não foram encontradas recuperações judiciais na forma especial, motivo 

pelo qual não será esta pormenorizada neste trabalho46. 

Posto isto, passa-se a tratar do procedimento ordinário de recuperação 

judicial utilizando, apenas como ferramenta facilitadora de compreensão, a 

classificação das fases de desenvolvimento do processo de recuperação judicial 

utilizada por Negrão (2005): (i) fase de pedido e de processamento, (ii) fase do plano 

e (iii) fase de procedimento47. 

Porém, anteriormente à pormenorização das respectivas fases, entende-se 

necessário, para melhor compreender o funcionamento da recuperação judicial de 

                                                           
46

 Sintetizando a forma especial de recuperação, antes das mudanças do LCP 147/2014, Hélia Marcia 
Gomes Pinheiro afirma que a forma especial: “[...] abrangerá tão-somente os credores quirografários 
ou comuns, excetuados os decorrentes de recursos oficiais e os previstos nos §§ 3º e 4º do art. 49, 
com prazo máximo de trinta e seis meses para pagamento. O chamado plano especial previsto no art. 
70 da Lei 11.101/2005 consiste num parcelamento do passivo quirografário em até 36 (trinta e seis) 
meses, em valores iguais e sucessivos, corrigido monetariamente e acrescidos de juros de 12% (doze 
por cento) ao ano, com o pagamento da primeira parcela ocorrendo no prazo máximo de 180 (cento e 
oitenta) dias, contados da distribuição do pedido de recuperação judicial. (PINHEIRO, 2006, pg. 168).  

Em relação às alterações sofridas pela LRE através do LCP 147/2014 são as seguintes: Art. 5
o
  A Lei 

n
o
 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, passa a vigorar com as seguintes alterações: Art. 24. § 5

o
  A 

remuneração do administrador judicial fica reduzida ao limite de 2% (dois por cento), no caso de 
microempresas e empresas de pequeno porte. Art. 26. IV - 1 (um) representante indicado pela classe 
de credores representantes de microempresas e empresas de pequeno porte, com 2 (dois) suplentes. 
Art. 41. IV - titulares de créditos enquadrados como microempresa ou empresa de pequeno porte. 
Art. 45.  § 2

o
  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. 
Art. 48. 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; Art. 68.  Parágrafo único.  As 
microempresas e empresas de pequeno porte farão jus a prazos 20% (vinte por cento) superiores 
àqueles regularmente concedidos às demais empresas. Art. 71. I - abrangerá todos os créditos 
existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, excetuados os decorrentes de repasse de 
recursos oficiais, os fiscais e os previstos nos §§ 3

o
 e 4

o
 do art. 49; II - preverá parcelamento em até 

36 (trinta e seis) parcelas mensais, iguais e sucessivas, acrescidas de juros equivalentes à taxa 
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, podendo conter ainda a proposta de 
abatimento do valor das dívidas; Art. 72. Parágrafo único.  O juiz também julgará improcedente o 
pedido de recuperação judicial e decretará a falência do devedor se houver objeções, nos termos do 
art. 55, de credores titulares de mais da metade de qualquer uma das classes de créditos previstos 
no art. 83, computados na forma do art. 45, todos desta Lei. Art. 83. IV - d) aqueles em favor dos 
microempreendedores individuais e das microempresas e empresas de pequeno porte de que trata a 
Lei Complementar n

o
 123, de 14 de dezembro de 2006. 

47
 Quanto à classificação das fases do processo de recuperação judicial, Ricardo Negrão define da 

seguinte maneira: “São delimitadas na Lei falimentar três fases de desenvolvimento do processo de 
recuperação judicial ordinária, constantes das Seções II, III e IV do Capítulo III: (a) fase de pedido e 
de processamento (arts. 51-52); (b) fase do plano (arts. 53-54); (c) fase de procedimento (arts. 55-
69).” (NEGRÃO, 2005, p. 185). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11101.htm#art26iv
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11101.htm#art41iv
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11101.htm#art45%A72.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11101.htm#art48iii.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11101.htm#art68p
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11101.htm#art71i.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11101.htm#art72p.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11101.htm#art83ivd
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empresas, apresentar o fluxograma do instituto da recuperação judicial e, em 

seguida, iniciar a abordagem das fases propriamente ditas. 

 

3.3.1 Fluxograma48 da recuperação judicial de empresas 

 

                                                           
48

 O fluxograma foi elaborado com base na sistematização da Lei 11.101/2005. 
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Figura 1 - Fluxograma da Recuperação Judicial 
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3.3.2 Fase do pedido e processamento 

 

A fase de pedido e de processamento inicia-se pelo ajuizamento da ação de 

recuperação judicial, o qual somente poderá ser realizado pelo empresário ou 

sociedade empresária49, ou seja, por aqueles legitimamente ativos para tal ato 

conforme art. 1º da LRE. Ressalta-se, ainda, que os credores, diferentemente na 

falência50, não podem requerer a recuperação judicial em nome do empresário ou 

sociedade empresária.51 Lembrando também que as definições de empresário e 

sociedade empresária estão previstas no Código Civil, arts. 966 e 982 

respectivamente e, apesar de suas distinções, convergem para o mesmo conceito.52  

Sendo assim, a sociedade simples não poderá requerer a recuperação 

judicial, salvo nos casos em que a atividade constituir elemento de empresa, assim 

como não podem pleitear a recuperação judicial o rol de sujeitos previstos no art. 2º 

da LRE.  

  O pedido de recuperação judicial deve ser realizado junto ao juízo onde está 

localizado o principal estabelecimento do devedor53, preenchidos necessariamente 

                                                           
49

 Conforme explica Gladston Mamede, as sociedades empresárias devem ser representadas: “[...] 
por seu administrador societário. Havendo gerente, ou seja, segundo a definição do artigo 1.172 do 
Código Civil, um preposto permanente no exercício da empresa, na sede desta, ou em sucursal, filial 
ou agência não terá ele legitimidade para formular o pedido, excetuada a hipótese de lhe terem sido 
outorgados poderes especiais e expressos para tanto, por meio de procuração escrita [...].” 
(MAMEDE, 2012, p. 124).   

50
 “Sob a ótica da legitimação ativa, deve-se assentar que tanto o devedor como os credores podem 

requerer a falência, obedecendo, estes últimos, a algumas condições previstas na Lei Falimentar. [...] 
Os credores requerentes da falência podem ser empresários ou não, e o título que apresentarem em 
juízo para legitimar seu pedido não necessita ter origem negocial. O credor que não ostenta a 
qualidade de empresário estará tão legitimado quanto aquele que ostenta essa qualidade.” 
(NEGRÃO, 2005, p. 10). 

51
 “Só tem legitimidade ativa para o processo de recuperação judicial quem é legitimado para o de 

falência, isto é, o empresário e a sociedade empresária. Por outro lado, a recuperação judicial tem 
lugar apenas se o titular da empresa em crise quiser. Se credores, trabalhadores, sindicatos ou órgão 
governamental tiver um plano para a reorganização da atividade econômica em estado pré-falencial, 
não poderá dar início ao processo de recuperação judicial caso o devedor não tenha interesse ou 
vontade.” (COELHO, 2012, p. 429).  

52
 Neste sentido: “A empresa é uma atividade e, como tal, deve ter um sujeito que a exerça, o titular 

da atividade, denominado de empresário. Este é, portanto, quem exerce profissionalmente atividade 
econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou serviços (conceito do Código Civil 
de 2002, art. 966 – no mesmo sentido do art. 2082 – Código Civil italiano), vale dizer, o empresário é 
o sujeito de direito que exerce a empresa. Dentro deste conceito, temos duas realidades: os 
empresários individuais (pessoas físicas) e as sociedades empresárias (pessoas jurídicas ou não). 
Apesar das diferenças que existem entre as duas realidades, ambas se inserem no mesmo conceito 
[...]” (TOMAZETTE, 2012, p. 11).  

53
 Sobre a determinação do que seria o principal estabelecimento, ver: (MAMEDE, 2012, p. 25-26) e 

AYOUB; CAVALLI (2013, p. 90-92).  
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os requisitos estruturais54 previstos no art. 51 da LRE, bem como os requisitos 

previstos no art. 282 do Código de Processo Civil55 por aplicação subsidiária, 

conforme exposto no art. 189 da LRE. Os requisitos essenciais que deve conter a 

petição inicial, utilizando a classificação de Perin Junior (2011), são os seguintes: (a) 

a exposição das causas concretas da situação patrimonial e das razões da crise 

econômico-financeira; (b) balanço anual e especial conforme legislação contábil (três 

últimos exercícios sociais inseridos, balanço patrimonial, inventário com certidão 

comprobatória, demonstração de resultados acumulados e resultados do último 

exercício)56; (c) relação nominal dos credores com endereço, classificação e valor do 

crédito; (d) relação dos empregados com demonstrativo de seus respectivos 

créditos; (e) contrato social atual, regularmente arquivado na Junta Comercial57; (f) 

                                                           
54

 Acerca dos requisitos obrigatórios da petição inicial de recuperação judicial: “A exordial do pedido 
de recuperação judicial se demonstra extremamente técnica e requer uma elaboração deveras 
minuciosa, na medida em que a comprovação da situação econômico-financeira do empresário ou da 
sociedade empresária deverá estar meticulosamente esboçada para que o magistrado possa 
visualizar a necessidade da medida posta em juízo e deferir, por conseguinte, o processamento da 
recuperação judicial.” (DOMINGOS, 2009, p. 116) 

55
 Sobre a aplicação do Código de Processo Civil à recuperação judicial: “[...] nem todos os elementos 

apontados pelo diploma processual deverão constar da petição inicial da ação de recuperação judicial 
de empresas. A razão pela qual a petição inicial da ação de recuperação judicial de empresas não 
deve atentar integralmente ao quanto dispõe o art. 282, CPC, consiste em que o processo de 
recuperação judicial é orientado a viabilizar a realização de um acordo entre a empresa devedora e 
os seus credores quanto ao plano de recuperação, e não para a obtenção de uma sentença judicial 
que perscrute o mérito de um pedido. Por essa razão, serão os credores da empresa devedora que 
analisarão a situação da postulante e, de modo soberano, decidirão acerca da viabilidade ou não do 
plano de recuperação judicial. Com efeito, a ação de recuperação judicial não envolve análise judicial 
de mérito acerca do plano de recuperação judicial, de modo que a petição inicial não se delongará na 
exposição das causas e fundamentos do pedido, bem como não necessitará indicar as provas com 
que a empresa autora pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados, e também não necessitará 
requerer a citação do réu.” (AYOUB; CAVALLI, 2013, p. 88).   

56
 Sobre a questão das demonstrações financeiras, Francisco Satiro de Souza Júnior elucida a 

questão da insolvência como suposto motivo para decretação da falência: “De se notar, por fim, que 
diferentemente do que por vezes se considera, o estado de insolvência econômica da sociedade não 
é suficiente para determinar a decretação de sua falência. O balanço patrimonial apontando 
patrimônio liquido negativo, por exemplo, fator indicativo de insolvência da sociedade, não se presta a 
instruir o pedido de decretação da falência. Para fins puramente falimentares, na verdade, a 
insolvência econômica, caracterizada pela inexistência de ativos suficientes para fazer frente aos 
passivos, é totalmente irrelevante. Isto porque a falência tipicamente deve ser decretada na 
ocorrência de uma das hipóteses de presunção de insolvência estabelecidas pelo art. 94 da LRE, e 
desde que não seja possível ao devedor e seus credores a viabilidade econômica da empresa (art. 95 
da LRE), situação em que a eventual insolvência econômica não representa empecilho para a 
provação de plano de recuperação judicial.” (SOUZA JUNIOR, 2008, p. 173). Creio que o inverso 
também se aplica, pois não é porque uma empresa tenha ativo superior ao passivo, que o negócio 
em um médio e longo prazo seja economicamente viável ou que haja qualquer obrigação de 
concessão da recuperação judicial.  

57
 Acerca da necessária regularidade do empresário ou sociedade empresária, ver: FAZZIO JUNIOR 

(2005, p. 147).  Em posição distinta, Gladston Mamede: “Nota-se que o legislador não disse estar 
inscrito no Registro do Comércio há mais de dois anos, mas exercer regularmente suas atividades há 
mais de dois anos; o requisito, portanto, não é atendido pelo tempo de registro, mas pelo tempo de 
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livros contábeis; (g) relação de bens particulares dos sócios; (h) extrato de contas 

bancárias; (i) certidão de Cartórios de Protestos e certidões de ações judiciais. 

No caso de a petição inicial não apresentar os requisitos elencados na LRE, 

deve o juiz determinar58 a emenda e/ou a complementação59 da petição inicial na 

forma do art. 284 do CPC. Caso não sejam corrigidas as falhas do pedido inicial, 

deve ser a petição inicial indeferida de acordo com o parágrafo único do art. 284 do 

CPC, até porque não é caso de convolação em falência. 

Preenchidos os requisitos legais dos artigos supramencionados, deve60 o juiz 

deferir o processamento da recuperação judicial, o qual gera efeitos importantes 

                                                                                                                                                                                     
efetivo exercício da empresa, aferido nas escriturações e demonstrações contábeis, designadamente 
o livro Diário.” (MAMEDE, 2012, p. 120). 

58
 “Faltando qualquer desses documentos necessários à instrução do pedido não deverá o juiz 

indeferir a petição, mas sim determinar que o requerente a complete no prazo de dez dias, aplicando-
se o estatuído no artigo 284, do Código de Processo Civil, por força do que dispõe o artigo 189, da 
Lei nº 11.101/2005. A jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça é clara a respeito: 
‘Em obséquio ao princípio da instrumentalidade do processo, não estando a inicial acompanhada dos 
documentos indispensáveis, deve o juiz determinar o suprimento e, não, indeferir de plano a inicial’”. 
(CAMPINHO, 2006, p. 133).  

59
 Sobre a questão de documentação complementar solicitada pelo magistrado de primeira instância 

quando da análise do pedido de processamento, apesar de não haver consenso sobre o tema ou 
expresso amparo legal, o TJSP decidiu que pode o juiz determinar perícia prévia na documentação 
apresentada para constatar a real situação da empresa, senão vejamos: “RECUPERA ÃO 
JUDICIAL. Pedido de processamento. Determinação de realização de perícia prévia, para auxiliar o 
juízo na apreciação da documentação contábil (art. 51 II LRF) e constatar a real situação de 
funcionamento da empresa. Possibilidade. Decisão mantida. Assistência técnica de perito permitida 
pela lei. Juiz que não dispõe de conhecimentos técnicos suficientes para apreciar a regularidade da 
documentação contábil apresentada. Art. 189 LRF c/c art. 145 CPC. Com relação à constatação da 
real situação de funcionamento da empresa, não pode o julgador mostrar-se indiferente diante de um 
caso concreto, em que haja elementos robustos a apontar a inviabilidade da recuperação ou mesmo 
a utilização indevida e abusiva da benesse legal. O princípio da preservação da empresa não deve 
ser tratado como valor absoluto, mas sim aplicado com bom senso e razoabilidade, modulado 
conforme a intenção do legislador e espírito da lei. Ativismo. Precedentes. Decisão de deferimento do 
processamento que irradia importantes efeitos na esfera jurídica de terceiros. Decisão integralmente 
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Recuso desprovido.” (TJSP, AI 0194436-
42.2012.8.26.0000, Câmara Reservada à falência e recuperação. j. 2/10/2012, Rel. Des. Teixeira 
Leite). 

60
 Pela relevância das Varas especializadas do Estado de São Paulo, vale ressaltar o posicionamento 

do juiz Daniel Carnio Costa, titular da 1º Vara especializada da Comarca de São Paulo sobre o tema: 
“[...] eu, por exemplo, na minha atuação prática, no momento de deferir o processamento da 
recuperação judicial observo aquela documentação juntada pela empresa – balanço [e] projeção –, 
analiso aquilo e, muitas vezes, mando fazer perícia prévia ao deferimento do processamento para 
identificar uma inviabilidade evidente. É claro que, nesse momento, ainda é cedo para você dizer que 
a empresa é viável porque isso pode depender de vários fatores, mas é possível afirmar que é 
inviável. Então, se eu detecto, desde já, a inviabilidade, eu indefiro o processamento da recuperação. 
Porque só o deferimento do processamento já gera o ‘stay’, que é uma consequência gravíssima. 
Todos os credores vão ficar sem poder exercer seu direito de crédito por seis meses. Se eu defiro 
isso para uma empresa inviável, ela vai aproveitar esse período para agravar o prejuízo dos credores. 
Dificilmente, você vê o Juízo fazendo essa análise inicial. E a jurisprudência também vem nesse 
sentido, dizendo: ‘não, a análise do conteúdo da documentação é a Assembleia Geral de credores 
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para o empresário ou sociedade empresária, bem como para seus credores. Dado o 

cunho decisório do deferimento do processamento de recuperação judicial, esta 

pode ser atacada pelo recurso de agravo de instrumento61, apesar de tal 

entendimento não ser unânime.62  

No mesmo ato em que o juiz defere o processamento da recuperação, deve: 

(i) nomear administrador judicial; (ii) determinar a suspensão de todas as ações e 

execuções contra o devedor, exceto as exceções previstas em Lei63; (iii) intimar o 

Ministério Público; (iv) comunicar às Fazendas Públicas Federal, Estaduais e 

Municipais onde a devedora tiver sede ou filial; (v) determinar a apresentação de 

contas demonstrativas mensais por parte do devedor; (vi) dispensar a apresentação 

de certidões negativas para que o devedor exerça suas atividades, ressalvadas as 

exceções legais; (vii) ordenar a expedição de edital64 contendo: (a) resumo do 

                                                                                                                                                                                     
que deve fazer”. Sim, para aprovação do plano, mas eu posso fazer essa análise de viabilidade. 
Posso não, devo fazer”. (COSTA, 2014). 

61
 “Os despachos se caracterizam, de fato, por terem conteúdo decisório não significativo, na medida 

em que, na maioria das vezes, representam a aplicação quase que automática da lei, não 
envolvendo, pois, de regra, nenhuma atividade de natureza interpretativa mais complexa. [...] Por 
outro lado, nota-se que nem sempre, na jurisprudência, se considera que a natureza do 
pronunciamento judicial determina sua recorribilidade. Não raro, a existência de prejuízo é critério 
utilizado não só para se entender que o despacho é recorrível, como, de outro lado, a ausência de 
prejuízo serve para atestar a irrecorribilidade do pronunciamento.” (WAMBIER, 2006, p. 140-142).  

Especificamente sobre a questão no âmbito da recuperação judicial, Marlon Tomazette defende que: 
“[...] efetivamente trata-se de uma decisão interlocutória porquanto cabe ao juiz decidir, ao menos em 
sede de cognição sumária, o cumprimento dos requisitos do pedido. Outrossim, tal decisão produz 
uma série de efeitos, inclusive quanto aos credores, como a suspensão das ações e execuções em 
curso. Em razão disso, acreditamos que tal decisão seria agravável. Contudo, por se tratar de 
decisão baseada em uma cognição sumária, ela não será definitiva, podendo ser revista a qualquer 
momento pelo próprio juiz.” (TOMAZETTE, 2012, p. 92).  

No mesmo sentido o conselho da Justiça Federal, durante a I Jornada de Direito Comercial, redigiu o 
seguinte enunciado: “52. A decisão que defere o processamento da recuperação judicial desafia 
agravo de instrumento.” 

62
 Para Paulo Sérgio Restiffe, “o ato judicial que simplesmente determina o processamento da 

recuperação judicial de empresas tem natureza de despacho (art. 162, § 3º, do CPC), não se tratando 
de despacho interlocutório (art. 162, § 2º, do CPC), porque não resolve questão incidente alguma. [...] 
O viés da reforma do sistema processual brasileiro é, consoante notoriamente propagado, no sentido 
da limitação dos recursos. E, assim, a irrecorribilidade do despacho que defere o processamento da 
recuperação judicial, como, ademais, já ocorria no âmbito das concordatas, é um avanço.”  
(RESTIFFE, 2008a, p. 241).  

63
  Sobre a questão, ver: MAMEDE (2012, p. 130).  

64
 “No edital deve constar o resumo do pedido e da decisão, a relação nominal dos credores, com 

valor atualizado e classificação de cada crédito, bem como a advertência quanto aos prazos de 
quinze dias para as habilitações tempestivas e de trinta dias para oferecerem objeção ao plano. 

Observa-se que o prazo quinquenal é contado da publicação desse edital, mas o segundo prazo, 
para as oposições ao plano, conta-se de termo com ocorrência em data futura: edital a ser publicado 
depois de decorridos quarenta e cinco dias do término do prazo para as habilitações (LF, art. 7º, § 
2º).” (NEGRÃO, 2005, p. 188). 
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pedido e da decisão que deferiu o processamento; (b) relação nominal de credores 

constando o valor da dívida atualizada e classificação do crédito; (c) advertência 

acerca dos prazos para habilitação65 dos créditos e para que os credores 

apresentem objeções ao plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor. 

Pois bem, entre os efeitos do deferimento do processamento, dois deles, 

segundo Farracha de Castro (2013), podem ser apontados como de maior 

importância para o devedor: (i) suspensão das ações e execuções e (ii) a dispensa 

de apresentação de certidões negativas para que possa exercer sua atividade, 

exceto para contratações com o Poder Público ou recebimento de benefícios ou 

incentivos legais. 

Possivelmente, pelo impacto que gera no cumprimento de suas obrigações, a 

suspensão das ações e execuções é o efeito de maior relevância para a devedora. 

Isto se dá pelo simples fato de que a suspensão de 18066 dias67 garante ao 

empresário ou sociedade empresária tempo hábil para elaborar e aprovar um plano 

de recuperação que possibilite o soerguimento da atividade.  

Isto ocorre pela garantia, apesar de haver exceções legais68, de não ter bens 

destinados à atividade empresarial retirados de sua posse, bem como evita 
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 Sobre a questão da habilitação, esta: “[...] pode ser separada em tempestiva e retardatária, sobre o 
tema: Após a publicação do edital previsto no § 1º do art. 52, os credores têm prazos de 15 dias para 
apresentar as habilitações ou divergências dos créditos relacionados, sendo certo que a 
inobservância desse prazo leva as habilitações ao seu recebimento retardatário, nos termos do art. 
10 da LFRE. E, sendo retardatários, seus titulares não terão direito a voto na Assembleia-Geral de 
Credores (AGC), salvo aqueles titulares de crédito derivados da relação de trabalho. Ressalta-se que, 
após a homologação do quadro-geral de credores, o credor que deixou de habilitar ou divergir de seu 
crédito deverá ingressar com ação pelo procedimento ordinário dirigido ao juízo da recuperação 
judicial, pedindo a retificação do quadro com a inclusão de seu crédito ou a devida alteração.” (PERIN 
JUNIOR, 2011, p. 374). 

66
 Adiantando um dos achados desta pesquisa, é possível afirmar que entre os casos que obtiveram o 

processamento de sua recuperação judicial deferido, não houve nenhum caso onde este prazo foi 
respeitado, aliás, o prazo médio de concessão da recuperação judicial no universo de pesquisa foi de 
398 dias, lembrando que houve a suspensão apenas no período previsto em lei. 

67
O período de 180 dias pode cessar antes caso seja aprovado o plano de recuperação, neste 

sentido: “É temporária a suspensão das ações e execuções em virtude do despacho que manda 
processar o pedido de recuperação judicial. Cessa esse efeito quando verificado o primeiro dos 
seguintes fatos: aprovação do plano de recuperação ou decurso do prazo de 180 dias”. (COELHO, 
2012, p. 432). 

68
 Sobre o tema, Marcos Andrey: “O inciso III, do artigo 52, estabelece que a regra geral é a 

suspensão das ações e execuções contra o devedor. Configurando a suspensão como regra geral, as 
hipóteses de não suspensão devem então ser tratadas como regra de exceção. Neste sentido, as 
exceções são taxativas e expressas em lei, não merecendo interpretação extensiva. Assim, não se 
suspendem: as ações que demandarem quantia ilíquida (§1º do art. 6º), as ações de natureza 
trabalhista, que prosseguem perante a justiça especializada até a apuração do respectivo crédito 
(§2º, do art. 6º), as ações de natureza fiscal (§7º do art. 6º), e as ações ou execuções relativamente 
aos demais créditos que não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial (§§ 3º e 4º do art. 49). 
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penhoras de faturamento e penhoras on-line decorrentes de ações judiciais. Caso 

assim não o fosse, a recuperação judicial da empresa seria praticamente inviável, 

visto que a devedora já buscou este instituto legal por não possuir condições de 

adimplir suas obrigações de curto prazo em razão de se encontrar em crise 

econômico-financeira. 

Em relação à dispensa das certidões negativas, pode-se afirmar que na 

prática empresarial tal ato produz pouco ou nenhum efeito para o empresário ou 

sociedade empresária em recuperação judicial69. Isto porque não se restringe o 

acesso a tais informações a terceiros interessados em se relacionar com o 

empresário ou sociedade empresária em recuperação judicial, o que garante a 

qualquer interessado, se assim quiser, buscar informações quanto à situação 

econômica da devedora, optando por iniciar uma relação econômica ou não com o 

empresário ou sociedade empresária em recuperação judicial. 

Ainda no tocante ao ato de deferimento do processamento do pedido de 

recuperação judicial, podem-se extrair obrigações que surgem neste momento para 

o empresário ou sociedade empresária em recuperação, sendo estas: (i) 

apresentação de contas demonstrativas mensais enquanto estiver o empresário ou 

sociedade empresária em recuperação judicial70; (ii) obrigação de comunicar a 

suspensão das ações e execuções aos juízos competentes; e (iii) proibição de 

desistir do pedido se não obtiver aprovação na assembleia geral de credores71.  

                                                                                                                                                                                     
Alerte-se, portanto, para a determinação de prosseguimento das obrigações ilíquidas. O critério não é 
a natureza da obrigação, mas apenas a sua iliquidez ou não. Assim sendo, mesmo tratando-se de 
ação ou execução de obrigação de dar, fazer ou não fazer, prevalece a regra geral da suspensão, 
desde que tais obrigações sejam ilíquidas. É cediço que a liquidez não sujeita apenas as obrigações 
de pagar quantia certa. As obrigações de dar, fazer ou não fazer também estão sujeitas à respectiva 
liquidez. Assim sendo, estas só não serão suspensas na hipótese de ainda não estarem efetivamente 
liquidadas, seja por titulo extrajudicial ou judicial.” (ANDREY, 2005, p. 283). 

69
 “[...] a dispensa judicial de certidões não impedirá que os interessados na celebração de contratos 

com o devedor verifiquem, por conta própria, mediante certidões expedidas pelos cartórios de 
distribuições de ações, execuções fiscais e protestos de títulos, a situação patrimonial da empresa, 
para tomarem as decisões que julguem mais convenientes, visto que a intervenção do Poder Público, 
no caso por intermédio do Poder Judiciário, no domínio dos contratos privados, não vai até o ponto de 
cercear o acesso a informações relevantes para discussão e fechamento de negócios jurídicos.” 
(LOBO, 2005, p. 136). 

70
 “Há, ainda, a determinação legal de que o devedor deverá apresentar contas demonstrativas 

mensais, enquanto perdurar a recuperação judicial, sob pena de destituição de seus administradores 
(art. 52, IV). Esse requisito legal, acertadamente, impõe ao devedor uma diligência na condução da 
gestão da empresa em estado de crise econômico-financeira, pois, se assim não o fizer, poderá a 
qualquer momento ser destituído, com a nomeação de um gestor judicial, requerido pelo 
administrador judicial, Comitê de Credores ou qualquer credor.” (PERIN JUNIOR, 2011, p. 374). 

71
 “Realizado o pedido de recuperação judicial, o devedor pode se arrepender e, nesses, casos, ele 

costuma ter a intenção de desistir do pedido. Enquanto o juiz ainda não determinou o processamento 
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3.3.3 Fase do plano 

 

Após ser publicada a decisão que deferiu o processamento da recuperação 

judicial do empresário ou sociedade empresária, deve ser apresentado o plano de 

recuperação judicial72 na forma do art. 53 da LRE, dentro do prazo improrrogável73 

de 60 dias, sob pena de convolação da recuperação judicial em falência. 

 O plano de recuperação, de acordo com a Lei (art. 53, LRE), 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; 
III – laudo econômico-financeiro e de avaliação dos bens e ativos do 
devedor, subscrito por profissional legalmente habilitado ou empresa 
especializada. 
 

Mesmo que o art. 53 da LRE traga em seu primeiro inciso a remissão ao art. 

50 da LRE, os meios ali elencados são meramente exemplificativos74, visto que as 

                                                                                                                                                                                     
da recuperação, o devedor poderá efetuar a desistência, sem qualquer impedimento. Todavia, se já 
foi determinado o processamento, a desistência só será possível com a concordância da assembleia 
de credores (Lei n. 11.101/2005 – art. 52, par. 4º). Como o deferimento do processamento já 
produzirá efeitos sobre a órbita dos credores, não se pode permitir a desistência sem o seu 
consentimento. Possibilitar a desistência a todo momento seria permitir que empresários oportunistas 
se aproveitassem dos efeitos do processamento, em detrimento dos credores.” (TOMAZETTE, 2011, 
p. 86).  

72
 “O plano de recuperação é, inquestionavelmente, o ‘coração’ do processo de recuperação das 

empresas. É ele que vai dar os caminhos, as diretrizes, o planejamento, a indicação dos meios, para 
que possa ser cumprida, efetivamente, a proposta apresentada em juízo. Não se trata de um simples 
estudo econômico ou de simples e formal apresentação contábil. O plano deve cuidar, além desses 
temas, de traçar regras claras de gestão, de mercado, de organização, de administração, com 
métodos e cronologia razoáveis e possíveis de sua execução. Para se ter um plano a ser 
apresentado em juízo, a empresa deve proceder, previamente, a uma profunda auto-análise de todos 
os setores que compõem a sua estrutura, os seus produtos, as repercussões locais, regionais, 
nacionais e até de comércio exterior dessa sua atividade. Enfim, o plano há de ser claro, preciso, 
inteligível e bem estruturado, para poder ser devidamente apreciado pelos credores, pelo 
administrador, pelos patronos das partes, pelos membros do Ministério Público, enfim, por todos os 
interessados, direta ou indiretamente, no feito e, em especial, para uma clara compreensão por parte 
do juiz”. (MACHADO, 2005, p. 37).   

73
 “3. Se o plano não for apresentado nesse prazo, os autos irão conclusos ao juiz para o decreto de 

falência. Sem embargo do princípio da celeridade buscado pela Lei, quem atua no dia-a-dia das 
falências sabe que esse prazo é extremamente exíguo, tendo em vista que o plano a ser apresentado 
configurará praticamente uma reestruturação da vida econômico-financeira da empresa. De qualquer 
forma, neste caso a Lei é expressa no sentido de ser decretada a falência.” (BEZERRA, 2008, p. 
171). 

74
 “A enumeração, nos vários incisos do art. 50 da Lei, das possibilidades para, em situação de crise 

desenhar-se operação que atenda às especificidades e necessidades da empresa, é extensa; são 
dezesseis incisos originando a indagação sobre ser tal relação taxativa ou exemplificativa. Da leitura 
do caput infere-se que a enumeração é exemplificativa, podendo ser encontradas outras medidas, 
além, por óbvio, da eventual combinação de duas ou mais relacionadas nos vários incisos, que 
atendam ao desiderato – preservar as empresas em crise.” (SZTAJN, 2007, p. 232).   
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necessidades de cada empresário ou sociedade empresária é distinta, bem como as 

formas que serão utilizadas em sua reestruturação. 

Vale ressaltar que a elaboração do plano é ato complexo75 devido aos 

enormes campos de conhecimento envolvidos. A simples apresentação de um plano 

de recuperação de prateleira76 não é suficiente para resgatar a atividade econômica 

– mesmo que um bom plano não seja garantia de reestruturação, um plano ruim é 

garantia de fracasso77. 

Outro ponto relevante a ser tratado no plano de recuperação é a 

demonstração da viabilidade econômica78, o que está diretamente ligado ao meio ou 

meios de recuperação que serão adotados no curso da reorganização empresarial. 

A demonstração de viabilidade econômica é a apresentação de um plano de 

negócios contendo informações sobre as operações da atividade tais como 

contabilidade gerencial, fluxo de caixa, ponto de equilíbrio, tempo de retorno dos 

investimentos ou créditos, entre outras informações, dando chance aos credores79 

de mensurar o projeto e sua factibilidade.   

A última exigência do art. 53 da LRE diz respeito aos laudos econômico-

financeiro e de avaliação dos ativos da devedora, os quais, por sua vez, servem 
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 Sobre o tema, ver MAC NICOL; SANNA (2005. p.167).   

76
 O termo plano de prateleira é utilizado por CASTRO (2014) para se referir a planos de recuperação 

genéricos que não abordam a questão com as diligências necessárias que a crise econômico-
financeira exige. 

77
 “Note-se, um bom plano de recuperação não é, por si só, garantia absoluta de reerguimento da 

empresa em crise. Fatores macroeconômicos globais ou nacionais, acirramento da concorrência no 
segmento de mercado em causa ou mesmo imperícia na sua execução podem comprometer a 
reorganização pretendida. Mas, um plano ruim é garantia absoluta de fracasso da recuperação 
judicial.” (COELHO, 2012, p. 433). 

78
 “Sem pretender polemizar, o que interessa, efetivamente, avaliar em qualquer projeto, são as 

premissas básicas em que se assenta. Imagine-se que o plano é um silogismo: premissa maior – a 
crise; premissa menor – o plano; conclusão: recuperação, ou não, da sociedade. Portanto, o que 
interessa é o conjunto de elementos informadores ou modeladores da premissa menor. Até porque a 
demonstração numérica da viabilidade segue as regras da aritmética: soma, subtração, multiplicação 
e divisão, operações elementares; sem qualquer formulação que vá além de recursos à álgebra 
primária, equações de primeiro grau.” (SZTAJN, 2007, p. 266-267).  

79
 “Em ambas, é decisiva a intervenção da coletividade de credores, não apenas concordando ou 

discordando, mas também revendo propostas e sugerindo alternativas. Estabelece-se com isso um 
processo dialético, sempre iniciado pelo devedor, mas que, em face de planos alternativos propostos 
pelos credores, se vê na continência de acolher ou não tais propostas. Essa reciprocidade de 
propostas e respostas, autêntico contraditório, pode levar à anelada composição para a recuperação, 
a tentativas judiciais de conciliação ou, em último caso, à decretação da falência.” (FAZZIO JUNIOR, 
2005, p. 112). 
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como ferramenta de compreensão por parte dos credores na avaliação do plano de 

recuperação apresentado e possibilita auferir a liquidez financeira do patrimônio80.  

Por fim, vale ressaltar que o único prazo de pagamento obrigatório 

determinado pela LRE que deve estar previsto no plano é referente aos créditos 

decorrentes de legislação do trabalho ou de acidentes do trabalho vencidos até a 

data do pedido de recuperação judicial. Em ambos os casos, os pagamentos devem 

ocorrer no período máximo de um ano, e, ainda, as verbas salariais em atraso 

referentes aos três últimos meses devem ser quitadas no prazo máximo de trinta 

dias, limitadas a cinco salários mínimos por empregado.  

Por fim, apresentado o plano, será determinada a publicação de edital (art. 

53, § único) contendo aviso aos credores em relação ao início do prazo81 para 

objeções. 

 

 

3.3.4 Fase do procedimento 

 

A fase de procedimento inicia-se pelas objeções ou não ao plano de 

recuperação apresentado pelo empresário ou sociedade empresária. No caso de 

não haver objeções, o plano será considerado aprovado de forma tácita, conforme 

expõe o art. 55 e 58 da LRE, apenas com a ressalva da exigência legal de 

apresentação das certidões negativas de débitos tributários, antes de ser a 

recuperação deferida. 

Entretanto, caso sejam apresentadas objeções82 ao plano de recuperação, 

será convocada a assembleia geral de credores83 para que esta passe a deliberar 

                                                           
80

 “A capacidade financeira de as empresas solverem todos os seus compromissos financeiros junto 
aos seus credores é representada pelos índices de liquidez que indicam os quocientes das operações 
indicadas, apresentando índices ou valores acima de um real para cada um real da dívida. Os índices 
de liquidez corrente são de forma geral o suficiente para solver os compromissos a médio prazo, no 
período de dois exercícios consecutivos, até o final do exercício seguinte.” (PENALVA SANTOS, 
2007, p. 44). 

81
 “[...] contados após a realização cumulativa dos atos de publicidade praticados nos autos, sempre 

daquele que ocorrer por último: (a) da data da publicação do edital contendo a relação dos credores 
elaborada pelo administrador judicial (LF, art. 7º, § 2º); (b) da data do aviso da apresentação do plano 
de recuperação judicial (LF, art. 53, parágrafo único).” (NEGRÃO, 2005, p. 191). 

82
 “Segundo o caput do dispositivo, a objeção apresentada por qualquer credor ao plano de 

recuperação torna imperiosa a convocação da assembleia geral de credores para deliberar a respeito 
de sua aprovação. Assim, para que o plano de recuperação judicial seja aprovado 
independentemente de deliberação da assembleia geral é preciso que o devedor conte com a 
concordância unânime dos credores. Nada obstante ser pequena a probabilidade de ocorrência da 
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sobre o plano de recuperação apresentado pelo empresário ou sociedade 

empresária. De acordo com a LRE, em seu art. 56, a realização da assembleia não 

poderá exceder o prazo de 150 dias84 contados da decisão de deferimento do 

processamento da recuperação judicial; porém o não cumprimento deste prazo não 

alberga nenhuma sanção legal85. 

A assembleia geral será presidida pelo administrador judicial e terá as 

seguintes atribuições, de acordo com o art. 35 da LRE: 

a) aprovar, rejeitar ou modificar o plano de recuperação judicial 

apresentado pelo devedor; 

b) constituir o Comitê de Credores, a escolha de seus membros e sua 

substituição86; 

c) deliberar sobre o pedido de desistência do devedor, nos termos do § 

4º do art. 52 da LRE; 

d) deliberar sobre o nome do gestor judicial, quando houver 

afastamento do devedor;  

e) deliberar sobre qualquer outra matéria que possa afetar os 

interesses dos credores. 

 

Na assembleia, conforme acima mencionado, os credores podem aprovar, 

modificar87 ou rejeitar o plano de recuperação apresentado, em observância aos 

                                                                                                                                                                                     
hipótese regulada, justifica-se o dispositivo legal na medida em que, se o plano contou logo com a 
adesão unanime dos credores, faz-se de todo desnecessária a realização da assembleia.” 
(MUNHOZ, 2007, p. 272). 

83
 “A Assembleia-geral de credores consiste na reunião dos credores sujeitos aos efeitos da falência 

ou da recuperação judicial, ordenados em categorias derivadas da natureza de seus respectivos 
créditos, com o fim de deliberar sobre as matérias que a lei venha a exigir a sua manifestação, ou 
sobre aquelas que possam lhes interessar. Revela um foro facultativo e não permanente de decisões 
de credores, instalado e operado em estrita obediência das prescrições legais, para decidir situação 
específica eventualmente surgida no curso do processo.” (CAMPINHO, 2006, p. 75).  

84
 “A assembleia geral deve realizar-se, necessariamente, no período de cento e cinquenta dias após 

o deferimento da recuperação judicial. Por esse motivo, o juiz deve convocá-la e designar a data para 
sua realização, dentro desse período, sem ultrapassá-lo. Instalada a assembleia, com a observância 
do disposto nos arts. 36 e seguintes, sob a presidência do administrador judicial, poderá ela deliberar 
sobre a aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação, tendo em vista as objeções 
apresentadas pelos credores.” (PACHECO, 2013, p. 199). 

85
 “Por óbvio, trata-se de prazo exíguo, o que somado à inexistência de penalidade imposta pelo 

legislador pelo seu descumprimento faz que o mesmo não seja respeitado na prática forense. 
Todavia, nada impede que, desrespeitado esse prazo, as ações e execuções suspensas (por força do 
art. 52, III, conjugado com o art. 6º, § 4º, ambos da LREF) retomem seu curso normal.” (CASTRO, 
2013, p. 130). 

86
 Sobre o tema, ver: COELHO (2011, p. 427).  
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quóruns classistas dos arts. 41 e 45 da LRE, sendo estes: (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 e (iv) titulares de créditos 

enquadrados como microempresa ou empresa de pequeno porte88. 

De acordo com o art. 45 da LRE, o plano de recuperação judicial só será 

aprovado no transcorrer da assembleia geral no caso de haver aceitação de todas 

as classes credoras citadas acima, bem como o respeito aos quóruns previstos no 

art. 41 da LRE. Ressalta-se que o credor que não sofrer alteração no valor ou 

condições de seus créditos não terá sua presença computada para fins de 

composição do quórum de votação.89
 

Outro ponto relevante quanto à homologação do plano é o que a doutrina 

chama de cram down90, previsto na LRE em seu art. 58, § 1º. Segundo Fazzio Junior 

(2010) esta é uma alternativa que possibilita91 ao magistrado aprovar plano de 

recuperação rejeitado pela assembleia geral caso não implique favorecimento a 

credores da classe que rejeitaram o plano e haja a cumulação de quatro requisitos: 

(a) aprovação do plano de credores que representem mais da metade do 

valor de todos os créditos, presentes à assembleia, independentemente de 

classes; 

                                                                                                                                                                                     
87

 “A assembleia geral de credores poderá propor alterações ao plano de recuperação. No entanto, 
essas alterações só serão efetivadas: - se  devedor concordar expressamente com elas; - se não 
implicarem em diminuição dos direitos exclusivamente dos credores ausentes.” (TZIRULNIK, 2005, p. 
121). 

88
 Nova classe credora inserida pela Lei Complementar nº 147/2014. 

89
 “Por óbvio, o credor que não sofrer, com o plano, alteração em seus valores ou condições originais 

de pagamento não possui direito a voto por manifesta ausência de interesse, motivo pelo qual sua 
presença na assembleia não será considerada para fins de composição de quórum para votação.” 
(CASTRO, 2013, p. 131). 

90
 “Caso a deliberação acerca do plano de recuperação judicial não tenha alcançado os quóruns 

previstos no art. 45 da LRF, de regra o magistrado deverá convolar a recuperação em falência (art. 
73, III, c/c art. 56, § 4º, ambos da LRF). Entretanto, se alcançando o quórum alternativo do art. 58, § 
1º da LRF, o juiz poderá conceder a recuperação. Essa concessão da recuperação de plano que não 
foi aprovado pela maioria de cada uma das classes caracteriza hipótese em que o plano é imposto 
pelo juiz aos credores. No jargão anglo-saxônico, essa imposição chama-se cram down.” (AYOUB; 
CAVALLI, 2013, p. 289).   

91
 “Não se quer aqui sustentar que presentes os pressupostos desta alternativa o Juiz deve concedê-

la. Afinal, o legislador estabeleceu que o Juiz ‘poderá conceder’, o que se traduz mera faculdade. 
Ora, se fosse uma obrigação imposta ao Magistrado, teria o legislador determinado que o Juiz 
‘deverá conceder’, ao invés de ‘poderá conceder’. Trata-se, pois, de um poder discricionário 
outorgado ao Magistrado.” (CASTRO, 2013, p. 132). 
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(b) aprovação do plano por duas das classes de credores, ou caso haja 

somente duas classes com credores votantes, a aprovação de pelo menos 

uma delas;  

(c) na classe que rejeitou o plano, este tenha obtido o voto favorável de mais 

de 1/3 dos credores; 

(d) não implicar tratamento diferenciado entre os credores da classe que 

rejeitaram o plano.  

 

Conforme já apontado, caso não aprovado o plano de recuperação, será 

decretada a falência do empresário ou sociedade empresária, na forma do art. 56, § 

4º da LRE. Aprovado o plano pela assembleia geral, pelo próprio juiz por meio do 

cram down ou mesmo nos casos onde não ocorrerem objeções ao plano, determina 

a LRE, em seu art. 57, que o empresário ou sociedade empresária deve juntar aos 

autos as certidões negativas de débitos tributários. Esta obrigação sofre pesadas 

críticas da doutrina92 e vem sendo afastada pelo Poder Judiciário93, visto que a 

própria LRE em seu art. 68 previu legislação específica para parcelamento de 

débitos fiscais de empresários ou sociedades empresárias em recuperação judicial, 

o qual, após quase dez anos de vigência da LRE, finalmente passou a ser regulado 

pela por legislação especifica, sendo esta a Lei 13.043 de 13 de novembro de 2014. 

                                                           
92

 “Aliás, neste ponto, a Lei não aproveitou o ensinamento que os 60 anos de vigência do Dec.-lei 
7.661/45 trouxeram, a partir do exame do art. 174 daquela lei. Este artigo exigia que, para que a 
concordata fosse julgada cumprida, o devedor apresentasse comprovação de que havia pago todos 
os impostos, sob pena de falência. Tal disposição, de praticamente impossível cumprimento, 
redundou na criação jurisprudencial que admitia o pedido de desistência da concordata, embora sem 
expressa previsão legal. E a jurisprudência assim se firmou, porque exigir o cumprimento daquele art. 
174 seria levar a empresa, certamente, à falência. Sem embargo de tudo isto, este art. 57, acoplado 
ao art. 49, repete o erro de trazer obrigações de impossível cumprimento para sociedades 
empresárias em crise.” (BEZERRA FILHO, 2005, p. 168). Ainda sobre esta questão, ver: PERIN 
JUNIOR (2011, p. 368); COVAS (2005, p. 303). 

93
 Conselho da Justiça Federal, enunciado n. 55: “O parcelamento do crédito tributário na 

recuperação judicial é um direito do contribuinte, e não uma faculdade da Fazenda Pública, e, 
enquanto não for editada lei específica, não é cabível a aplicação do disposto no art. 57 da Lei nº 
11.101/2005 e no art. 191-A do CTN.” 

Na mesma senda se manifestou o STJ: “DIREITO EMPRESARIAL E TRIBUTÁRIO. RECURSO 
ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICAL. EXIGÊNCIA DE QUE A EMPRESA RECUPERANDA 
COMPROVE SUA REGULARIDAE TRIBUTÁRIA. RT. 57 DA LEI N. 1.01/205 (LRF) E ART. 19-A DO 
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). INOPERÂNCIA DOS MENCIONADOS DISPOSITVOS. 
INEXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA DISCIPLINAR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA FISCAL E 
PREVIDENCIÁRIA DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICAL (STJ, Resp. 1.187.404-MT, Rel. 
Min. Luis Felipe Salomão, data do julgamento: 19/06/2013).”  
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Aprovado o plano de recuperação judicial e superada a questão das certidões 

negativas de débitos fiscais, o juiz concederá94 a recuperação judicial na forma do 

art. 58 da LRE, o que implica a novação dos créditos anteriores ao pedido e vincula 

todos os credores submetidos à recuperação judicial, sem o prejuízo das garantias, 

conforme art. 59 da LRE bem como das exceções legais, lembrando que esta 

decisão é passível de agravo.95
 

Concedida a recuperação judicial para o empresário ou sociedade 

empresária, inicia-se o cumprimento do plano de recuperação aprovado pelos 

credores ou pelo juiz (art. 58, § 1º) sob a fiscalização do Poder Judiciário pelo prazo 

de dois anos, conforme o caput do art. 61 da LRE. Este momento é crítico para o 

empresário ou sociedade empresária em recuperação judicial, pois o 

descumprimento de qualquer obrigação assumida no plano aprovado acarreta a 

convolação em falência96, conforme art. 61, § 1º c/c art. 73 da LRE.  

Cumpridas as obrigações durante o período de dois anos depois da 

concessão da recuperação judicial, deve o juiz decretar por sentença o fim da 

recuperação judicial, ou seja, o encerramento do processo judicial de recuperação. 

                                                           
94

 “A sentença que decreta a recuperação judicial de empresas tem eficácia preponderantemente 
constitutiva (122, p. 161), porque cria um novo status para o devedor. Sua eficácia imediata é 
declarativa, pois os créditos admitidos à recuperação judicial de empresas devem ser declarados e a 
comunicação de conhecimento geral, igualmente, é declarativa (122, p. 168). O efeito mediato da 
sentença que decreta a recuperação judicial de empresas é executiva por caber ao devedor cumprir o 
prometido, não o fazendo, vindo a ser resolvida ou desconstituída a recuperação judicial de 
empresas, resta a abertura de falência, modalidade de execução forçada, o que se buscava evitar, 
nos termos do art. 61 da Lei n. 11.101/2005. A atual Lei de Falências, todavia, estabelece que, em 
caso de descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano de recuperação judicial, qualquer 
credor pode, alternativamente, requerer execução específica ou falência, nos termos dos arts. 59, § 
1º, e 62 da Lei 11.101/2005, c/c os arts. 475-I, caput, 475-N, I, e 461 et seq. do Código de Processo 
Civil.” (RESTIFFE, 2008, pg. 284).  

95
 “O agravo é o meio recursal adequado tanto para atacar a decisão que concede a recuperação 

judicial (LF, art. 59, § 2º) como para a que decreta a falência (LF, art. 100), submetendo-se, em 
ambos os casos, ao procedimento previsto no Código de Processo Civil. Contra decisão que concede 
a recuperação poderão recorrer o Ministério Público e qualquer credor, devendo-se limitar, em 
relação aos últimos, aqueles que demonstrarem interesse, isto é, os submetidos ou prejudicados pela 
deliberação.” (NEGRÃO, 2005, p. 198). 

96
 “O devedor permanecerá em recuperação judicial até que se cumpram todas as obrigações 

previstas no plano, e se vencerem em até 2 anos depois da concessão da recuperação judicial. Neste 
prazo, o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano poderá acarretar a convolação da 
recuperação em falência. [...] Se ocorrer a convolação da recuperação judicial em falência, os 
credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originalmente contratadas, 
deduzidos os valores eventualmente pagos e ressalvados os atos validamente praticados no âmbito 
da recuperação judicial.” (MARZAGAO, 2005, p. 111). 
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Porém, isso não quer dizer que o plano não possa prever prazo mais dilatado97, na 

verdade o plano seguirá seu cumprimento fora do âmbito judiciário, se assim houver 

previsão, dando continuidade aos pagamentos contratados pelas partes, mesmo 

após o encerramento do processo judicial. 

Ressalta-se que, conforme o já mencionado art. 59, § 1º da LRE, a decisão 

judicial que conceder a recuperação judicial constituirá título executivo judicial, 

possibilitando a qualquer credor requerer a falência do empresário ou sociedade 

empresária ou ingressar com a execução específica de seu crédito.98
 

Por fim, podem ser o administrador ou controlador, bem como a diretoria ou 

conselho de administração, afastados de seus cargos caso haja preenchimento de 

alguma das circunstâncias previstas no art. 64 da LRE. A ideia aqui, basicamente, é 

afastar da gestão da empresa os gestores que por má administração ou prática de 

atos ilícitos tenham levado a empresa à crise econômico-financeira em que se 

encontra.99 Com o afastamento, o juiz convocará a assembleia-geral para deliberar 

quanto ao gestor judicial100, que assumirá a atividade em substituição ao devedor 

afastado, conforme art. 65 da LRE.  

                                                           
97

 “O plano de recuperação judicial aprovado pode estabelecer prazo bem mais dilatado, 10 (dez), 15 
(quinze) ou 20 (vinte) anos. Sucede, porém, que o devedor permanecerá em observação judicial 
apenas pelo prazo de 02 (dois) anos.” (CASTRO, 2013, p. 138). 

98
 “A interpretação sistemática dos arts. 61 e 62 deixa patente que a lei definiu o prazo de 2 anos 

como um limite máximo para a manutenção do precoce de recuperação, justamente para limitar os 
aspectos negativos do prolongamento desse regime, que foram anteriormente apontados. Assim, 
expirado o prazo de 2 anos, ainda que remanesçam obrigações do plano a serem cumpridas, 
encerra-se o processo de recuperação, ficando os credores com a garantia de que a decisão 
concessiva da recuperação constitui título executivo judicial, permitindo-lhes, em caso de 
descumprimento do plano, requerer a tutela específica ou a falência do devedor (arts. 62 e 94).” 
(MUNHOZ, 2007, p. 305). 

99
 “A LRE dissocia o destino da empresa e o de seus administradores. Se as causas da crise 

econômico-financeira da empresa resultam de administração negligente ou ruinosa, permite-se e 
recomenda-se a substituição dos gestores inaptos. Compreenda-se, aqui, por administradores os da 
sociedade limitada ou ilimitada e, nas companhias, os controladores e, bem assim, os que integram 
sua diretoria e/ou conselho de administração. As causas de afastamento dos administradores têm 
respaldo da despersonalização da empresa e no afã de sua preservação como unidade 
socioeconômica produtiva. Se é de recuperação que se trata e se as razões do estado patrimonial 
negativo localizam-se em deficiências administrativas, a substituição dos administradores legais da 
empresa é o primeiro passo na busca de sua reestruturação. Não é só a incompetência que pode 
justificar a medida. À evidência, diagnosticando-se a prática de atos dissipatórios do patrimônio da 
empresa e/ou de gestão ilícita ou fraudulenta, o afastamento é de rigor, seguindo-se a apuração de 
responsabilidades, tanto no âmbito civil como na esfera penal, mas em processos próprios. 
Importante é que, agora, pode o órgão jurisdicional afastar o mau gestor, como um dos meios para 
propiciar a recuperação da empresa (art. 64, parágrafo único).” (FAZZIO JUNIOR, 2010, p. 167-168). 

100
 “O gestor judicial aparece na recuperação judicial quando do afastamento do devedor ou de seu 

administrador, constatada uma (ou mais) das hipóteses do artigo 64, as quais configuram má gestão. 
Há, na lei, uma nítida separação entre o destino da empresa e de seus administradores. O gestor 
judicial torna-se-á o administrador da empresa em recuperação tendo, portanto, papel diverso do 
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Ressalta-se, ainda, que os bens que compõem o ativo permanente do 

devedor ficam indisponíveis para alienação ou oneração, salvo quando autorizado 

pelo juiz na forma do art. 66 da LRE ou quando integrem o plano de recuperação.    

Como tentativa de manter o fornecimento de crédito e insumos para os 

empresários ou sociedades empresárias em recuperação judicial, a LRE buscou, em 

seu art. 67, privilegiar os credores que deem continuidade nas relações negociais101 

com os empresários ou sociedades empresárias em Recuperação Judicial, 

garantindo a estes credores benefícios tais como transformar os créditos 

quirografários em créditos com privilégio geral102 e considerar como 

extraconcursais103 aqueles decorrentes de obrigações assumidas no curso do 

processo. 

Por fim, todos os atos, contratos e documentos firmados pelo empresário ou 

sociedade empresária em recuperação judicial devem ser acrescidos, após o nome 

empresarial, da expressão “em recuperação judicial”, conforme determinado art. 69 

da LRE104. Finalizada a questão teórica propriamente dita, inicia-se o capítulo de 

descrição dos processos de recuperação judicial incluídos no universo de pesquisa 

deste trabalho. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
administrador judicial, embora, no que couber, apliquem-lhe todas as normas sobre deveres, 
impedimentos e remuneração daquele.” (COVAS, 2005, p. 317). 

101
 Sobre o tema, ver: COELHO (2011, p. 261); (MUNHOZ, 2006, p. 318). 

102
 “LRF: Art. 83, V – créditos com privilégio geral, a saber:  a) os previstos no art. 965 da Lei 

n
o
 10.406, de 10 de janeiro de 2002; b) os previstos no parágrafo único do art. 67 desta Lei; c) os 

assim definidos em outras leis civis e comerciais, salvo disposição contrária desta Lei; [...]” 

103
 “LRF: Art. 84. Serão considerados créditos extraconcursais e serão pagos com precedência sobre 

os mencionados no art. 83 desta Lei, na ordem a seguir, os relativos a: I – remunerações devidas ao 
administrador judicial e seus auxiliares, e créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes 
de acidentes de trabalho relativos a serviços prestados após a decretação da falência; II – quantias 
fornecidas à massa pelos credores; III – despesas com arrecadação, administração, realização do 
ativo e distribuição do seu produto, bem como custas do processo de falência; IV – custas judiciais 
relativas às ações e execuções em que a massa falida tenha sido vencida; V – obrigações resultantes 
de atos jurídicos válidos praticados durante a recuperação judicial, nos termos do art. 67 desta Lei, ou 
após a decretação da falência, e tributos relativos a fatos geradores ocorridos após a decretação da 
falência, respeitada a ordem estabelecida no art. 83 desta Lei.” 

104
 “Art. 69. Em todos os atos, contratos e documentos firmados pelo devedor sujeito ao procedimento 

de recuperação judicial deverá ser acrescida, após o nome empresarial, a expressão ‘em 
Recuperação Judicial’. Parágrafo único. O juiz determinará ao Registro Público de Empresas a 
anotação da recuperação judicial no registro correspondente.” 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm#art965
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm#art965
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm#art965
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm#art965
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4 DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

DISTRIBUÍDOS JUNTO À 2º VARA DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÕES 

JUDICIAIS DO FORO CÍVEL CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL DO 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

Conforme já especificado no capítulo metodológico, o objetivo complementar 

desta pesquisa é descrever as recuperações judiciais distribuídas na 2º Vara de 

Falência e Recuperações Judiciais do Foro Cível Central da Comarca da Capital do 

Estado de São Paulo, apresentando dados como quantidade de processamentos 

deferidos e indeferidos, número de recuperações concedidas, número de 

convolações em falência, quantidade de recuperações que cumpriram o plano, entre 

outras considerações que vêm compor o presente estudo. A descrição completa dos 

processos que compõem o universo de pesquisa não só traz informações relevantes 

quanto à realidade da recuperação judicial, como é essencial para, ao final do 

trabalho, apontar quantos empresários ou sociedades empresárias que a pleitearam 

tiveram suas recuperações judiciais encerradas por cumprimento e não tiveram 

posterior pedido de falência ou execução do título judicial que concedeu a referida 

recuperação judicial. 

 

 

4.1 Pedidos de recuperação judicial distribuídos no período analisado 

 

Apesar de baixa utilização do instituto da recuperação judicial nos primeiros 

anos de vigência da LRE, especialmente por se tratar de legislação nova, nota-se 

que os pedidos de recuperação judicial, especificamente no universo utilizado, 

aumentaram no passar dos anos105, conforme se pode verificar no Gráfico 1.  

 

                                                           
105

 Este ponto possui necessidade de ressalva, visto que o crescimento ocorre até o ano de 2013 e 
reduz em 2014. Isto ocorre pelo fato de o ano de 2014 não ter sido utilizado por inteiro, visto que não 
olha esta pesquisa para além do recorte temporal determinado.  
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Gráfico 1 – Pedidos de recuperação judicial distribuídos junto à 2ª Vara Especializada da 
Comarca de São Paulo 

Fonte: Elaboração própria  

 
Verifica-se, ainda, que após os primeiros anos de vigência, no ano de 2007 

inicia-se uma frequência maior de pedidos de recuperações judiciais, os quais 

atingiram a somatória de 179 processos de recuperação judicial desde a vigência da 

LRE até a data final do recorte temporal, o que representa, segundo os dados 

fornecidos pela da 2º Vara de Falência e Recuperações Judiciais do Foro Cível 

Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo,, uma média de 19 pedidos 

por ano. 

De acordo com a LRE em seu art. 1º106, apenas os empresários e sociedades 

empresárias podem pleitear a recuperação judicial de empresas.107 Dentro do 

universo de pesquisa utilizado, podemos encontrar a presença de quatro distintos 

tipos empresários. 

 

                                                           
106

 “Art. 1
o
 Esta Lei disciplina a recuperação judicial, a recuperação extrajudicial e a falência do 

empresário e da sociedade empresária, doravante referidos simplesmente como devedor.” 

107
   Art. 2º Esta Lei não se aplica a: I – empresa pública e sociedade de economia mista; II – 

instituição financeira pública ou privada, cooperativa de crédito, consórcio, entidade de previdência 
complementar, sociedade operadora de plano de assistência à saúde, sociedade seguradora, 
sociedade de capitalização e outras entidades legalmente equiparadas às anteriores. 
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Gráfico 2 - Tipos empresários 

Fonte: Elaboração própria 

 

Por ser a sociedade limitada o tipo empresário mais comum no Brasil, era 

esperado que este tipo respondesse pelo maior número de pedidos de recuperação 

judicial, representando 85% de todo o universo de pesquisa, seguida pela sociedade 

anônima (9%), empresário individual (3%) e Eireli108 (3%). 

Reclassificando os dados pelo porte empresarial109, a situação se apresenta 

da seguinte forma: 

 

                                                           
108

 Empresa individual de responsabilidade limitada. Previsão legal: Lei n° 12.441/2011, que 
acrescenta o inciso VI ao art. 44 e o art. 980-A ao Livro II da Parte Especial, bem como altera o 
parágrafo único do art. 1.033, todos do Código Civil. Instrução Normativa do Departamento de 
Registro Empresarial e Integração (DREI) nº 10, de 05 de dezembro de 2013, que aprova o Manual 
de Atos de Registro de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. 

109
 A definição utilizada para classificação de microempresa ou empresa de pequeno porte é aquela 

indicada pela Lei Complementar 123/2006: “Art. 3º: Para os efeitos desta Lei Complementar, 
consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade 
simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 
da Lei n

o
 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de 

Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que: I - no 
caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 
360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e II - no caso da empresa de pequeno porte, aufira, em 
cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual 
ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais).”  

Foram consideradas como microempresas ou empresas de pequeno porte aquelas que trazem junto 
à sua razão social a sigla ME ou EPP. 

9% 

85% 

3% 3% 

Tipos empresários 

S/A Sociedade  ltda Eireli Empresário individual

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm#art966
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm#art966
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm#art966
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm#art966
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Gráfico 3– Processos de recuperação judicial por enquadramento tributário 

Fonte: Elaboração própria 

 

Nota-se que, apesar de significativo, os empresários ou sociedades 

empresárias de menor porte representam cerca de 1/5 dos pedidos de recuperação 

judicial na 2º Vara de Falência e Recuperações Judiciais do Foro Cível Central da 

Comarca da Capital do Estado de São Paulo. Diferentemente do que ocorre no 

âmbito nacional, segundo dados do Serasa Experian110, as atividades empresariais 

de menor porte111 representam 57% dos pedidos de recuperação judicial, quase três 

vezes o maior do que aquele encontrado junto ao universo utilizado. 

 

 

4.2  Pedidos de recuperação judicial com processamento deferido e 

indeferido 

  

Com base nos dados levantados dentro do universo de pesquisa, foi possível 

extrair informações relevantes sobre o trinômio – pedido x deferimento x 

indeferimento –, conforme Gráfico 4:  

                                                           
110

 Os dados disponibilizados pelo Serasa Experian não informam o critério para definir o que seria 
classificado como micro e pequena empresa, porém se acredita que, para fins de comparação, estes 
dados são passíveis de utilização.  

111
 “Em termos de representatividade no Brasil, as micro e pequenas empresas representam 99,2 por 

cento das empresas formalmente estabelecidas, correspondendo a um total de 5 milhões de 
empresas, gerando 60 por cento dos empregos formais e cerca de 20 por cento do PIB.” (SPINOLA, 
2006, p. 79).  

79% 

9% 

12% 

Processos de recuperação judicial por enquadramento tributário 

Não enquadradas como Epp ou

Me

Microempresa

Empresa de pequeno porte
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Gráfico 4 - Processamento da recuperação judicial 

Fonte: Elaboração própria 

 

Inicialmente se nota uma mudança significativa na quantidade de 

processamentos deferidos em relação ao total de pedidos, pois nos primeiros três 

anos e meio de vigência da LRE o deferimento do processamento sempre esteve 

muito próximo ao número de requerimentos de recuperação judicial. Outro dado 

relevante que se extrai dos dados é a inexistência de indeferimentos de 

processamento até o ano de 2009. 

A partir do ano de 2009 pode-se afirmar que houve alterações significativas 

na 2º Vara de Falência e Recuperações Judiciais do Foro Cível Central da Comarca 

da Capital do Estado de São Paulo. Isto porque ocorre o descolamento entre o 

número de requerimentos e processamentos deferidos, bem como se inicia o 

aumento de recuperações judiciais cujo processamento foi indeferido pelo 

magistrado. Este normalmente ocorre pelo não preenchimento dos requisitos 

obrigatórios que devem instruir o pedido de recuperação judicial e, não, por uma 

análise prévia de viabilidade por parte do magistrado, como afirma o então juiz da 2º 

Vara de Falência e Recuperações Judiciais do Foro Cível Central da Comarca da 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Processos 4 3 6 13 14 21 24 32 41 21

Deferido 3 2 7 10 15 9 16 17 35 11

Indeferido 3 6 11 10 8 12
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Capital do Estado de São Paulo, ora desembargador do Tribunal de Justiça de São 

Paulo, Caio Marcelo Mendes de Oliveira112: 

Muitas vezes, eu só não indefiro o pedido, inicialmente, porque existe 
sempre a possibilidade dos credores [concederem] desconto brutal 
para [a devedora], como já aconteceu em alguns casos [vindo a 
reduzir a dívida em 90%]. Então, nesse caso, como existem 
[situações deste tipo], [não indefiro o pedido de processamento] 
esperando [o que a devedora e os credores] vão decidir 
[posteriormente na assembleia-geral ou fora dela]. (OLIVEIRA, 
2014). 
 

Sem adentrar no mérito do critério estipulado pelo magistrado acima citado, 

pode-se afirmar que existe maior número de processamentos deferidos do que o 

inverso, conforme apontam os dados: 

 

 

Gráfico 5– Total de processamentos de recuperação judicial 

Fonte: Elaboração própria 

 

Dos 29% de processamentos indeferidos, o que corresponde a 51 pedidos de 

recuperação judicial, a grande maioria, 88%, tem seu processamento indeferido por 

não observância dos requisitos e exigências previstos no art. 51 da LRE, apesar de 

não ser este o único motivo, conforme o Gráfico 6: 

 

                                                           
112

 O desembargador Caio Marcelo Mendes de Oliveira esteve à frente da 2º Vara de Falência e 
Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo desde o inicio de sua criação até meados de 
2014, ano em que recebeu a graduação máxima do Tribunal de Justiça de São Paulo. Sendo assim, 
o seu posicionamento reflete diretamente nas recuperações judiciais extintas ou em andamento que 
foram distribuídas junto à respectiva vara especializada. 

71% 

29% 

Total de processamentos de recuperação judicial 

Deferido Indeferido
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Gráfico 6 – Motivo de indeferimento do processamento 

Fonte: Elaboração própria 

 

Como se pode verificar, 45 pedidos de processamento foram indeferidos por 

ausência de preenchimento dos requisitos do art. 51 da LRE, seguido pela 

irregularidade do empresário ou sociedade empresária, o que ocorreu em dois 

processos. Os demais motivos ocorreram em apenas um processo cada. Vale 

ressaltar, ainda, que o percentual de indeferimento do processamento da 

recuperação judicial na 2º Vara de Falência e Recuperações Judiciais do Foro Cível 

Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo é próximo do percentual de 

indeferimento nacional, o qual, segundo dados do Serasa Experian, é de 25%113. 

Apresentado o percentual absoluto de indeferimento somado aos respectivos 

motivos, passa-se a verificar o percentual de deferimento ou indeferimento do 

processamento da recuperação judicial filtrado por tipo empresário. 

Observando os dados, percebe-se elevado percentual de indeferimento do 

processamento nos tipos empresários Eireli e empresário individual, 60% e 80% 

respectivamente. No caso das sociedades limitadas, o percentual de deferimento 

supera o de indeferimento, sendo 70,5% dos processamentos deferidos e 29.5% 

                                                           
113

 Percentual extraído do cruzamento dos dados divulgados pelo Serasa Experian, disponíveis em: 
noticias.serasaexperian.com.br/indicadores-economicos/falencias-e-recuperacoes/.Acessado em 5 de 
jan. de 2015. 
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indeferidos. Já as sociedades anônimas, no universo de pesquisa utilizado, não 

enfrentaram processamentos indeferidos, conforme o Gráfico 7:  

  

 

Gráfico 7 – Processamento deferido e indeferido por tipo empresário 

Fonte: Elaboração própria 

 

Complementando estas informações, verificado o percentual de deferimento e 

indeferimento do processamento separando por microempresas, empresas de 

pequeno porte e aquelas que não se enquadram nestas duas categorias chega-se 

às seguintes informações: 
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Gráfico 8 – Processamento deferido e indeferido de acordo com o enquadramento 
tributário 

Fonte: Elaboração própria  

 

É possível concluir, de acordo com o Gráfico 8, que o enquadramento 

tributário do empresário ou sociedade empresária influi no fato de ser o 

processamento indeferido ou deferido, lembrando que os motivos que levam a este 

cenário não serão aqui aprofundados. Posto isto, o percentual de indeferimento das 

empresas não enquadradas como EPP ou ME é de apenas 17%, já as de pequeno 

porte e microempresas têm percentuais de indeferimento de 79% e 80% 

respectivamente. Outro dado relevante é que, apesar do alto percentual de 

indeferimento do processamento quanto se trata de empresas ou empresários de 

menor porte, no universo de pesquisa inexistem pedidos de recuperação judicial em 

sua forma especial114.  

                                                           
114

 Desde a discussão inicial sobre a necessidade de nova lei para tratamento da insolvência, a 
questão das empresas de menor porte paira sobre o debate. Este tema foi levantado pelo senador 
Ramez Tebet em seu parecer sobre a nova lei, no qual aponta pela necessidade de forma 
simplificada de recuperação para as empresas de menor porte: “As micro e pequenas empresas 
representam a esmagadora maioria dos empreendimentos no Brasil e excluí-las da nova recuperação 
judicial seria condenar o regime à aplicação meramente excepcional. Admite-se, todavia, que o 
processo de recuperação judicial pode tornar-se excessivamente oneroso para algumas empresas, 
principalmente no que tange aos custos para a convocação e realização de uma assembleia geral de 
credores para deliberar sobre o plano de recuperação. Entendemos indispensável a previsão de um 
plano simplificado e preestabelecido na lei para a recuperação judicial de micro e pequenas 
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Encerrando a questão dos processamentos indeferidos e deferidos, apesar de 

não haver estipulação legal no tocante ao prazo para que seja indeferido ou deferido 

o processamento115, conclui-se, com base nos dados, que o tempo médio entre a 

distribuição da ação de recuperação judicial e o seu posterior indeferimento é de 59 

dias. Já nos casos de processamentos deferidos, totalizando 125, o prazo médio é 

muito similar ao de indeferimento, qual seja, 58 dias.  

Ressalta-se que ao utilizar o critério do magistrado que esteve à frente da 

respectiva vara especializada ora estudada durante quase todo o recorte temporal 

                                                                                                                                                                                     
empresas, que dispense a aprovação da assembleia geral de credores e, assim, reduza a 
onerosidade do processo. Dessa forma, propomos um plano que, nos moldes da atual concordata, 
envolva somente credores quirografários, com parcelamento de seus créditos em 36 parcelas 
mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira 180 dias após o pedido de recuperação.” (TEBET, 
2003, p. 35).  

Tratando sobre o tema, Manoel Justino Bezerra Filho: “A recuperação de empresas de menor porte 
está prevista nos arts. 70-72 da LRE. Basicamente garante aos legitimados o parcelamento dos 
créditos quirografários em 36 meses acrescidos de juros univalentes à taxa SELIC, com carência de 
180 dias. O sistema de recuperação instituído para a pequena empresa aproxima-se bastante da 
forma estabelecida para a concordata preventiva, prevista no art. 139 e ss. da lei antiga. Assim é que 
obriga exclusivamente os credores quirografários (art. 147 da antiga lei); prevê oferta de pagamento 
parcelado (art. 156 da lei anterior); o débito sujeito à recuperação será corrigido e os juros serão de 
12% ao ano (art. 163 da lei anterior); há prazo máximo para pagamento (art. 156), sob pena de 
falência (art. 175, § 8º). A Lei, neste aspecto, em uma análise mais abrangente, chega a ser 
contraditória. Se afirmação era de que a lei de 1945 precisaria ser mudada, porque a concordata não 
propiciava qualquer condição de recuperação à empresa, parece não haver justificativa para que se 
conceda à pequena empresa um sistema tão semelhante à concordata anterior. Sem embargo de 
tudo isso, este tipo de recuperação pode efetivamente trazer algum desafogo para a pequena 
empresa, especialmente pela redução dos juros das dívidas, à semelhança da concordata da lei 
anterior.” (BEZERRA FILHO, 2008, p. 195).  

Apesar de não terem sido encontradas estatísticas a respeito da utilização da recuperação judicial 
especial, nota-se que sua utilização é quase inexistente, sendo que no universo aqui utilizado, 
conforme já apontado, não foram encontrados pedidos de recuperações judiciais na forma especial, 
lembrando que 21% do total de pedidos de processamento de recuperação judicial foram realizados 
por empresários ou sociedades empresárias de menor porte. 

Giansante (2009) afirma que várias são as razões para o desuso deste instituto, tais como a taxa de 
juros de 12% no parcelamento, custos envolvidos – custas judiciais, editais, despesas com 
administrador judicial, documentos para instrução do pedido, entre outros. O que, na opinião do autor, 
tornavam desinteressante ou até mesmo impeditiva a recuperação na forma especial. Porém, com as 
alterações realizadas na LRE, por meio da LCP 147/2014,espera-se maior adequação às 
necessidades dos empresários e empresas de menor porte. Visto se tratar de modificação muito 
recente, ainda não existem dados para mensurar os efeitos de tais mudanças nos pedidos de 
recuperação judicial.    

115
 “Economicamente, o tempo utilizado para cumprir essas etapas é extremamente importante para a 

empresa e para a economia como um todo. Primeiro, pelo fato de reduzir a incerteza perante o 
funcionamento e sobrevivência da empresa o quanto antes pela apresentação do plano de 
recuperação. Isso permite com que a firma tenha um menor custo de renegociar contratos com novos 
fornecedores, ou outros parceiros comerciais. Segundo, por reduzir a depreciação dos ativos da 
empresa, uma vez que quanto mais lento o processo, maior será o efeito do tempo sobre o valor dos 
ativos da empresa, impactando o valor da empresa como um todo. Com isso, um processo mais ágil 
traz benefícios para as empresas tanto no que diz respeito à sua chance de sobrevivência como ao 
seu valor em si.” (ARAÚJO, 2010, p. 25). 
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desta pesquisa, o que foi levado em conta para deferir o processamento da 

recuperação judicial destes 125 casos foi o preenchimento dos requisitos legais 

exigidos pela LRE e não a viabilidade econômica da empresa propriamente dita. 

Conforme já ressaltado em capítulo anterior, deferido o processamento da 

recuperação judicial, ocorre a suspensão de 180 dias prevista no art. 6º, § 4º da 

LRE. Talvez seja este o principal efeito imediato da recuperação judicial benéfico ao 

empresário ou à sociedade empresária que tem seu processamento deferido.  

Tal período concedido pela LRE é o prazo legal para que seja a recuperação 

judicial concedida e iniciem-se os pagamentos aos credores de acordo com o plano 

aprovado, sob pena de ser restabelecido o direito dos credores de retomar ou iniciar 

suas ações ou execuções em face do empresário ou sociedade empresária. Apesar 

de ser tal prazo improrrogável e essencial para o bom funcionamento da 

recuperação judicial, o seu cumprimento na prática recuperatória não é a realidade, 

conforme aponta o Gráfico 9: 

 

 

Gráfico 9 - Prazo previsto no art. 6º, § 4º x tempo médio de concessão 

Fonte: Elaboração própria 

 

Não houve nenhum caso de recuperação judicial em que, após 

processamento deferido, tivesse sido aprovado o plano de recuperação dentro do 

prazo previsto pela LRE. Vislumbrando a impossibilidade de concessão da 
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recuperação judicial dentro do prazo expresso na LRE, é possível encontrar na 

doutrina116, posicionamento favorável à flexibilização da regra expressa no referido 

artigo da LRE, visando à preservação da atividade empresarial. 

Com isso, se encerra a fase de processamento da recuperação judicial e 

inicia-se a descrição das recuperações judiciais a partir do momento em que houve 

sua concessão. 

 

 

4.3  Recuperações judiciais concedidas 

 

Superado o deferimento do processamento da recuperação judicial, 

apresentação do plano e aprovação deste, quando necessário, pela assembleia 

geral de credores, deve o empresário ou sociedade empresária, de acordo com a 

LRE, art. 57, apresentar as certidões negativas de débitos fiscais. Porém, tal 

exigência vem sendo afastada pelos tribunais por inviabilizar a recuperação na 

maioria dos casos.   

Preenchidas as exigências legais, de acordo com o art. 58 da LRE, o juiz 

concederá a recuperação judicial, novando os créditos anteriores ao pedido e 

obrigando tanto devedor como seus credores, sem prejuízo de suas garantias, 

conforme art. 59 da LRE. 

Passando especificamente à análise dos dados no que tange à concessão, a 

quantidade de recuperações judiciais concedidas representa 54,74% dos pedidos 

totais, ou seja, 98 recuperações concedidas, conforme apresentado no Gráfico 10: 

 

                                                           
116

 Sobre a questão da possibilidade de prorrogação do prazo de 180 dias, o Enunciado 42 da I 
Jornada de Direito Comercial do CJF: “O prazo de suspensão previsto no art. 6º, § 4º, da Lei 
11.101/2005 pode excepcionalmente ser prorrogado, se o retardamento do feito não puder ser 
imputado ao devedor”. Ainda sobre o tema: “À empresa devedora apenas incumbe o dever de 
apresentar o plano em até 60 dias após o deferimento do processamento da recuperação. Por isso 
mesmo, atrasos na convocação da assembleia não são, de regra, imputáveis à empresa devedora e, 
portanto, não deve ela ser penalizada caso não haja apreciação do plano no prazo de 180 dias.” 
(AYOUB; CAVALLI, 2013, p. 155).   
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Gráfico 10 - Total de processos x concessões 

Fonte: Elaboração própria 

 

Novamente, assim como ocorreu nos pedidos de processamentos deferidos, 

nos anos iniciais de vigência da LRE houve maior constância de concessões de 

recuperação judicial, iniciando-se o descolamento das linhas gráficas que 

representam os pedidos totais e recuperações concedidas a partir do ano de 2009, 

com a exceção do ano de 2014, possivelmente devido ao recorte temporal desta 

pesquisa. 

Conforme apontado em tópico anterior, nenhuma recuperação judicial foi 

concedida dentro do prazo improrrogável de 180 dias. O que torna esta informação 

ainda mais crítica ao processo de recuperação judicial, é o fato de que o tempo 

médio entre o deferimento do processamento e a posterior concessão está muito 

distante daquele esperado pela LRE, visto que dentro do universo aqui utilizado, o 

tempo médio para concessão é de 398 dias, ou seja, supera o dobro dos 180 dias 

esperados pela LRE. 

Recortando e separando as concessões por tipo empresário, verifica-se que 

os percentuais são similares aos pedidos de processamento, apresentando pequena 

variação: 
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Gráfico 11 – Concessão por tipo empresário 

Fonte: Elaboração própria 

 

Agora, no tocante às concessões por enquadramento tributário, utilizando o 

mesmo critério selecionado na classificação dos pedidos de processamento de 

recuperação judicial, ocorre significativa mudança de cenário. Os empresários e 

sociedades empresárias de menor porte reduzem a participação de forma muito 

significativa no universo das recuperações judicias concedidas, criando-se diferente 

cenário conforme apontado no Gráfico 12:  
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Gráfico 12 – Concessão de acordo com o enquadramento tributário 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

Com base nos dados, é possível Inferir que 91,83% das concessões de 

recuperação judicial foram em favor de empresas não enquadradas como ME e 

EPP, 3,06% em favor de microempresas e 5,10% em favor de empresas de 

pequeno porte. Levando em conta que as microempresas e empresas de pequeno 

porte correspondem a 21% dos pedidos de recuperação judicial, podemos concluir 

que as empresas enquadradas como ME e EPP, independentemente das razões, 

têm maior dificuldade em aprovar o plano de recuperação judicial e, 

consequentemente, obter sua posterior concessão. 

Antes de ingressar nas questões de cumprimento e convolações em falência, 

observe-se no Gráfico 13 o panorama geral dos pedidos de recuperação judicial até 

o momento da concessão.  
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Gráfico 13 - Total de processos x deferidos x concedidos 

Fonte: Elaboração própria 

 

Como já era esperado, conforme a recuperação judicial vai avançando em 

suas fases, ocorre a diminuição das recuperações judiciais. Acredita-se, porém, que 

este afunilamento seja saudável, pois aumenta as chances de conceder a 

recuperação judicial ao empresário ou sociedade empresária que possua maiores 

condições de viabilidade econômico-financeira para cumprir com as obrigações 

assumidas no plano e, por consequência, o soerguimento da atividade 

empresarial.117 

 

 

 

 

                                                           
117

 Sobre o tema, apesar de não haver expressa previsão legal para tal posicionamento, o magistrado 
Daniel Carnio Costa afirma o seguinte: “E a jurisprudência também vem nesse sentido, dizendo: ‘não, 
a análise do conteúdo da documentação é a Assembleia Geral de credores que deve fazer’. Sim, 
para aprovação do plano, mas eu posso fazer essa análise de viabilidade. Posso não, devo fazer. E 
eu venho decidindo assim e o Tribunal aqui de São Paulo tem mantido as minhas decisões em que 
eu determinei perícia prévia para constatação da inviabilidade da empresa. Se você faz isso, eu tenho 
certeza que o índice de recuperação vai aumentar, porque vai peneirar, já logo de início, aqueles 
casos de recuperações que seriam, inequivocamente, convoladas em falência. Já era possível 
prever. Nem apresenta o plano muitas vezes. Acabam descumprindo outras obrigações no meio do 
processo ou apresentam aquele plano absolutamente sem pé nem cabeça.” (COSTA, 2014). 
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4.4 Recuperações judiciais convoladas em falência  

 

Passa-se agora aos processos de recuperação judicial convolados em 

falência, visto que, apesar de não ser a falência objeto de estudo desta pesquisa, 

esta é reflexo da não aprovação do plano de recuperação pelos credores, 

teoricamente, devido a não factibilidade do plano, o que seria positivo, ou pode 

ocorrer pela inviabilidade da atividade da empresa em questão, seja pela 

incapacidade de apresentar plano de recuperação dentro do prazo legal ou mesmo 

por estar impossibilitada de adimplir com suas obrigações anteriormente à 

aprovação do plano, o que seria negativo, pois teria sido deferido o processamento 

de atividade econômica inviável118, ainda que haja grande discussão sobre a 

possibilidade do magistrado indeferir o processamento, mesmo estando presentes 

os requisitos legais.  

Outro ponto complicado é afirmar a inviabilidade em fase inicial do processo 

devido à possibilidade, por exemplo, de haver haircut da dívida em percentuais 

elevados, conforme afirma OLIVEIRA (2014), o que poderia tornar viável a atividade 

empresária em questão. Desta forma, determinar a inviabilidade da atividade 

econômica em estágio inicial da recuperação judicial é no mínimo questionável, visto 

que determinar a viabilidade econômica depende de inúmeros fatores, os quais, não 

estão presentes no estágio inicial do pedido de recuperação judicial.  

Porém, independente de ser positiva ou negativa a convolação em falência, o 

que interessa para esta pesquisa é que a convolação em falência é consequência 

importante no universo recuperacional, sendo seus percentuais relevantes para esta 

pesquisa.  

O primeiro dado interessante sobre a composição do percentual de 

recuperações judiciais convoladas em falência é que, apesar de ser pequena a 

                                                           
118

 Mesmo que a passagem a ser citada a seguir já o foi anteriormente, acredita-se que esta é 
relevante no presente momento do texto, quando abordada a questão da possibilidade de análise 
mais profunda de viabilidade por parte do Poder Judiciário. Levando isto em conta, podemos concluir 
que muitas recuperações têm seu processamento deferido apenas pelo simples cumprimento objetivo 
dos requisitos presentes na LRE, o que resulta em processamentos deferidos de empresas inviáveis, 
como aponta Caio Marcelo Mendes de Oliveira: “Muitas vezes eu só não indefiro o pedido, 
inicialmente, porque existe sempre a possibilidade de os credores darem um desconto brutal para ela, 
como já aconteceu em alguns casos aí de reduzir em 90% a dívida. Então, nesse caso, como existem 
esses casos, a gente não indefere, esperando o que vão decidir depois em Assembleia ou fora dela. 
Mas o que a gente verifica é que, muitas vezes, uma simples análise da documentação contábil, do 
fluxo de caixa e das perspectivas de faturamento já mostra que é impossível pagar a dívida num 
prazo razoável que os credores concordem em receber.” (OLIVEIRA, 2014). 
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diferença, mais da metade das convolações ocorridas no universo refere-se àquelas 

em que houve concessão do plano de recuperação, conforme Gráfico 14: 

 

 

Gráfico 14 – Composição de percentual de convolação de recuperações judiciais em 
falência 

Fonte: Elaboração própria 

 

Acredita-se que relevante percentual de convolações de recuperações 

judiciais ocorra nos casos em que houve aprovação do plano, pelo fato de os 

credores temerem a falência do empresário ou sociedade empresária, e acabem por 

receber valores ainda mais inferiores do que aqueles que talvez alcancem ao 

concordar com o plano de recuperação. 

Separando as convolações por tipo empresário, foram encontradas dezesseis 

sociedades limitadas nessa situação, ou seja, a totalidade dos casos. Ressalta-se 

que nenhuma sociedade anônima foi convolada em falência, lembrando, ainda,  que 

no universo desta pesquisa existem dezessete pedidos de recuperação requeridos 

por este tipo de sociedade, dos quais todos obtiveram seu processamento deferido, 

bem como doze destas sociedades anônimas já tiveram sua concessão deferida. 

Assim como no caso das sociedades anônimas, não foram encontradas 

convolações em falência de recuperações requeridas pelos demais tipos 

empresários presentes no universo da pesquisa.  

Diferentemente dos tipos empresários onde a totalidade é representada pelas 

sociedades limitadas, se separamos por porte empresarial encontramos 
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convolações em falência em todos os enquadramentos tributários de atividade 

empresarial, conforme segue:   

 

 

Gráfico 15 – Convolações de recuperação judicial de acordo com o enquadramento 
tributário 

Fonte: Elaboração própria 

 

Das informações que se extraem dos dados, novamente se pode afirmar que 

os empresários ou empresas de menor porte representam parcela muito pequena no 

universo das recuperações judiciais convoladas em falência, cujo a representação é 

de apenas 12%. É necessário esclarecer que a baixa presença de sociedades 

empresárias ou empresários de menor porte no percentual de convolação de 

recuperações judiciais em falência não quer dizer que estas possuam maior poder 

de recuperação ou menor chance de quebra.  

Na verdade, a conclusão mais pertinente que pode ser extraída da leitura do 

Gráfico 15 é de que, ao menos no universo desta pesquisa, ainda é reduzida a 

participação dos empresários ou sociedades empresárias de menor porte no total de 

pedidos de recuperação judicial. Tal cenário deve sofrer modificações pelas novas 

regras do LCP 147/2014119, possibilitando maior acesso e melhores condições aos 

                                                           
119

 O LCP 147/2014 modificou o texto da LRE conforme segue: “Art. 5
o
  A Lei n

o
 11.101, de 9 de 

fevereiro de 2005, passa a vigorar com as seguintes alterações: Art. 24. § 5
o
  A remuneração do 

administrador judicial fica reduzida ao limite de 2% (dois por cento), no caso de microempresas e 
empresas de pequeno porte. Art. 26. IV - 1 (um) representante indicado pela classe de credores 
representantes de microempresas e empresas de pequeno porte, com 2 (dois) suplentes. Art. 41. IV - 
titulares de créditos enquadrados como microempresa ou empresa de pequeno porte. 
Art. 45.  § 2

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

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
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
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11101.htm#art24%A75
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11101.htm#art24%A75
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11101.htm#art24%A75
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11101.htm#art26iv
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11101.htm#art41iv
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11101.htm#art41iv
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11101.htm#art45%A72.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11101.htm#art45%A72.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11101.htm#art45%A72.
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pequenos devedores na utilização do instituto da recuperação judicial para o 

tratamento da crise que assolam suas atividades.  

No que se refere aos motivos que levam à convolação da recuperação judicial 

em falência, conclui-se que são praticamente divididos de forma igualitária, conforme 

Gráfico 16: 

 

 

Gráfico 16 – Motivo da convolação em falência 

Fonte: Elaboração própria 

 

Por fim, encerrando a descrição das recuperações judiciais convoladas em 

falência, tem-se que o é de três anos e quatro meses o tempo médio para que seja 

uma recuperação judicial convolada em falência na 2º Vara de Falência e 

Recuperações Judiciais do Foro Cível Central da Comarca da Capital do Estado de 

São Paulo, desde a distribuição do pedido. 

                                                                                                                                                                                     
aprovada pela maioria simples dos credores presentes, independentemente do valor de seu crédito. 
Art. 48. 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. Art. 68 Parágrafo único.  As microempresas 
e empresas de pequeno porte farão jus a prazos 20% (vinte por cento) superiores àqueles 
regularmente concedidos às demais empresas. Art. 71. I - abrangerá todos os créditos existentes na 
data do pedido, ainda que não vencidos, excetuados os decorrentes de repasse de recursos oficiais, 
os fiscais e os previstos nos §§ 3

o
 e 4

o
 do art. 49; II - preverá parcelamento em até 36 (trinta e seis) 

parcelas mensais, iguais e sucessivas, acrescidas de juros equivalentes à taxa Sistema Especial de 
Liquidação e de Custódia - SELIC, podendo conter ainda a proposta de abatimento do valor das 
dívidas. Art. 72. Parágrafo único.  O juiz também julgará improcedente o pedido de recuperação 
judicial e decretará a falência do devedor se houver objeções, nos termos do art. 55, de credores 
titulares de mais da metade de qualquer uma das classes de créditos previstos no art. 83, 
computados na forma do art. 45, todos desta Lei. Art. 83. IV - d) aqueles em favor dos 
microempreendedores individuais e das microempresas e empresas de pequeno porte de que trata a 
Lei Complementar n

o
 123, de 14 de dezembro de 2006.” (BRASIL, 2014) 
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11101.htm#art48iii.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11101.htm#art68p
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11101.htm#art71i.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11101.htm#art72p.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11101.htm#art83ivd
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4.5  Recuperações judiciais encerradas por cumprimento do plano 

 

Conforme disposto no art. 61 da LRE, o empresário ou sociedade empresária 

permanece em recuperação judicial até que todas as obrigações previstas no plano 

de recuperação dentro do prazo de 2 anos sejam cumpridas, mesmo que haja 

previsão de prazos superiores dentro do plano aprovado, o que é comum.  

Dentro do universo de pesquisa utilizado por este trabalho foram encontrados 

nove processos de recuperação judicial que obtiveram sentença de encerramento 

por cumprimento do plano de recuperação na forma dos arts. 61 e 63 da LRE, o que 

confirma, segundo BARROS (2012, p. 389), que é incomum encontrar exemplos de 

empresas que chegam ao encerramento do processo por cumprimento do plano, 

visto que apenas 9 processos de um total de 179 encontram-se em tal situação. 

Dentro do universo de recuperações encerradas por cumprimento, foram 

encontradas apenas sociedades limitadas e sociedades anônimas, conforme Gráfico 

17: 

 

 

Gráfico 17 – Recuperações judiciais encerradas por cumprimento de acordo com o tipo 
empresário 

Fonte: Elaboração própria 

 

Embora o total de pedidos de recuperação judicial pleiteado pelas sociedades 

anônimas seja de apenas 9%, o percentual de sociedades anônimas é bastante 

significativo quando se trata de encerramento por cumprimento de plano, 

37% 
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representando 33% das recuperações judiciais cumpridas. Novamente depara-se 

com a ausência dos tipos empresários Eireli e empresários individuais, ainda que já 

esperado devido à pequena parcela que representam nos pedidos de recuperação 

judicial dentro do universo desta pesquisa. 

Na filtragem das informações por porte empresarial, a situação se apresenta 

da seguinte forma: 

 

 

Gráfico 18 – Recuperações judiciais encerradas por cumprimento de acordo com o porte 
empresarial 

Fonte: Elaboração própria 

 

Quatro empresas de pequeno porte, depois de concedida a recuperação 

judicial, foram encerradas por cumprimento do plano. Não se esperava encontrar 

empresas de pequeno porte na composição das recuperações encerradas por 

cumprimento, ou, pelo menos, não se esperava encontrar neste significativo 

percentual, pois a participação das empresas de menor porte nos pedidos de 

recuperação judicial totaliza apenas 21% do universo, percentual este composto por 

9% de microempresas e 12% de empresas de pequeno porte.  

Dado este fato, não era esperado encontrar 44% das recuperações judiciais 

encerradas por cumprimento sendo representadas pelas empresas de pequeno 
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porte, pois, diferente do aponta a doutrina120, o percentual de cumprimento por parte 

das empresas de menor porte é quase equivalente ao das empresas de porte 

superior.121 Já no tocante as microempresas, não foi encontrado nenhum caso em 

que houve encerramento da recuperação por cumprimento. Apesar de trabalhar com 

a hipótese de que as microempresas e empresas de pequeno porte representariam 

percentual similar em todas as fases, não foi o que ocorreu. Arrisca-se afirmar que a 

forma ordinária de recuperação judicial não é adequada para as microempresas, 

mesmo que não seja possível verificar se a forma especial causaria alteração neste 

cenário, seja no molde antigo – anterior a LCP 147/2014 - ou mesmo adotando as 

reformas trazidas pela referida Lei Complementar.    

Outro ponto que merece atenção é o prazo de dois anos previsto no art. 61 da 

LRE, onde o empresário ou sociedade empresária permanece em recuperação 

judicial para que haja cumprimento de todas as suas obrigações previstas no plano 

de recuperação para o prazo de 2 anos, sob fiscalização do Poder Judiciário. 

Lembrando que não existe na LRE penalidade para a não observância deste prazo.  

                                                           
120

 Inicialmente vale ressaltar que não foi encontrada nenhuma pesquisa que trabalha a questão dos 
empresários e sociedades empresárias de menor porte sob o mesmo prisma de análise utilizado 
nesta pesquisa. Porém, mesmo que as elucidações doutrinárias não tratem especificamente da 
atividade empresária de menor porte na via ordinária de recuperação, subentende-se, pela leitura da 
doutrina, que a LRE não cumpre os objetivos por ela elencados quando se trata de empresários e 
sociedades empresárias de menor porte. Sobre o tema, ver: CLARO (2009, p.167); BEZERRA FILHO 
(2008, p. 194); GIANSANTE (2009, p. 318). 

Com base nos ensinamentos dos autores utilizados por esta pesquisa, esperava-se encontrar um 
percentual mínimo ou inexistente de empresas de menor porte no grupo das recuperações 
encerradas por cumprimento do plano, visto não terem sido encontradas recuperações judiciais 
especiais e, conforme transparece a doutrina, a pequena atividade empresária não teria sucesso na 
via ordinária, pois esta forma de recuperação atenderia apenas aos interesses da atividade 
empresária de maior porte. O primeiro indicio de que a doutrina estava correta é o baixo percentual 
de recuperações concedidas para os empresários ou sociedades empresárias de menor porte, pois 
representam apenas 8,16% do total de concessões. Sabendo disso, esperava-se que o encerramento 
por cumprimento do plano fosse no máximo proporcional ao número de recuperações concedidas 
para este porte empresarial, o que não ocorreu, conforme apontam os dados desta pesquisa. 
Necessariamente, deve-se ressalvar que este trabalho não defende a recuperação ordinária como 
forma perfeita para a atividade empresária de menor porte, o único objetivo é apresentar os achados 
de pesquisa, sem julgamento de valor quanto à aplicação da via ordinária ou especial. 

121
 Julio Kahan Mandel em sua obra “Nova Lei de Falências e Recuperação de Empresa anotada, nos 

comentários aos artigos que tratam da recuperação especial, afirmou o seguinte: “Infelizmente este 
capítulo somente da direito ao modelo simplificado de recuperação às empresas de pequeno porte. 
Por que não permitir que empresas um pouco maiores possam usufruir de um processo mais barato e 
simples, se esse procedimento for satisfatório para suas necessidades?”. (MANDEL, 2005, pg. 144). 
Nota-se que aplicada a ideia reversa, qual seja a utilização da forma ordinária de recuperação para 
os empresários e sociedades empresárias de menor porte ao invés da recuperação especial, mesmo 
que não havendo qualquer obrigatoriedade quanto a via a ser seguida na legislação, o resultado, 
empírico encontrando no universo de pesquisa utilizado, é satisfatório, visto que os empresários e 
sociedades empresárias de menor porte correspondem a boa parte das recuperações judiciais 
encerradas por cumprimento, mesmo abrindo mão da via recuperatória especial. 
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Concluída a análise dos dados, verifica-se que dentro do universo de 

pesquisa, apenas uma recuperação judicial teve seu encerramento por cumprimento 

do plano dentro do prazo previsto no art. 61 da LRE, o que representa 11% do total, 

conforme aponta o Gráfico 19: 

 

 

Gráfico 19 – Cumprimento do plano no prazo de 2 anos após a concessão 

Fonte: Elaboração própria 

 

As demais recuperações judiciais encerradas por cumprimento ocorreram fora 

deste prazo122, aliás, o prazo médio para encerramento por cumprimento é de três 

anos e nove meses desde a concessão da recuperação judicial, fato este já 

esperado. E, ainda, se levado em conta a duração dos processos de recuperação 

judicial encerrados por cumprimento do plano desde sua distribuição, o tempo médio 

é de cinco anos e três meses, prazo este muito distante da duração total esperada 

pela LRE, qual seja, a concessão da recuperação dentro do prazo do art. 6º, § 4º da 

                                                           
122

 Sobre a questão de baixos índices de cumprimento dentro do prazo legal, o magistrado Daniel 
Carnio Costa explica: “[...] na prática é muito raro você encontrar um processo de recuperação 
encerrado em dois anos. Por quê? Porque são uma série de petições atravessadas no processo, 
informações de outros Juízos, conflito de competência, as empresas apresentam planos aditivos 
àquele plano original. Isso fez com que esses processos de recuperações judiciais se prolongassem 
por dois, quatro, seis anos. Tem processo de recuperação judicial desde 2006. Então, quando você 
pega a estatística, você vai ver lá que tem centenas de casos em que a recuperação foi convolada 
em falência quatro, cinco, seis anos depois. Na verdade, isso acaba maquiando a estatística. O índice 
de empresas que encerra no período de fiscalização, cumprindo as obrigações assumidas no plano, é 
um pouco maior do que aquele que foi apontado. É certo que não é muito grande também, não.” 
(COSTA, 2014). 
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LRE, ou seja, 180 dias, somados aos dois anos de fiscalização pelo Poder Judiciário 

previsto no art. 61 da LRE. 

Posto isso, finda-se a questão das recuperações que obtiveram encerramento 

por cumprimento do plano de recuperação. No tópico seguinte será apresentado o 

panorama geral dos pedidos de recuperação judicial distribuídos junto à 2º Vara de 

Falência e Recuperações Judiciais do Foro Cível Central da Comarca da Capital do 

Estado de São Paulo. 

 

 

4.6  Visão geral dos processos de recuperação judicial  

 

Finalizada a descrição empírica das distintas fases da recuperação judicial, 

este tópico é destinado à descrição do panorama geral dos processos de 

recuperação judicial que tramitaram ou tramitam na 2º Vara de Falência e 

Recuperações Judiciais do Foro Cível Central da Comarca da Capital do Estado de 

São Paulo. Para tal descrição não serão levados em conta os processos que tiveram 

seu processamento indeferido.  

Levando em conta todos os processos cujo processamento da recuperação 

judicial foi deferido, chegamos à seguinte situação: 
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Gráfico 20 – Situação dos processos de recuperação judicial cujo processamento foi 
deferido 

Fonte: Elaboração própria 

 
Conforme já era esperado, dentro do universo de processamentos deferidos, 

125, a maior fatia gráfica corresponde aos processos que ainda seguem em 

tramitação no respectivo cartório judicial, seguidos pelas recuperações judiciais 

convoladas em falência, processos encerrados por cumprimento do plano e 

desistência da recuperação por parte do empresário ou sociedade empresária. 

Porém, o presente trabalho, mesmo que tenha como ênfase os processos de 

recuperação judicial que foram encerrados por cumprimento, verificou que dentre os 

processos de recuperação judicial que já tiveram sua respectiva concessão e início 

do cumprimento do plano de recuperação judicial, vêm, em sua maioria, adimplindo 

com suas obrigações, conforme aponta o gráfico a seguir: 
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Gráfico 21– Cumprimento do PRJ nas recuperações judiciais não encerradas 

Fonte: Elaboração própria 

 

Notadamente, mesmo os processos de recuperação judicial que não tenham 

sido encerrados dentro do prazo de 2 anos após a concessão, ainda que todas as 

obrigações para tal período estejam cumpridas, se pode afirmar que a grande 

maioria vêm adimplindo com suas obrigações, segundo dados extraídos do sistema 

de consulta online do TJSP. Neste sentindo já afirmava BARROS (2012, p. 389) 

que, apesar de estarem os processos de recuperação judicial aguardando por uma 

solução efetiva, a maioria dos empresários ou sociedades empresárias segue 

cumprindo as obrigações previstas no plano, mesmo ultrapassado o prazo de 2 anos 

para o encerramento.  

Sem dúvida, o alto percentual de processos de recuperação judicial em 

andamento representa a maioria das recuperações judicias até hoje distribuídas, 

ainda que boa parte destes processos já se encontre em condições de 

encerramento. Isso ocorre mesmo quando considerados apenas os processos 

distribuídos dentro do tempo médio necessário para encerramento por cumprimento, 

ou seja, cinco anos e três meses, o que nos dá um total de 36 processos, divididos 

conforme o Gráfico a seguir: 
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Gráfico 22 – Situação dos processos de recuperação judicial distribuídos até o ano de 
2009 

Fonte: Elaboração própria 

 

Interessante ressaltar que dentro do percentual de processos de recuperação 

judicial em andamento distribuídos até o ano de 2009, a grande maioria também 

segue cumprindo suas obrigações, conforme mostra o Gráfico 23: 
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Gráfico 23 - Cumprimento do PRJ nas recuperações judiciais não encerradas e 
distribuídas até 2009. 

Fonte: Elaboração própria 

 

Mesmo que se possa afirmar que a grande maioria dos processos de 

recuperação judicial ainda em trâmite esteja adimplindo suas obrigações contratadas 

com seus credores, entende-se necessário recortar apenas os processos que já se 

encontram encerrados, visto que não se pode prever o seu resultado final daqueles 

em andamento. Feito isto, o total de processos encerrados que tiveram seu 

processamento deferido é de 27 processos, divididos conforme Gráfico 24:  

 

 

Gráfico 24 – Processos encerrados que obtiveram processamento deferido 

Fonte: Elaboração própria 

 

Com base no Gráfico 24, o percentual de recuperações encerradas pelo 

cumprimento do plano é de 33%; ou seja, 1/3 das recuperações encerradas ocorrem 

por cumprimento do plano. Interessante ressaltar, ainda, que tal fração é idêntica 

àquela apontada pelo Dr. Caio Marcelo Mendes de Oliveira em entrevista concedida 

para este trabalho: 

A recuperação permite equacionar a dívida, [possibilitando que a 
recuperanda assuma] em condições que [são factíveis de] cumprir, [ou seja, 
que possibilitará o reerguimento daquela atividade empresarial]. Então, 
esses casos [são] realmente interessantes. [Desta forma, creio que, sem 
base estatística ou estudo pormenorizado, aproximadamente] 1/3 das 
recuperações se encaminha bem ou razoavelmente bem nessas 
circunstâncias. 
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A hipótese levantada para tal percentual é de que a baixa utilização do 

instituto da recuperação judicial nos anos iniciais de vigência da LRE, somada ao 

tempo de duração médio dos processos, especialmente no que se refere ao 

encerramento por cumprimento do plano, compromete o encerramento de 

recuperações, pois, conforme visto anteriormente, o tempo médio de duração dos 

processos é bem superior ao previsto na LRE.  

Posto isto, todas as nove recuperações que se encaixam nesta situação são 

anteriores ao ano de 2010123. Na verdade, a recuperação judicial que foi encerrada 

por cumprimento mais recente foi distribuída no mês de abril do ano de 2009. 

Diferente é o caso das recuperações judiciais convoladas em falência, cujo 

tempo médio, conforme levantado anteriormente, é de três anos e quatro meses. 

Alguns dos processos que se enquadram nesta situação tiveram tempo de 

tramitação total inferior a dois anos. Ou seja, o fato de o percentual de recuperações 

convoladas em falência ser superior ao de encerradas por cumprimento não 

significa, objetivamente, que um percentual maior de recuperações judiciais acabam 

por ser convoladas em falência.  

Na verdade, a nosso ver, significa apenas que as recuperações que chegam 

a ser encerradas por cumprimento do plano necessitam de prazo superior para 

atingir tal estágio, não que o simples fato objetivo de a recuperação judicial superar 

o prazo médio para convolação seja a confirmação do sucesso. Entretanto, é um 

fator certamente relevante e merece ser levado em consideração. 

Porém, para que se possa evitar distorção nos resultados124, à comparação 

entre as duas situações, encerramento da recuperação judicial por cumprimento e 

convolação da recuperação judicial em falência, devido à diferença de tempo de 

duração médio dos processos, necessariamente deve utilizar apenas os processos 

já encerrados por cumprimento ou convolados em falência distribuídos até a data em 

                                                           
123

 Seguindo a ordem cronológica, as recuperações judiciais encerradas pelo cumprimento do plano 
são: Bombril Holding S/A (07/11/2005),  Fitsport Academia Ltda Epp (07/02/2006), Fine Papers Ltda 
(02/06/06), Perfilados Amano Indústria e Comércio de Ferro Ltda (30/01/08), Cilasi Alimentos S/A 
(11/02/08),  Malu Facchini Restaurante Ltda Epp (10/04/08), Tapon Corona Metal Plásticos 
Ltda (21/05/08), Elastofilm Indústria e Comércio Ltda (21/11/08) e Rda Comércio Representação 
Importação de Materiais Eletrônicos S/A (16/04/09). 

124
 Neste trabalho entende-se necessário comparar as situações de encerramento, seja cumprimento 

ou convolação em falência, levando em conta o prazo médio de duração das respectivas situações. 
Como já apresentado, o encerramento por cumprimento do plano ocorre em período mais longo e, 
comparando-os com as convolações em falência que possuem período médio de duração mais curto, 
teríamos resultados distorcidos, o que se procura a todo custo evitar.  
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que seja possível atingir o prazo médio necessário para o encerramento por 

cumprimento. Ou seja, no caso do universo aqui utilizado, apenas os processos de 

recuperação judicial distribuídos até o ano de 2009, em decorrência da necessidade 

temporal média de cinco anos e três meses desde a distribuição do pedido para que 

a recuperação judicial requerida pelo o empresário ou sociedade empresária seja 

capaz, apenas na questão temporal, de atingir o encerramento por cumprimento. 

Realizado este recorte, a situação se apresenta conforme Gráfico 25: 

 

 

Gráfico 25 – Processos de recuperação judicial encerrados cuja data de distribuição 
ocorreu até o ano de 2009 

Fonte: Elaboração própria 

 

Diferente do que era esperado inicialmente, se levarmos em conta o tempo 

médio necessário para que seja a recuperação judicial encerrada por cumprimento, 

utilizando para análise apenas os processos encerrados que tenham sido 

distribuídos há mais de cinco anos e três meses contados do início do recorte 

temporal deste trabalho, ocorre a inversão dos percentuais, havendo maior número 

de recuperações encerradas por cumprimento do plano do que aquelas convoladas 

em falência. 
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4.7 Os empresários ou sociedades empresárias que obtiveram 

encerramento da recuperação judicial por cumprimento do plano conseguiram 

soerguer suas atividades? 

 

Por fim, antes de ingressar nas conclusões do presente trabalho, inicia-se 

neste tópico a busca pela resposta da pergunta que originou esta pesquisa, qual 

seja o total de empresários ou sociedades empresárias que requereram a 

recuperação judicial e após terem sido encerradas por cumprimento do plano não 

tiveram sua posterior falência requerida ou não se encontram sendo executados 

com fundamento no título executivo judicial constituído pela concessão da 

recuperação judicial, conforme art. 59, § 1º da LRE.  

Tal critério possibilita determinar se os empresários ou sociedades 

empresárias que, após o encerramento da recuperação judicial por cumprimento do 

plano, conseguiram manter suas atividades empresariais economicamente 

saudáveis, mesmo que não seja possível detalhar questões específicas tais como, 

por exemplo, aumento ou redução de empregados e informações contábeis, visto 

que estas não são de livre acesso. 

Para isso, será utilizado, conforme descrito no capítulo metodológico, a 

consulta ao sistema de pesquisa online do TJSP125 e ao banco de dados do Serasa 

Experian. Para melhor compreensão da questão, a relação dos empresários ou 

sociedades empresárias que tiveram suas recuperações judiciais encerradas por 

cumprimento do plano será apresentada em ordem alfabética, relacionando as 

seguintes informações, quando houver: (i) situação do CNPJ126, (ii) protestos127, (iii) 

                                                           
125

 Todas as consultas levam em conta apenas as ações judiciais requerendo a falência ou execução 
do título executivo judicial concebido na forma do art. 59, § 1º da LRE, que tenham sido distribuídas 
após a data de encerramento da recuperação judicial. 

126
 Com base nas certidões extraídas do banco de dados do Serasa Experian, pode-se verificar a 

situação do CNPJ dos empresários ou sociedades empresárias, visto que a consulta direta ao 
sistema de consulta da Receita Federal retornou com informações desatualizadas. Tal informação é 
relevante, pois é obrigatória a comunicação da decretação da falência, conforme art. 22 da Instrução 
Normativa RFB nº 1.005/2010. E, ainda, o fato de o CNPJ não estar ativo sinaliza que a atividade 
empresarial em si está com problemas, mesmo que não seja critério objetivo de dificuldades 
econômico-financeiras.   

127
 A quantidade de protestos posteriores ao encerramento da recuperação judicial por cumprimento 

do plano, apesar de não responder a pergunta desta pesquisa, pode apresentar a real situação 
financeira que atravessa a empresa, mesmo que não seja este o critério para definir o sucesso ou 
não da recuperação judicial no presente trabalho. 
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ações judiciais requerendo a falência e (iv) execução do título executivo originado 

pela concessão da recuperação judicial (art. 59, § 1º da LRE)128. 

 Por fim, será apresentada a composição das dívidas constantes no plano de 

recuperação, possibilitando descrever o valor real da dívida sujeita à recuperação 

judicial, bem como será apresentado os valores de dívidas fiscais, mesmo que não 

sujeitas ao plano. Tais dados auxiliam na compreensão da situação econômico-

financeiro das empresas que tiveram suas respectivas recuperações judiciais 

encerradas por cumprimento.  

Sistematizando as informações referentes aos casos deste trabalho que 

tiveram sua recuperação encerrada por cumprimento do plano, chega-se ao 

seguinte quadro. 

 

A) BHD participações S/A (Bombril Holding S/A) 

 

O pedido de recuperação judicial foi requerido em 07/11/05, o encerramento 

se deu em 18/10/10. A dívida total sujeita à recuperação judicial é estimada em mais 

de bilhão de reais129. 

A sociedade empresária encontra-se ativa e não possui nenhum protesto. 

Não foram encontradas ações judiciais de qualquer natureza, inexistindo pedidos de 

falência ou execução de título executivo judicial. 

 

 

 

 

                                                           
128

 A presença de ações judiciais envolvendo o não cumprimento de obrigações financeiras fundadas 
em título executivo judicial originário da concessão da recuperação judicial e pedidos de falência em 
que figure o empresário ou sociedade empresária que obteve seu encerramento por cumprimento do 
plano no polo passivo é critério objetivo de que, após o encerramento da recuperação por 
cumprimento do plano, o empresário ou sociedade empresária novamente se encontra em crise 
econômico-financeira.  

129
 Por não se encontrar disponível para consulta o Quadro Geral de Credores no site do TJSP, 

através do sistema de consulta, foi utilizado como montante da dívida aquele publicado em artigo do 
Conjur, na data de 29/03/06. Disponível em: http://www.conjur.com.br/2006-mar-
29/credores_aprovam_plano_recuperacao_bombril. Acesso em: 14 dez. 2014. Ressalva-se que 
assim como a totalidade da dívida, não foi encontrada a composição desta, impossibilitando a 
elaboração gráfica. 
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B) Cilasi alimentos S/A 

 

O pedido de recuperação judicial foi requerido em 11/02/08, tendo 

encerramento em 07/02/2014. O valor total da dívida sujeita à recuperação judicial é 

de R$ 35.699.453,60, distribuído conforme o Gráfico 26: 

 

 

Gráfico 26 – Classificação dos créditos 

Fonte: elaboração própria 

 

Atualmente, de acordo com o Serasa e consulta na Receita Federal, o CNPJ 

da sociedade encontra-se ativo. Existem 77 protestos e quatro pendências 

comerciais registrados no valor total de R$ 40.849,75, porém, apenas uma 

pendência comercial foi apontada após o encerramento da recuperação judicial, no 

valor de R$ 808,65, sendo as restantes datadas de período anterior ao 

encerramento da recuperação judicial. No tocante às ações judiciais, foram 

encontradas apenas execuções fiscais no montante total de R$ 33.939.207,68, 

inexistindo pedidos de falência ou execução de título executivo judicial. Com isso, 

atualmente, a sociedade empresária em questão encontra-se na seguinte situação: 
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Gráfico 27 – Dívidas e pendências 

Fonte: Elaboração própria 

 

Conforme aponta o Gráfico 27, os protestos e pendências, mesmo que 

anteriores ao encerramento, são irrelevantes quando comparados às dívidas totais 

sujeitas e não sujeitas ao plano de recuperação. 

 

C) Elastofilm Indústria e Comércio Ltda 

 

O pedido de recuperação judicial foi requerido em 21/11/08 e encerrado em 

09/10/2014. O valor da dívida total sujeita à recuperação judicial é de R$ 

9.956.237,97, distribuído da seguinte forma: 
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Gráfico 28 – Classificação dos créditos 

Fonte: Elaboração própria 

 

A sociedade empresária encontra-se ativa e não possui nenhum protesto 

posterior ao encerramento. No tocante às ações judiciais, foram encontradas apenas 

execuções fiscais no montante de R$ 4.982.261,21, porém todas distribuídas em 

período anterior ao encerramento da recuperação judicial, bem como inexistem 

pedidos de falência ou execução de título executivo judicial. Posto isto, a dívida da 

empresa, de acordo com o plano de recuperação e demais consultas realizadas, 

apresenta-se da seguinte forma: 
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Gráfico 29 – Dívidas e pendências 

Fonte: elaboração própria 

 

D) Fine Papers Ltda Epp 

 

O pedido de recuperação judicial foi requerido em 02/06/06, tendo sido 

encerrado em 27/04/11. A dívida total sujeita à recuperação judicial tem o valor de 

R$ 297.608,76, sendo toda ela quirografária. 

No mais, a sociedade empresária encontra-se ativa e não possui nenhum 

protesto. No tocante às ações judiciais, foi encontrada apenas uma execução fiscal, 

a qual data de momento posterior ao encerramento, no montante de R$ 53.569,46, 

inexistindo pedidos de falência ou execução de título executivo judicial. 

Sendo assim, a composição das dívidas sujeitas ou não ao plano de 

recuperação é a seguinte: 
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Gráfico 30 – Dívidas e pendências 

Fonte: elaboração própria 

 

 

E) Fitsport Academia Ltda Epp 

O pedido de recuperação judicial foi requerido em 07/02/06 e seu 

encerramento data de 27/07/11. A dívida total sujeita à recuperação judicial tem o 

valor de R$ 520.617,67 e é integralmente quirografária. 

A sociedade empresária encontra-se ativa e não possui nenhum protesto. No 

tocante às ações judiciais, não foram encontradas execuções fiscais e, ainda, 

inexistem pedidos de falência ou execução de título executivo judicial.  

 

F) Malu Facchini Restaurante Ltda Epp130 

 

O pedido de recuperação judicial foi requerido em 10/04/08, com 

encerramento em 30/09/11. Dívida total sujeita à recuperação judicial no valor de R$ 

518.396,80 e distribuída da seguinte forma: 

 

                                                           
130

 Apesar de o nome empresarial não atender aos requisitos formais de composição de nome 
empresarial para sociedades limitadas, de acordo com certidão simplificada da JUCESP, trata-se de 
sociedade limitada. 
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Gráfico 31 – Classificação dos créditos 

Fonte: elaboração própria 

 

A empresa encontra-se ativa e possui 96 protestos e 15 pendências 

comerciais totalizando R$ 45.226,39, dos quais apenas R$ 788,46 são anteriores ao 

encerramento por cumprimento. No tocante às ações judiciais, não foram 

encontradas execuções fiscais, bem como inexistem pedidos de falência ou 

execução de título executivo judicial ou extrajudicial.  

No tocante à composição total das dívidas, a situação encontra-se da 

seguinte forma: 
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Gráfico 32 – Dívidas e pendências 

Fonte: elaboração própria 

 

G) Perfilados Amano Indústria e Comércio de Ferro Ltda Epp 

 

O pedido de recuperação judicial foi requerido em 30/01/08, sendo encerrado 

em 16/10/12. A dívida total sujeita à recuperação judicial é de R$ 771.125,46 e 

quirografária em sua integralidade.  

A empresa encontra-se ativa e não possui protestos, apresenta apenas uma 

pendência comercial, porém, anterior ao encerramento da recuperação. No tocante 

às ações judiciais, não foram encontradas execuções fiscais e inexistem pedidos de 

falência ou execução de título executivo judicial.  

 

H) RDA Comércio, Representação e Importação de Materiais Eletrônicos 

S/A 

O pedido de recuperação judicial foi requerido em 16/04/09 e encerrado em 

22/08/14. A dívida total sujeita à recuperação judicial é de R$ 8.725.863,54, 

distribuída da seguinte forma: 
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Gráfico 33 – Classificação dos créditos 

Fonte: Elaboração própria 

 

A empresa encontra-se ativa e não possui protestos. No tocante às ações 

judiciais, inexistem execuções fiscais, pedidos de falência, execução de título 

executivo judicial ou extrajudicial. 

 

I) Tapon Corona Metal Plástico Ltda 

 

O pedido de recuperação judicial foi requerido em 21/05/08 e encerrada em 

03/10/14. A dívida total sujeita à recuperação judicial tem o valor de R$ 

82.492.378,66, distribuído da seguinte forma: 
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Gráfico 34 – Classificação dos créditos 

Fonte: elaboração própria 

 

Atualmente a sociedade encontra-se ativa. Existem setenta anotações entre 

protestos, pendências comerciais e bancárias, totalizando R$ 18.305.841,83. No 

tocante às ações judiciais, foram encontradas apenas execuções fiscais no 

montante de R$ 14.284.860,86, inexistindo pedidos de falência ou execução. 

No tocante à composição total das dívidas, a situação encontra-se da 

seguinte forma: 
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Gráfico 35 – Dívidas e pendências 

Fonte: elaboração própria 

 

Apresentada a situação de cada uma das recuperações judiciais encerradas 

por cumprimento, passa-se a tratar das conclusões deste subitem. 

 

 

4.7.1 Conclusões quanto às recuperações judiciais que obtiveram 

encerramento por cumprimento do plano 

 

Com base nos dados apresentados no transcorrer deste trabalho, busca-se, 

neste momento, resposta à principal pergunta desta pesquisa. Pois bem, em 

nenhum dos casos foi encontrada qualquer situação prevista no critério que 

resultasse em resposta negativa à pergunta que esta pesquisa se propôs a 

responder. 

Porém, acrescentando ao critério – como forma de melhor responder a 

pergunta – o número de protestos e pendências posteriores ao encerramento da 

recuperação por cumprimento, por ser indicativo objetivo de problemas financeiros, a 

situação se altera em um caso. 

Sendo assim, é possível concluir que, do total de recuperações encerradas 

por cumprimento (nove no total), oito delas podem ser consideradas como 
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efetivamente recuperadas, pois cumpriram todas as obrigações previstas no plano 

até a data de recorte desta pesquisa, e inexistem pedidos ou decretação de falência, 

bem como qualquer execução de título judicial (art. 59, § 1º, LRE). E, ainda, quase a 

totalidade dos protestos encontrados são anteriores ao encerramento das 

recuperações judiciais, com exceção da recuperação judicial de Malu Facchini 

Restaurante Ltda Epp. 

Posto isto, conforme já levantado, apenas um dos casos se diferencia dos 

demais, uma vez que apresenta grande quantidade de títulos protestados e 

pendências comerciais posteriores ao encerramento da recuperação judicial, apesar 

de não haver pedidos de falência ou execução fundada no título judicial nascido com 

a concessão da recuperação judicial (art. 59, § 1º da LRE).  

No tocante aos títulos protestados, ressalta-se que, neste caso específico, 

não configuram os requisitos do art. 94 da LRE131 individualmente. No entanto, ainda 

que sem acesso a informações mais detalhadas sobre a situação econômico-

financeira desta empresa específica, as informações por esta pesquisa obtidas 

indicam que passados cerca de três anos do encerramento da recuperação, a 

empresa enfrenta dificuldade em manter suas atividades. 

 

                                                           
131

 “Art. 94. Será decretada a falência do devedor que: I – sem relevante razão de direito, não paga, 
no vencimento, obrigação líquida materializada em título ou títulos executivos protestados cuja soma 
ultrapasse o equivalente a 40 (quarenta) salários-mínimos na data do pedido de falência; II – 
executado por qualquer quantia líquida, não paga, não deposita e não nomeia à penhora bens 
suficientes dentro do prazo legal; III – pratica qualquer dos seguintes atos, exceto se fizer parte de 
plano de recuperação judicial: a) procede à liquidação precipitada de seus ativos ou lança mão de 
meio ruinoso ou fraudulento para realizar pagamentos; b) realiza ou, por atos inequívocos, tenta 
realizar, com o objetivo de retardar pagamentos ou fraudar credores, negócio simulado ou alienação 
de parte ou da totalidade de seu ativo a terceiro, credor ou não; c) transfere estabelecimento a 
terceiro, credor ou não, sem o consentimento de todos os credores e sem ficar com bens suficientes 
para solver seu passivo; d) simula a transferência de seu principal estabelecimento com o objetivo de 
burlar a legislação ou a fiscalização ou para prejudicar credor; e) dá ou reforça garantia a credor por 
dívida contraída anteriormente sem ficar com bens livres e desembaraçados suficientes para saldar 
seu passivo; f) ausenta-se sem deixar representante habilitado e com recursos suficientes para pagar 
os credores, abandona estabelecimento ou tenta ocultar-se de seu domicílio, do local de sua sede ou 
de seu principal estabelecimento; g) deixa de cumprir, no prazo estabelecido, obrigação assumida no 
plano de recuperação judicial. § 1º Credores podem reunir-se em litisconsórcio a fim de perfazer o 
limite mínimo para o pedido de falência com base no inciso I do caput deste artigo. § 2º Ainda que 
líquidos, não legitimam o pedido de falência os créditos que nela não se possam reclamar. § 3º Na 
hipótese do inciso I do caput deste artigo, o pedido de falência será instruído com os títulos 
executivos na forma do parágrafo único do art. 9o desta Lei, acompanhados, em qualquer caso, dos 
respectivos instrumentos de protesto para fim falimentar nos termos da legislação específica. § 4º Na 
hipótese do inciso II do caput deste artigo, o pedido de falência será instruído com certidão expedida 
pelo juízo em que se processa a execução. § 5º Na hipótese do inciso III do caput deste artigo, o 
pedido de falência descreverá os fatos que a caracterizam, juntando-se as provas que houver e 
especificando-se as que serão produzidas.” 
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5 CONCLUSÕES 

 

Raras são as pesquisas em direito que buscam empiricamente descrever e 

responder as perguntas que este trabalho se propôs. Vale ressaltar que foi 

encontrada apenas um trabalho que, através de similar prisma de análise, estudou a 

recuperação judicial, fazendo com que esta pesquisa contribua com o meio 

acadêmico, apresentando informações até então inexistentes. 

Ao percorrer a literatura sobre a matéria, percebe-se que as discussões sobre 

as problemáticas do instituto da recuperação judicial são inúmeras e realizadas por 

diversos juristas, porém, acredita-se que o conhecimento acadêmico sobre o tema é 

carente de dados e, para a saudável evolução do conhecimento sobre o instituto da 

recuperação judicial, a pesquisa empírica é fundamental, mesmo quando realizada 

em um universo reduzido, porém significativo, como aquele utilizado neste trabalho. 

Conforme mencionado inicialmente, o presente trabalho utilizou como 

universo de pesquisa a 2º Vara de Falência e Recuperações Judiciais do Foro Cível 

Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, e, apesar de ser a LRE 

utilizada por todos os entes federativos, cada Vara comum ou especializada possui 

suas peculiaridades. Por isso a importância da realização de pesquisas empíricas 

acerca do tema em todo o país, o que, com certeza, auxiliaria no crescimento do 

conhecimento sobre o instituto recuperacional brasileiro. 

Pois bem, este trabalho, por se tratar de pesquisa descritiva dos processos de 

recuperação judicial inseridos no universo de pesquisa utilizado, não busca 

classificar de forma binária os resultados da recuperação judicial, ou seja, não se 

pretende concluir que o instituto é bom ou ruim, e, sim, descrever os dados 

encontrados nos processos que compõe o universo de pesquisa. 

Posto isto, infere-se que, de acordo com os dados levantados, a quantidade 

de empresários ou sociedades empresárias que tiveram suas recuperações judiciais 

encerradas por cumprimento do plano e soergueram suas atividades é baixa, 

quando comparado ao total de pedidos de processamentos, pois percentualmente 

representa apenas 5,02% do total de pedidos de processamento.  

Porém, tal comparação não está correta, visto que a simples comparação de 

valores absolutos ignora diversos fatores que necessariamente devem ser levados 

em consideração. Por esta razão, aplicado o filtro de análise utilizado por esta 
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pesquisa, qual seja o tempo médio necessário para encerramento por cumprimento, 

pode-se afirmar que a quantidade de empresários e sociedades empresárias que 

tiveram o encerramento por cumprimento do plano de suas recuperações judiciais, 

supera àquelas onde houve a convolação da recuperação judicial em falência, pois 

56% das recuperações foram encerradas por cumprimento, em quanto 44% foram 

convoladas em falência. 

Tal achado é intrigante, pois, mesmo inexistindo qualquer pesquisa 

acadêmica que analisou esta questão específica, trabalhou-se, inicialmente, com a 

hipótese de que a quantidade de recuperações judiciais convoladas em falência 

seriam superiores àquelas encerradas por cumprimento. Digo inicialmente, pois, 

conforme apontado no transcorrer deste trabalho, em momento anterior à aplicação 

do respectivo filtro de análise, deparou-se com percentual de convolação de 

recuperação judicial em falência superior ao percentual de recuperações encerradas 

por cumprimento, na razão de 59% e 33%, respectivamente. 

Nota-se também, que grande parte dos processos de recuperação judicial 

ainda não foram encerrados, mesmo havendo o cumprimento das obrigações 

previstas no plano para o período de dois anos. Na verdade, o percentual dos 

empresários e sociedades empresárias que não tiveram suas recuperações judiciais 

encerradas, mas seguem cumprindo o plano, mesmo após os dois anos previstos no 

art. 61 da LRE, é elevado. Independente do recorte utilizado, o percentual de 

cumprimento das obrigações previstas no plano encontra-se na razão dos 85%. 

Outro achado que merece ressalto é a quantidade de empresas de pequeno 

porte que compõe o grupo das recuperações judiciais encerradas por cumprimento. 

Novamente aqui, inicialmente, a cognição sumária nos levou a acreditar que as 

empresas de pequeno porte, assim como ocorreu com as microempresas, 

representariam percentual ínfimo do total de recuperações judiciais encerradas por 

cumprimento, o que não ocorreu. 

No caso das microempresas, não houve nenhuma que tivesse sua 

recuperação judicial encerrada por cumprimento, lembrando que estas representam 

9% do total de pedidos de processamento. Já no caso das empresas de pequeno 

porte, as quais representam 12% do total de pedidos de processamento, 

representam 44% de todas as recuperações judiciais encerradas por cumprimento. 

Com base nestes achados, infere-se que o instituto da recuperação judicial 

apresenta problemas quando utilizado pelas microempresas, lembrando que tais 
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problemas não foram estudados por este trabalho. Porém, caso a empresa possua 

porte um pouco maior, como é o caso das empresas de pequeno porte, arrisca-se 

concluir que o instituto da recuperação judicial pode gerar bons resultados, mesmo 

que estes dependam de uma análise pormenorizada no caso concreto. 

No que tange ao tempo de duração das fases ou mesmo do processo como 

um todo, pode-se concluir que os prazos inseridos na LRE não são respeitados. O 

primeiro e, provavelmente, mais importante prazo da LRE é aquele previsto no art. 6, 

§ 4º, que concede a suspensão das ações e execuções pelo prazo de 180 dias. 

Dentro deste prazo espera-se que o devedor apresente seu plano de recuperação e 

obtenha a respectiva aprovação, ocasionando, assim, a concessão da recuperação 

judicial e pagamentos, caso não exista carência, de suas dívidas em conformidade 

com o que foi definido no plano. 

A não observância deste prazo gera o risco de todas as ações e execuções 

retomarem seu curso, o que pode inviabilizar o processo de recuperação judicial. 

Posto isto, o prazo médio encontrado entre o deferimento do processamento e a 

concessão da recuperação foi de 398 dias. 

Outro dado interessante que se traz a este trabalho é o tempo de duração 

médio total do processo de recuperação para que haja o encerramento por 

cumprimento. Levando em conta todos os processos de recuperação judicial 

encerrados por cumprimento, um total de nove, conclui-se que o tempo médio de 

duração dos processos de recuperação judicial é de cinco anos e três meses, tempo 

este muito superior ao esperado pela LRE. 

Porém, acredita-se que o tempo médio total é irrelevante para avaliar o 

instituto da recuperação judicial, especialmente pelo fato de ser a morosidade 

judiciária um problema crônico em todas as áreas jurídicas. Digo irrelevante, pois o 

objetivo final da LRE é preservar e recuperar a atividade empresária, e se isso 

requer prolongamento do processo, não há como caminhar em via oposta.  

Agora, com relação ao prazo previsto no art. 6º, § 4º da LRE, este é um 

problema grave, pois pode inviabilizar a recuperação do empresário ou sociedade 

empresária e, infelizmente, os 180 dias, na prática, se demonstram insuficientes. 
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Insuficiência esta que não vem sendo ignorada pelo Poder Judiciário132 que, por 

vezes, decide pela prorrogação deste prazo. 

Por fim, no que tange à resposta para a pergunta que inicialmente deu origem 

a esta pesquisa, conclui-se que todas as empresas que tiveram suas respectivas 

recuperações judiciais encerradas por cumprimento do plano soergueram suas 

atividades, com base no critério determinado. Ou seja, não foram encontrados 

pedidos de falência ou execução fundada em título executivo judicial originário da 

concessão da recuperação judicial. 

Porém, adicionando ao critério a questão dos protestos e pendências 

financeiras, foi encontrada apenas uma empresa que após o encerramento da 

recuperação judicial por cumprimento do plano, aparentemente, de acordo com os 

apontamentos do Serasa Experian, encontra-se novamente em crise econômico-

financeira. 

Desta forma, conclui-se que dentro do universo de pesquisa aqui utilizado, 

oito das nove empresas que tiveram suas recuperações judiciais encerradas por 

cumprimento do plano efetivamente soergueram suas atividades empresariais, de 

acordo com o critério determinado, o que, aparentemente, indica que o instituto da 

recuperação judicial contribui para a superação da crise econômico-financeira. 

Finalizada a apresentação das conclusões, torcemos para que esta pesquisa 

empírica possa contribuir, mesmo que em pequena monta, para o conhecimento 

sobre a realidade do instituto da recuperação judicial no Brasil, bem como fomentar 

a pesquisa empírica sobre o tema, para que, com o passar do tempo, seja possível 

apresentar o funcionamento do instituto em âmbito nacional, auxiliando na evolução 

deste tão importante instituto jurídico.       

 

  

 

 

 

 

                                                           
132

 Sobre a questão ver os seguintes julgados recentes: Agravo de Instrumento AI 
20417359120148260000 SP 2041735-91.2014.8.26.0000 (TJ-SP), Agravo de Instrumento AI 
20698713520138260000 SP 2069871-35.2013.8.26.0000 (TJ-SP), Agravo de Instrumento: AI 
20225402320148260000 SP 2022540-23.2014.8.26.0000. 

http://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/164255991/agravo-de-instrumento-ai-20417359120148260000-sp-2041735-9120148260000
http://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/164255991/agravo-de-instrumento-ai-20417359120148260000-sp-2041735-9120148260000
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