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RESUMO 

 

Desenvolvido por Ronald Coase em 1960, o Teorema de Coase aduz que em um 

contexto no qual os custos de transação são nulos, um uso eficiente dos recursos resulta da 

negociação privada, sendo irrelevante a atribuição jurídica do direito de propriedade. 

Entretanto, o Judiciário tem uma importante missão, consistente na redução desses custos e 

favorecer a aplicação do teorema. Por essa razão, analisou-se aqui a recuperação judicial da 

OI como sendo um exemplo bem-sucedido de atuação judicial nessa tarefa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-Chaves: Teorema de Coase; custos de transação; recuperação judicial da OI. 

 



 

 

 

ABSTRACT 

Developed by Ronald Coase in 1960, the Coase Theorem states that in a context in 

which the transaction costs don’t exist, na eficiente use of resources results of private 

negotiations, being irrelevant the legal assignment of property rights. Nevertheless, the 

Judiciary has an importante mission, regarding the reduction of those costs and the favoring 

of the theorem. For this reason, we have analized here OI’s judicial recovery as an example of 

well succeed judicial acting in this task.    
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1 Introdução

 

O presente trabalho tem como objetivo demonstrar que o chamado “Teorema de 

Coase”, desenvolvido pelo economista britânico Ronald Coase em sua obra intitulada “O 

Problema do Custo Social” (1960), vem encontrando aplicabilidade prática no Judiciário 

brasileiro, não se limitando, assim, a uma mera contribuição teórica. 

Para tal, analisar-se-á a recuperação judicial do Grupo OI como um exemplo de 

processo judicial no qual a correta compreensão do conceito de custos de transação e do 

Teorema de Coase permitiu a sua condução de uma maneira que pode ser considerada 

economicamente eficiente. 

Tal se deu mediante a criação de uma plataforma digital, por meio da qual os credores 

das recuperandas podem se habilitar para o recebimento do valor que lhes é devido sem 

necessariamente terem que ingressar em juízo para este fim.  

Uma vez criada a plataforma, aqueles que detêm um direito creditício em desfavor das 

sociedades se cadastram e informam o montante a que acreditam fazerem jus. Solicitada a sua 

habilitação, credor e devedor podem chegar a um acordo acerca do valor a ser pago, sendo o 

mesmo, caso bem-sucedido, homologado em seguida pelo juízo e inserido pelo administrador 

judicial no Quadro Geral de Credores. Apenas quando infrutífera a mediação é que a 

discussão quanto ao crédito será objeto de impugnação por parte do credor e de 

sentenciamento pelo juízo, após ouvidos tanto o administrador judicial quanto o Ministério 

Público. 

Justifica-se a realização de trabalho dessa natureza uma vez que a depender dos 

resultados encontrados será possível concluir se a referida tese desenvolvida por Ronald 

Coase há quase seis décadas não apenas se mantém atual, em que pese passado tanto tempo, 

como também encontra respaldo na realidade dos tribunais. 

Para que seja possível a realização de tal empreitada, contudo, é imprescindível que 

seja apresentado, já neste momento inaugural, o referido teorema, bem como seja feita a 

definição de determinados conceitos nele tratados. 



13 

 

 

Assim, o primeiro capítulo será destinado à apresentação de conceitos econômicos 

necessários à compreensão do objeto de estudo do presente trabalho, como custos de 

transação e Teorema de Coase.  

O capítulo seguinte será reservado para a análise propriamente dita da recuperação 

judicial do Grupo OI (o qual é integrado pelas sociedades OI S.A., TELEMAR NORTE 

LESTE S.A., OI MÓVEL S.A., COPART 4 PARTICIPAÇÕES S.A., COPART 5 

PARTICIPAÇÕES S.A., PORTUGAL TELECOM INTERNATIONAL FINANCE B.V. e OI 

BRASIL HOLDINGS COÖPERATIEF U.A., doravante apenas chamado de “Grupo OI” ou 

“OI”)1, sendo estudadas de forma mais minuciosa as circunstâncias que revestem tal processo 

e se revelam pertinentes para a realização do estudo de caso aqui empreendido.  

Por fim, o último capítulo cuidará da conclusão do trabalho. Tendo em vista os 

resultados encontrados e a proposta que orientou esta pesquisa, aferir-se-á se o processo 

judicial estudado favoreceu a aplicação do Teorema de Coase à realidade do Judiciário 

brasileiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

1 Conforme se extrai da petição inicial que requereu a concessão da recuperação judicial e posteriormente deu 

origem ao Processo nº 0203711-65.2016.8.19.0001. 
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2 Análise Econômica do Direito, custos de transação e Teorema de Coase 

 

A Análise Econômica do Direito pode ser entendida como um ramo da ciência jurídica 

fortemente marcado pela sua interdisciplinaridade com a ciência econômica. Nela, conceitos e 

ferramentas da Economia são empregados com o intuito de compreender em que medida as 

normas jurídicas são capazes de influir no comportamento dos indivíduos. 

Nas palavras de Armando Castelar Pinheiro e Jairo Saddi2: 

Nesta segunda parte, começamos a abordar a inter-relação entre as duas 
disciplinas, tratando dos temas cobertos pela teoria de Direito & Economia, 

nossa tradução para a expressão da língua inglesa Law & Economics. Essa 

teoria aplica algumas premissas econômicas – como a de que, em geral, as 
pessoas procuram aquilo que consideram melhor para si – para analisar 

como a legislação afeta a conduta dos agentes econômicos e as relações 

sociais. Ao sobrepor à superestrutura legal as suposições tradicionais da 
análise econômica, a escola de Direito & Economia é capaz de utilizar o 

ferramental econômico não apenas para teorizar e analisar o impacto do 

direito sobre a economia, mas também para avaliar a própria qualidade dos 

instrumentos legais, de acordo com métricas econômicas predefinidas. 

Seguindo na sua explanação acerca do que a Análise Econômica do Direito se propõe 

a fazer, afirmam os autores que a mesma tem como um de seus objetivos predizer os efeitos 

que as regras legais têm sobre a conduta dos agentes econômicos3.  

Assim sendo, é possível perceber de plano a importância que esse ramo tem para o 

estudo do Direito como um todo. Se tradicionalmente as sanções – sejam elas de natureza 

cível ou mesmo penal – são vistas como preços e os indivíduos agem de maneira racional, 

buscando a maximização de seu bem-estar, entender e estimar os impactos que uma 

determinada alteração legislativa pode gerar no comportamento social se mostra uma tarefa 

essencial para aqueles que buscam aferir em que medida uma determinada norma conseguirá 

produzir os efeitos por ela desejados. 

Com base nesse racional, Ronald Coase desenvolveu em sua obra “O Problema do 

Custo Social” um teorema acerca de como os agentes econômicos podem, privadamente, 

                                            

2 PINHEIRO, Armando Castelar; SADDI, Jairo. Direito, Economia e Mercados. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005, 

p. 83. 
3 Idem, p. 88. 
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chegar a resultados eficientes sob a ótica econômica desde que presentes determinadas 

condições. 

De acordo com o Teorema de Coase, em um contexto no qual as ações dos indivíduos 

geram externalidades negativas suportadas por outros e os custos de transação são 

suficientemente baixos, esses agentes poderão negociar entre si e chegar a um resultado 

considerado eficiente.  

Isto é, presentes tais condições, o direito de propriedade – aqui entendido tanto como a 

propriedade sobre um bem, como também o direito de dar determinado uso ao mesmo – será 

alocado com a parte que mais o valoriza e tem capacidade de pagamento, sendo, portanto, 

eficiente. 

Nesse sentido, mostra-se necessário, antes de mais nada, que se analise o que são os 

mencionados custos de transação. Consoante o ensinamento de Robert Cooter e Thomas Ulen, 

os custos de transação são compostos pelos custos: (i) de localização; (ii) de negociação e (iii) 

de execução4. 

O custo de localização representa o custo, seja ele financeiro ou mesmo de 

oportunidade, no qual uma das partes incorre para encontrar o bem que deseja adquirir. Sobre 

os custos de oportunidade, ensina Nicholas Gregory Mankiw5 que “o custo de oportunidade 

de um item refere-se a todas as coisas a que renunciamos para adquiri-lo.”. Continuando, 

explica ele que tais custos podem ser explícitos ou implícitos.  

Os primeiros são aqueles que se aferem em razão de um efetivo dispêndio financeiro. 

Assim, quando uma empresa contrata funcionários ou adquire materiais para o 

desenvolvimento de sua atividade, o dinheiro investido constitui um custo de oportunidade 

explícito, eis que o mesmo, além de ter sido alocado para este fim em detrimento de outro, é 

facilmente verificável e contabilizável.  

De outro modo, os custos de oportunidade implícitos são aqueles que não exigem um 

desembolso econômico, mas igualmente são passíveis de serem verificados e contabilizados. 

Se a empresa desenvolve uma determinada atividade e não outra que, se realizada, geraria 

                                            

4 COOTER, Robert; ULEN, Thomas. Direito & Economia. Tradução de Luis Marcos Sander, Francisco Araújo 

da Costa. 5. ed.  Porto Alegre: Bookman, 2010. 
5 MANKIW, N. Gregory. Introdução à economia. Tradução de Allan Vidigal Hastings, Elisete Paes e Lima. 

Tradução da 6ª edição norte-americana. São Paulo: Cengage Learning, 2013, p. 244-245. 
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uma renda anual de R$ 1.000.000,00, este valor consubstanciará o seu custo de oportunidade 

implícito. 

Tendo isso em vista, é possível perceber que a depender das características que 

revistam esse bem, como a sua raridade ou infungibilidade, o custo de localização pode ser 

alto ou baixo. Assim, por exemplo, o processo envolvido na aquisição de um livro recém 

lançado será consideravelmente inferior em comparação à tentativa de se adquirir o seu 

manuscrito original autografado pelo autor. 

Por sua vez, o custo de negociação consiste no custo decorrente da barganha, da 

negociação envolvendo o bem desejado. É, dessa forma, o custo relativo ao processo 

transacional em que uma das partes procura transferir a propriedade daquele dado bem 

pertencente à outra para si. No que se refere especificamente à vertente dos custos de 

negociação, alguns fatores são capazes de elevar ou, de outro modo, de reduzir tais custos.  

Em primeiro lugar, tem-se que o número de participantes envolvidos em uma dada 

negociação afeta diretamente os custos de transação a ela relativos. Uma barganha que ocorra 

entre poucos indivíduos é menos custosa que outra envolvendo um número considerável de 

pessoas. Isso porque o sucesso da negociação pressupõe a formação de um consenso, sendo a 

conciliação de interesses gradativamente mais complexa à medida em que mais indivíduos 

precisam anuir. 

Ademais, a litigiosidade que cerca as partes também contribui para a elevação ou 

redução destes custos. Isso porque a animosidade existente entre elas pode dificultar ou 

mesmo impedir que o negócio jurídico se concretize. Tal se dá em razão do fato de que a 

alocação eficiente de recursos demanda, por parte daqueles envolvidos na transação, uma 

racionalidade, que ao final permitirá que o bem migre para aquele indivíduo que mais o 

valoriza e tem capacidade de pagamento.  

De outro modo, em negociações que envolvam partes inamistosas, é possível que 

sentimentos pessoais influam na barganha, de modo que a irracionalidade das mesmas pode 

levar a um cenário considerado economicamente ineficiente. Seria o caso da negociação na 

qual o bem deixa de ser alocado com quem mais o valoriza única e exclusivamente por 

questões pessoais, ainda que a proposta financeira agradasse ao então detentor do direito de 

propriedade. 
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Por fim, o custo de execução pode ser classificado como sendo o custo em que as 

partes incidem para fazer valer o que fora por elas anteriormente acordado. Negócios que, 

uma vez acertados, são executados instantaneamente, tendem a possuir custos de execução 

baixos. De outra forma, aqueles que se protraem no tempo, seja por serem negócios jurídicos 

de trato sucessivo ou porque as partes estipularam que seu adimplemento se dará apenas mais 

para a frente, tendem a elevar tais custos. 

Isso se dá diante do necessário acompanhamento feito por cada uma das partes no 

sentido de fiscalizar o cumprimento, por parte da outra, do que fora convencionado. 

Outrossim, o monitoramento quanto ao adimplemento das obrigações contratuais também 

implica no estabelecimento e eventual acionamento de mecanismos capazes de coibir e 

sancionar o descumprimento de tais obrigações. Isso resulta, consequentemente, no caráter 

mais custoso das negociações cujas execuções não são instantâneas. 

Depreende-se, ante o acima exposto, que os custos de transação possuem importância 

inquestionável para o correto entendimento do Teorema de Coase. De acordo com Robert 

Cooter e Thomas Ulen6: 

[...] Coase usou o termo ‘custos de transação’ para designar os custos da 

comunicação, bem como vários outros custos que iremos expor mais tarde. 

Na verdade, ele usou o termo ‘custos de transação’ para abranger todos os 
impedimentos à negociação. Pressupondo-se esta definição, a negociação é 

necessariamente bem-sucedida quando os custos de transação são iguais a 

zero. Podemos resumir este resultado formulando a seguinte versão do 

Teorema de Coase: 

Quando os custos de transação são nulos, um uso eficiente dos recursos 

resulta da negociação privada, independentemente da atribuição 

jurídica de direitos de propriedade. 

Agora temos de relacionar o Teorema de Coase com nosso projeto mais 

amplo de desenvolver uma teoria econômica da propriedade. O teorema 

afirma abstratamente o que nosso exemplo demonstrou concretamente: se os 
custos de transação são iguais a zero, não precisamos nos preocupar com a 

especificação de regras jurídicas referentes à propriedade para alcançar a 

eficiência. A negociação privada vai cuidar de questões como quais coisas 
podem ser possuídas, o que os donos podem e não podem fazer com sua 

propriedade, e assim por diante. Ao especificar as circunstâncias sob as quais 

o direito de propriedade não é importante para o uso eficiente de recursos, o 

Teorema de Coase especifica implicitamente quando o direito de 
propriedade é importante. Para tornar este aspecto mais explícito, propomos 

o seguinte corolário para o Teorema de Coase: 

                                            

6 COOTER, Robert; ULEN, Thomas. Op. Cit., 2010, p. 102-103. 
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Quando os custos de transação são suficientemente altos para impedir a 

negociação, o uso eficiente dos recursos dependerá da maneira como os 

direitos de propriedade são atribuídos.” (grifos acrescidos) 

Percebe-se, portanto, que o Direito, cumprindo a sua função de pacificação social, 

possui a importante tarefa de reduzir os custos de transação e permitir que as partes possam, 

por si sós, atingir um resultado economicamente eficiente.  

Tal objetivo pode ser alcançado por incontáveis caminhos. É possível, em primeiro 

lugar, que em um litígio no qual os custos de transação tendam a ser baixos, se não 

inexistentes, o papel da função judicante seja o de meramente esclarecer o Direito. Seria o 

caso, por exemplo. em que as partes litigantes fossem apenas duas pessoas com ótima relação, 

mas que, por algum motivo, não soubessem a qual delas o ordenamento jurídico conferia 

razão.  

A partir do momento em que fosse dirimida a dúvida quanto a quem assiste o direito 

de propriedade sobre aquele determinado bem ou direito, tratando-se de agentes racionais, os 

mesmos seriam capazes de, por si sós, chegar a um resultado economicamente considerado 

eficiente. Isto é, restando comprovado a qual deles o ordenamento jurídico atribui a 

propriedade sobre o bem litigado, esse bem, ao final, migrará para aquele que mais o valoriza 

e tem capacidade de pagamento.   

É de se concluir, portanto, que o Direito terá, nesses casos, uma função meramente 

aclaratória. A atribuição da propriedade, ao contrário do que se poderia pensar, não será 

determinada pelo juiz, cuja decisão se baseia no direito vigente, mas sim pelo Teorema de 

Coase e pela eficiência econômica. 

De outra forma, nos casos em que, pelas suas características, os custos de transação 

sejam elevados, igualmente incumbirá ao Direito a tarefa de reduzi-los, permitindo que as 

partes possam privadamente alcançar um resultado eficiente. É esta segunda hipótese que 

encontra como exemplo o processo judicial do Grupo OI.  

Tendo em vista tratar-se de um processo judicial com um número incalculável de 

partes envolvidas, eis que a cada dia novos credores pugnam pela sua inserção no Quadro 

Geral de Credores, depreende-se que os custos de negociação envolvidos em uma recuperação 

judicial como esta são sobremaneira elevados. 

Ademais, tamanha quantidade de credores gera dificuldades na subsequente aprovação 

do plano de recuperação judicial, bem como o seu posterior cumprimento. Assim, 
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considerando que o pagamento dos credores é feito de maneira gradual, conclui-se que os 

custos de execução relativos a um processo dessa natureza serão igualmente imódicos. 

Ante o exposto, é possível perceber, ainda que em um momento inaugural do trabalho, 

anterior a análises mais minuciosas dos aspectos que permeiam o objeto deste estudo, que o 

processo de recuperação judicial das sociedades integrantes do Grupo OI é intrinsecamente 

custoso do ponto de vista econômico.  

Uma vez feita esta constatação, cabe agora avaliar de que forma o mesmo foi 

conduzido e se a atuação do Poder Judiciário foi no sentido de reduzir tais custos e, assim, 

propiciar a concretização do Teorema de Coase. Caso se verifique que tal modo de agir foi 

eficiente do ponto de vista econômico, poder-se-á tomar esta recuperação judicial como um 

exemplo a ser seguido em outros processos, notadamente aqueles que, assim como este, 

possuem uma complexidade acima da usual. 
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3 A recuperação judicial da OI e a aplicação dos conceitos econômicos ao processo 

judicial 

 

Antes de ingressar na análise da condução da recuperação judicial da OI por parte 

daqueles nela envolvidos, é preciso que sejam apresentados e diferenciados determinados 

conceitos que se mostram relevantes para a aferição aqui pretendida.  

Conforme a valiosa lição de José Eduardo Carreira Alvim7:  

A arbitragem é a instituição pela qual as pessoas capazes de contratar 
confiam a árbitros, por elas indicados ou não, o julgamento de seus litígios 

relativos a direitos transigíveis. Esta definição põe em relevo que a 

arbitragem é uma especial modalidade de resolução de conflitos; pode ser 
convencionada por partes capazes, físicas ou jurídicas. Os árbitros são juízes 

indicados pelas partes, ou consentidos por elas por indicação de terceiros, ou 

nomeados pelo juiz, se houver ação de instituição judicial de arbitragem; na 
arbitragem existe o ‘julgamento’ de um litígio por ‘sentença’ com força de 

coisa julgada. 

Por sua vez, Fredie Didier Jr.8 ensina que:   

Mediação e conciliação são formas de solução de conflito pelas quais um 

terceiro intervém em um processo negocial, com a função de auxiliar as 

partes a chegar à autocomposição. Ao terceiro não cabe resolver o problema, 
como acontece na arbitragem: o mediador/conciliador exerce um papel de 

catalisador da solução negocial do conflito. Não são, por isso, espécies de 

heterocomposição do conflito; trata-se de exemplos de autocomposição, com 

a participação de um terceiro. 

Ainda segundo o autor, tais técnicas se diferenciam na medida em que o conciliador 

exerce um papel mais proativo na busca pelo consenso, podendo até mesmo sugerir soluções 

para a lide. Por sua vez, ao mediador cabe apenas facilitar o diálogo e auxiliar as partes na 

compreensão dos interesses envolvidos, cabendo a elas a proposição de soluções.  

Ante o exposto, é possível perceber que os institutos diferem de maneira significativa, 

haja vista que na arbitragem, tal qual ocorre nos processos judiciais, cabe a um terceiro, por 

meio da sentença arbitral, impor uma solução ao conflito. De outra forma, na conciliação e na 

mediação os próprios envolvidos devem compor o litígio, alcançando um resultado 

consensual. 

                                            

7 ALVIM, José Eduardo Carreira. Direito Arbitral. 3 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 1-2. 
8 DIDIER JR, Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e 

processo de conhecimento. 17 ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015, p. 275-276. 
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Tal diferenciação é relevante na análise da recuperação judicial da OI, uma vez que a 

técnica da conciliação não apenas foi empregada no processo, como também se mostrou de 

suma importância para os bons resultados até o momento atingidos. Em que pese comumente 

se falar em mediação – o que é feito pelas próprias recuperandas e pelo juízo – o que se viu no 

caso em comento foi a realização de conciliação entre devedoras e credores. 

 Considerando o incalculável número de partes envolvidas, as sociedades propuseram 

a instauração de conciliações, o que foi prontamente aceito pelos credores, pelo administrador 

judicial, pelo Ministério Público e pelo juiz responsável pelo processo. A proposta feita por 

elas, melhor explicada a seguir, consistia no adiantamento do crédito detido no valor de até 

R$ 50.000,00 e contou com ampla adesão por parte dos credores. 

Essa tentativa de conciliação se mostra tanto desejável sob a ótica econômica, mais 

adiante apresentada, como também possível diante de um parâmetro de legalidade. Isso 

porque o art. 3º, § 3º, CPC afirma que o estímulo aos métodos de solução consensual dos 

conflitos deve ser feito mesmo no decorrer dos processos judiciais, enquanto o Enunciado nº 

92 da I Jornada de Prevenção e Solução Extrajudicial de Litígios, no mesmo sentido, 

estabelece que a conciliação e a mediação são compatíveis com a recuperação judicial.  

 

3.1 O Programa para Acordo com Credores 

 

Consoante a decisão interlocutória proferida em 20/08/20189 pelo juiz titular da 7ª 

Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, todas as habilitações e 

impugnações em curso, bem como as que futuramente fossem feitas, seriam suspensas para 

que os credores tentassem chegar a um acordo com as recuperandas quanto ao montante por 

elas devido, sendo tal tentativa realizada através da plataforma online por elas disponibilizada. 

 Tal decisão, baseada no sucesso alcançado pelas conciliações até então 

realizadas, foi ao encontro da previsão contida na cláusula 4.4 do Plano de Recuperação 

Judicial apresentado pelas sociedades em 20/12/2017. De acordo com o referido dispositivo, 

                                            

9 A qual pode ser encontrada nas páginas 341.970/341.973, nos autos do Processo nº 0203711-

65.2016.8.19.0001.   
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após prévia autorização do juízo10, os credores concursais poderiam participar da conciliação 

proposta pelo Grupo OI anteriormente à instalação da Assembleia Geral de Credores. 

 O Programa para Acordo com Credores permitiu que os titulares de direitos de 

crédito de até R$ 50.000,00 em desfavor das recuperandas se habilitassem para participar da 

conciliação. Ao requererem a sua inserção no programa, os credores apresentaram o valor a 

que acreditavam terem direito, podendo as sociedades contestá-lo. Caso elas anuíssem com o 

valor apresentado, tornando-o incontroverso, o credor receberia tal quantia na forma 

estabelecida no plano de recuperação judicial.   

 Conforme disciplinado na mencionada cláusula, o pagamento seria feito em 

duas parcelas, sendo a primeira delas no montante de 90%, adimplida em até dez dias úteis 

após a celebração do acordo e a segunda, correspondente aos 10% restantes, em até dez dias 

após a homologação judicial do plano – a qual se deu em 08/01/2018. 

 Mesmo nas hipóteses em que o valor acordado entre as devedoras e o credor 

fosse superior a R$ 50.000,00 a conciliação seria possível. Nestes casos, o pagamento seria 

feito em duas etapas. O valor de R$ 50.000,00 seria pago na forma anteriormente 

mencionada, enquanto o montante remanescente seria pago de acordo com as condições 

previstas no plano para a classe de credores a que este pertencesse.  

 Em ambos os casos, o juízo é responsável pela homologação dos acordos, 

garantindo a higidez dos mesmos. Por sua vez, ao administrador judicial compete a tarefa de 

controlar a entrada dos credores e validar a conciliação, fiscalizando e conferindo os 

documentos apresentados, de forma a posteriormente inseri-los no Quadro Geral de Credores.  

Assim, de maneira organizada e descentralizada, os agentes integrantes da recuperação 

judicial atuam no sentido de fomentar e efetivar a conciliação, permitindo a celebração de 

acordos e maior celeridade na condução do processo.  

 

3.2 Os resultados alcançados pelo Programa para Acordo com Credores 

 

                                            

10 Decisão de folhas 104.876/104.881 do Processo nº 0203711-65.2016.8.19.0001.   
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De acordo com os dados disponibilizados pelo administrador judicial, a recuperação 

judicial do Grupo OI conta com cerca de 67.000 credores. Desse total, 35.821 credores 

realizaram acordos com as devedoras, o que representa um percentual de aproximadamente 

53,46% de adesão ao programa. O gráfico abaixo permite uma melhor visualização dos 

desdobramentos dos acordos sobre a lista de credores das recuperandas: 

11 

Como se pode perceber, o impacto financeiro direto sobre o passivo do grupo, oriundo 

da conciliação de créditos no montante de R$ 643 milhões de reais, não é expressivo quando 

confrontado com o seu valor total – cerca de R$ 65 bilhões de reais12. O ganho financeiro, 

nesse caso, é indireto e decorre da redução da lista de credores, o que será melhor abordado 

no subcapítulo a seguir.  

Além dos créditos líquidos, outras duas conciliações também estão em curso e 

envolvem os créditos ilíquidos e os incidentes processuais de habilitação e/ou impugnação de 

crédito.  

As primeiras totalizam aproximadamente 6.000 credores e dizem respeito aos créditos 

que, embora sejam reconhecidamente existentes, ainda não foram quantificados. Nestes casos, 

é muitas vezes necessária a realização de perícia financeira, ante a dificuldade de 

                                            

11 Dados fornecidos pelo Escritório de Advocacia Arnoldo Wald, administrador judicial do processo de 

recuperação judicial. 
12 Conforme apresentado pelas recuperandas em sua petição inicial (página 36). 
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interpretação do título executivo. Em função disso e atendendo ao exposto tanto pelas 

recuperandas quanto pelo administrador judicial e pelos próprios advogados desses credores, 

o juízo autorizou que se procedesse à conciliação de tais créditos. Dessa forma, se evitou que 

tamanha quantidade de processos seguisse sendo judicialmente discutida e a liquidez desses 

créditos passou a ser definida em conjunto pelas devedoras e pelos credores. 

Já as conciliações relativas aos incidentes processuais de habilitação e/ou impugnação 

de crédito atingem cerca de 11.000 credores. Os incidentes de habilitação versam sobre o 

pedido de inserção na relação de credores do administrador judicial, uma vez que 

originalmente o credor não teve seu crédito reconhecido. Na impugnação, por sua vez, o 

credor contesta diretamente em juízo a sua não inclusão, exclusão ou mesmo o valor do 

crédito perante a lista de credores.     

Tanto com relação aos créditos ilíquidos quanto com os incidentes processuais, a 

opção pela conciliação evitou que dezenas de milhares de ações tramitassem na Justiça. Ao 

revés, a sua adoção indica que as próprias partes, privadamente, estão buscando um resultado 

mutuamente benéfico, tendo isso sido possível em razão da redução dos custos de transação 

proporcionada pelo Judiciário. 

 

3.3 A atuação do Poder Judiciário no sentido de aplicar o Teorema de Coase à 

recuperação judicial 

 

Uma vez apresentados os resultados advindos da realização de rodadas de conciliação, 

é possível perceber que a atuação do juízo foi decisiva para a redução dos custos de transação 

existentes.  

Como dito anteriormente, os custos de negociação e de execução são diretamente 

afetados pelo número de agentes envolvidos na barganha. Por essa razão, a aferição da 

redução dos custos de transação passa necessariamente por uma comparação entre dois 

cenários, quais sejam, aquele que, imagina-se, teria ocorrido caso o processo tivesse sido 

conduzido da maneira tradicional e aquele que efetivamente ocorreu. 

Nesse sentido, é necessário esclarecer que por “condução tradicional” se entende o 

emprego das práticas usuais em um processo dessa natureza. Seria o caso, por exemplo, da 
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recuperação na qual o juízo aguardasse o término do trâmite judicial e o reconhecimento do 

direito líquido e certo do credor para que este fosse inserido na lista de credores do 

administrador judicial e só então pudesse participar da recuperação judicial. 

Tal prática, em virtude de sua litigiosidade, tende a ser inerentemente mais morosa que 

a realização de conciliação entre credor e devedor. Exatamente em função dessa constatação e 

do reconhecimento do sucesso que a solução autocompositiva já havia alcançado é que o juízo 

entendeu ser devida a realização de uma nova “mediação” para tratar dos credores atuais e 

futuros que impugnaram ou pleitearam a habilitação de seus créditos. Nesse sentido, assim 

decidiu o juiz Fernando Cesar Ferreira Viana13: 

Importante lembrar que as Recuperandas, quando ingressaram com o pedido 
de recuperação judicial, tinham cerca de 800 mil ações judiciais em curso no 

país. Cerca de 30 mil ações novas eram ajuizadas mensalmente contra as Rés 

nos Juizados Especiais. Ou seja, uma enormidade de credores submetidos à 

recuperação judicial e que, na medida em que seus créditos se tornam 
líquidos, vêm a Juízo habilitar seu crédito para receber na forma do plano de 

recuperação aprovado em AGC.  

Considerando então esses dois aspectos, quais sejam: (i) que o número de 
credores submetidos à recuperação é enorme e provavelmente milhares de 

habilitações retardatárias serão apresentadas nos próximos meses e (ii) que a 

mediação é um instituto que deve ser sempre utilizado, já tendo trazido 
excelentes frutos ao processo (recorde-se que 36 mil acordos foram feitos 

pelas Recuperandas e credores na mediação instaurada pelo Juízo), entendo 

oportuno instaurar um novo procedimento de mediação. 

Ao lograr êxito na realização de 36.000 acordos e buscar que outros 17.000 – relativos 

aos créditos ilíquidos e às impugnações e habilitações – tenham igual sorte, o juízo está 

procurando fazer mais célere um processo cujas características tendem a tornar moroso. 

O expressivo número de credores, bem como a sua dispersão geográfica – 

considerando que existem credores não apenas espalhados por todo o país, mas também em 

número razoável fora dele14 – fazem com que os custos de negociação de toda e qualquer 

decisão que requeira a participação deles seja extremamente elevado. Supondo que todos os 

credores das recuperandas estivessem listados pelo administrador judicial, ter-se-ia uma 

Assembleia Geral de Credores com 67.000 pessoas físicas e jurídicas habilitadas para decidir 

os rumos do plano de recuperação judicial. 

                                            

13 Conforme decisão do dia 20/08/2018, às folhas 341.970/341.973. 
14 De acordo com dados fornecidos pelo administrador judicial, foram realizados 4.601 acordos em Portugal, 

denotando a transnacionalidade dessa recuperação judicial. 
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Um cenário como esse seria direta e indiretamente custoso a partir de uma perspectiva 

econômica. O custo direto diz respeito ao elevado dispêndio financeiro que deveria ser feito 

para que tamanha quantidade de credores pudesse se reunir e votar a aprovação do plano. Por 

sua vez, o custo indireto remonta às dificuldades intrínsecas a um processo de submissão do 

plano ao crivo de dezenas de milhares de credores. Não apenas as discussões envolveriam 

esse alto número de participantes, como também quaisquer objeções que eventualmente 

surgissem poderiam vir a ser judicialmente questionadas por um incontável número de 

credores. 

Ao fomentar e posteriormente determinar que os credores participassem de tentativas 

de conciliação, o que o juízo objetivava conseguir – e de fato o fez – era a redução desses 

custos por meio do decréscimo no número de credores efetivamente participantes das 

decisões. Tais custos foram mitigados não apenas porque ao acordarem o valor e a forma de 

pagamento do crédito os seus beneficiários estariam mais propensos a anuir com a aprovação 

do plano, mas também porque muitos destes credores passaram a ser representados pelo 

mesmo procurador. 

Conforme constam dos dados apresentados pelo administrador judicial, 24.863 

credores passaram a ser representados pelo mesmo procurador, o que nas palavras do 

administrador “permitiu a otimização dos presentes na Assembleia Geral de Credores e a 

viabilidade do conclave”15. Uma vez conferido a uma só pessoa o poder para representar 

expressiva quantidade de credores da companhia, se centraliza a negociação do plano em 

torno de menos agentes, permitindo que se atinja, se não um consenso, ao menos uma solução 

para a questão de maneira mais célere. 

Igualmente, a realização das conciliações mencionadas também reduz os custos de 

transação em sua vertente dos custos de execução. Ao evitar que a aferição do direito 

creditício fosse feita por sentenciamento do juízo, mas sim fazendo-a por meio de acordo com 

o beneficiário de tal direito, o Grupo OI promoveu um alinhamento de interesses entre 

credores e devedores. 

Tal convergência tem o condão de minorar a litigiosidade do processo, evitando que 

interesses contrapostos resultem no questionamento judicial do que fora decidido na 

                                            

15 Conforme gráfico apresentado à folha 18. 
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Assembleia Geral de Credores, o que repercute diretamente na fase de execução do plano de 

recuperação judicial. 

Ao mesmo tempo, a própria forma de pagamento prevista no plano de recuperação 

judicial e efetivada por meio do Programa para Acordo com Credores contribui para a 

redução dos custos de execução. Consoante as informações do processo, 85% dos credores 

das recuperandas são considerados “pequenos credores”16, por terem direito ao pagamento de 

até R$ 50.000,00. Esse percentual corresponde a um total de aproximadamente 57.000 

credores, que estão inseridos em um universo de 67.000.  

Tendo em vista que destes 57.000 “pequenos credores”, 36.000 optaram por conciliar, 

tem-se que 63% deles aceitaram receber o crédito que lhes era devido na forma estabelecida 

no plano de recuperação judicial. Conforme apresentado anteriormente, a cláusula 4.4 do 

plano previu o pagamento dessa antecipação de crédito em dois momentos: o primeiro, 

correspondente a 90% do seu valor, em até dez dias úteis após a formalização do acordo e o 

segundo, relativo aos 10% restantes, em até dez dias após a homologação do plano. 

Dessa forma, é possível perceber que a execução do valor devido à grande parte dos 

credores foi feita com celeridade, sem que a mesma se protraísse no tempo. Ao realizar o 

adimplemento das disposições do plano de maneira quase que instantânea, o plano de 

recuperação judicial e o juízo, ao homologá-lo, reduziram sobremaneira os custos de 

execução atinentes ao caso. 

Ante o exposto, depreende-se que a maneira pela qual a recuperação foi conduzida 

levou à drástica redução dos custos de transação relativos a ela, tendo o juízo desempenhado 

um papel fundamental para este fim. 

Ao anuir – e posteriormente determinar a sua necessária realização – com a proposta 

de conciliação pleiteada pela OI, o juízo demonstrou dominar conceitos marcadamente 

econômicos, reconhecendo a sua importância para o soerguimento das sociedades. 

Na medida em que ele o fez no bojo das decisões proferidas no decorrer do processo, o 

juízo acabou por reduzir os custos de transação de tal maneira a tornar possível que as partes, 

privadamente, chegassem a um resultado eficiente. Dessa forma, o que ele fez foi favorecer a 

aplicação do Teorema de Coase à recuperação judicial.  

                                            

16 Conforme consta da folha 104.878 do Processo nº 0203711-65.2016.8.19.0001. 
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Isso se justifica em razão de um dos ideais a serem perquiridos pelo Direito. Assim 

como o objetivo maior de justiça, a ordem jurídica deve igualmente primar pela busca por 

eficiência nas relações econômicas.  

Em um contexto no qual recursos são bens finitos, a racionalidade impõe que eles 

sejam alocados com aqueles capazes de dar melhor destinação aos mesmos. Por essa razão, 

garantir que tais bens sejam atribuídos às partes que mais os valorizem e possam arcar com 

seu custo deve ser uma meta do Direito. Adotando esse posicionamento, Thiago Cardoso 

Araújo comenta que o conceito de “eficiência” não se resume meramente a uma ideia de 

eficiência produtiva, isto é, fazer mais ao menor custo, mas sim:  

[...] se toma o termo, no Direito, de maneira unívoca, tomando-o como 
sinônimo de eficiência produtiva, reduzindo-a, ainda, a mero sinônimo de 

economicidade. 

Entretanto, o termo, apropriado da economia, significa bem mais que isso. A 

uma, porque a eficiência tem não somente a vertente produtiva, mas também 

uma orientação alocativa; trata da distribuição da riqueza gerada.17 

Indo ao seu encontro, Nicholas Gregory Mankiw aduz que:  

[...] uma alocação é ineficiente se um bem não está sendo consumido pelos 

compradores que atribuem maior valor a ele. Nesse caso, deslocar o 

consumo do bem de um comprador que lhe atribui baixo valor para outro 

que lhe dê um valor maior elevará o excedente total.18 

Tal qual explicado anteriormente, o papel desempenhado pelo Direito irá variar a 

depender da maior ou menor elevação dos custos de transação existentes. Quando estes forem 

nulos, o resultado eficiente será alcançado pelas próprias partes, sem que o Direito interfira na 

atribuição do direito de propriedade a qualquer delas. De outro modo, na existência de custos 

de transação, a função assumida pelo Direito dependerá da (im)possibilidade de mitigá-los.  

Quando esses custos forem tamanhos a ponto de inviabilizar a negociação privada e 

não puderem ser reduzidos, terá lugar o chamado “Teorema de Hobbes”19. Nestas situações, é 

preciso que o Direito se faça substituir à barganha das partes e atribua ele mesmo o direito de 

propriedade àquele que mais o valorize e tenha capacidade de pagamento. Isto é, caberá à 

                                            

17 ARAÚJO, Thiago Cardoso. Análise Econômica do Direito no Brasil: Uma leitura à luz da Teoria dos 

Sistemas. 1 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016, p.9. 
18 MANKIW, N. Gregory. Princípios de microeconomia. Tradução de Allan Vidigal Hastings, Elisete Paes e 

Lima. Tradução da 6ª edição norte-americana. São Paulo: Cengage Learning, 2017, p.139. 
19 COOTER, Robert; ULEN, Thomas. Direito & Economia. Tradução de Luis Marcos Sander, Francisco Araújo 

da Costa. 5. ed.  Porto Alegre: Bookman, 2010, p. 110. 

 



29 

 

 

ordem jurídica a imposição do resultado eficiente, ante a incapacidade dos agentes 

econômicos em formalizar um acordo particular capaz de alcançar esse resultado.  

Por outro lado, quando esses custos forem passíveis de serem minorados, é preciso que 

o Direito seja usado de maneira a reduzi-los até que se torne possível que as partes, 

privadamente, aloquem o direito de propriedade com aquele que dará a ele melhor destino. 

Nesses casos, o Teorema de Coase deverá ser empregado, cabendo ao Estado apenas a função 

de atuar na sua redução e não, como na hipótese anterior, na sua atribuição a um dos agentes 

econômicos20. 

Considerando que ainda que extremamente elevados, os custos de transação na 

recuperação judicial da OI eram passíveis de redução, a atuação fomentadora da conciliação 

empregada pelo juízo se revelou correta. Ao permitir que devedoras e credores chegassem 

conjuntamente à quantificação do crédito, o Poder Judiciário reconheceu que as mesmas 

seriam mais capazes do que ele de fazê-lo de maneira eficiente.  

A ampla adesão ao Programa de Acordo com Credores21 confirma que a atuação 

estatal nem sempre deve ser no sentido de se fazer substituir à vontade das partes, atribuindo 

de forma impositiva o direito de propriedade a uma delas em detrimento da outra. Ao mesmo 

tempo, isso não implica dizer que o Estado deve estar ausente deste processo negocial. A 

homologação do acordado entre as recuperandas e seus credores tem o condão de garantir a 

sua higidez, atestando que a alocação do bem foi feita em observação aos ditames legais.   

Ao deixar a cargo destes agentes econômicos privados a tarefa de definir o valor do 

crédito e a possibilidade de adiantamento no seu pagamento, o juízo apenas reduziu a 

litigiosidade entre as partes, permitindo que a sua negociação e execução fossem mais céleres, 

eis que definidos os seus termos por elas próprias. Em assim agindo, não apenas ele 

                                            

20 Pelos motivos expostos, é de fácil compreensão o porquê da importância da correta identificação da natureza 

dos custos de transação pertinentes a cada caso. Uma vez confrontado com um litígio onde os custos de 
transação não são nulos, a melhor atuação do juiz será aquela que condisser à (im)possibilidade de redução dos 

mesmos. Supondo serem eles passíveis de mitigação, ao juiz caberá tão somente fazê-lo. Entretanto, quando isso 

não for possível, a sua tarefa será a de alocar diretamente o direito de propriedade àquele que mais o valorizar. 

Assim, o sucesso da lide passa invariavelmente pelo papel exercido pelo juiz e pela sua capacidade de orientar a 

sua atuação à forma que melhor convier à promoção de eficiência econômica. 
21 Quanto a este ponto, repise-se que os acordos alcançados totalizaram quase 36.000 casos. Esse número 

representa um percentual de 63% dos “pequenos credores”, que eram aqueles cujo crédito era de até R$ 

50.000,00.  
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promoveu a concretização do Teorema de Coase, como também possibilitou o sucesso da 

recuperação judicial da OI, que de outro modo talvez não tivesse acontecido. 

Assim, a atuação estatal, para que seja bem-sucedida, não precisa ser exaustiva a ponto 

de se debruçar minuciosamente sobre cada aspecto do processo. A depender das 

circunstâncias do caso concreto, portanto, a melhor solução dos pontos de vista jurídico e 

econômico será alcançada pelas próprias partes e não pelo Poder Judiciário, como se poderia 

pensar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

 

4 Conclusão 

 

O objetivo do presente trabalho foi verificar se o Teorema de Coase, datado de 1960, 

ainda se mostra atual e com relevância no dia a dia do Poder Judiciário. Isto é, a pesquisa se 

propôs a descobrir se o referido teorema encontra aplicação prática nas decisões judiciais ou 

se, de outro modo, a sua contribuição é restrita ao âmbito acadêmico.  

Com vistas a esse objetivo, poder-se-iam empreender diversos métodos válidos de 

pesquisa empírica, cada um propício para investigar diferentes questões relativas a esse tema. 

Uma interessante pesquisa empírica, por exemplo, seria aquela que se propusesse a verificar 

em termos percentuais a aplicação do Teorema de Coase. Por meio do escrutínio de um vasto 

número de decisões judiciais, seria possível aferir com que frequência o teorema é aplicado na 

solução do litígio.   

De outro modo, se optou aqui por realizar um estudo de caso, tomando como 

parâmetro de análise a recuperação judicial do Grupo OI. Essa escolha se baseou na 

importância desse processo judicial para o Judiciário brasileiro. O expressivo número de 

partes envolvidas, bem como o vultoso valor do passivo das recuperandas fizeram dessa a 

maior recuperação judicial já processada na América Latina até o presente momento. 

Ante a sua inquestionável relevância na seara judicial nacional e internacional, 

averiguar se no seu bojo foram empregados conceitos tipicamente econômicos, mas ainda 

assim extremamente pertinentes para o Direito, se revelou uma interessante forma de 

realização do trabalho. Se em um processo tão complexo e desafiador o arcabouço teórico 

fornecido por Ronald Coase fosse empregado no seu decorrer e efetivamente concorresse para 

o sucesso do seu deslinde, poder-se-ia concluir que o seu trabalho representa valiosa 

contribuição para a atuação do Poder Judiciário nos casos a ele submetidos. 

Nesse sentido, um trabalho dessa natureza possui uma importante função, uma vez que 

se insere em um contexto de análise da atuação estatal no âmbito econômico22. A aplicação do 

                                            

22 Os Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, conforme preceitua o art. 2º, CRFB/88, são 

responsáveis pela atuação estatal em diferentes áreas. Na consecução desse objetivo, ao Poder Executivo 

competiria a formulação de políticas públicas, o que se dá por meio de determinados objetivos a serem 

alcançados. Por sua vez, ao Poder Judiciário cabe a tarefa de manutenção da ordem jurídica, devendo primar pela 

observância dos compromissos constitucionalmente assegurados. Assim, dentro de suas respectivas esferas de 

atuação, cada Poder da República acaba invariavelmente por intervir no espaço econômico, podendo essa 
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Teorema de Coase por parte do Poder Judiciário representaria a correta compreensão e 

emprego dos conceitos econômicos, tendo sido utilizado na tarefa que competia ao agente 

estatal, qual seja, a recuperação judicial da OI.  

Em um processo onde as implicações na seara econômica são tão significativas, a sua 

condução não pode ser pautada apenas por normas jurídicas. Se a consideração das 

consequências econômicas que podem advir de uma tomada de decisão é uma preocupação 

igualmente importante e que deve nortear toda lide submetida à apreciação do juízo, com 

muito mais razão ela deve estar presente em um processo dessa magnitude. 

Assim, a atuação estatal se mostrou a par dos conceitos econômicos atinentes ao caso 

e, a partir de então, eficiente. Desempenhada pelo Poder Judiciário, a prestação estatal passou 

a ser no sentido de reduzir os custos de transação existentes na recuperação judicial e a 

favorecer a aplicação do Teorema de Coase, permitindo que os agentes privados chegassem a 

resultados mutuamente benéficos sem nunca deixar de fazer um estrito controle de legalidade 

desses atos. 

A etapa seguinte do trabalho correspondeu à análise desse momento, tendo sido feita 

uma explanação acerca dos principais aspectos que revestem esse processo judicial. Através 

da leitura dos dados disponibilizados pelo administrador judicial23 e das decisões 

interlocutórias proferidas pelo juízo ao longo da recuperação judicial24, foram apresentadas as 

informações mais relevantes para os fins da presente pesquisa. 

Primeiro, foi mostrado o Programa para Acordo com Credores e como as conciliações 

por ele promovidas foram responsáveis pela redução da litigiosidade do processo e posterior 

realização de Assembleia Geral de Credores e aprovação do plano de recuperação judicial. 

Em seguida, uma vez apresentados os resultados das conciliações, partiu-se para a análise 

propriamente dita da conduta do juízo na redução dos custos de transação e consequente 

aplicação do Teorema de Coase. 

                                                                                                                                        

atuação se dar de maneira eficiente ou ineficiente. Diante de tal constatação, investigar se essa intervenção tem 

se dado de maneira correta possui inegável relevância, sobretudo quando o seu emprego indevido resultar em 

prejuízos para os particulares. 
23 Notadamente os números alcançados pelo Programa para Acordo com Credores e o seu impacto na redução do 

passivo das recuperandas e na realização de acordos com os chamados “pequenos credores”, já apresentados no 

subcapítulo 4.2.  
24 Dentre as quais devem ser destacadas: (i) a decisão que autorizou a realização de conciliações para fins de 

fixação do valor devido a cada credor e (ii) a decisão que determinou a suspensão das habilitações e 

impugnações para que credores e devedoras tentem chegar a um acordo, ambas já discutidas anteriormente. 
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Nesse momento, se procurou aferir de que maneira as decisões exaradas pelo juiz 

Fernando Cesar Ferreira Viana se lastreavam em questões econômicas e não apenas jurídicas. 

A partir da leitura das mesmas foi possível perceber que a preocupação com o sucesso da 

recuperação judicial passava pela busca por redução da litigiosidade das partes, sem a qual o 

desenrolar do processo seria sobremaneira moroso e possivelmente infrutífero. 

Em linhas gerais, embora a Análise Econômica do Direito, os conceitos de custos de 

transação e Teorema de Coase não tenham sido expressamente abordados pelo juízo ao longo 

das decisões interlocutórias, mostrou-se inequívoca a importância dos conceitos econômicos 

na sua tomada de decisão. A opção pela realização de conciliações em detrimento da 

judicialização de toda e qualquer habilitação de crédito se lastreou na ideia de eficiência 

promovida pela negociação privada, se abstendo o juiz de decidir quando as próprias partes 

conseguiram fazê-lo. 

Dessa maneira, o Judiciário resolveu as questões que a ele foram trazidas sem ter, 

necessariamente, decidido o mérito de todas elas, fazendo-o apenas quando as partes não o 

conseguiram. 

A análise empregada se revela fundamental para os fins da pesquisa aqui empreendida, 

tendo em vista que o cerne do Teorema de Coase corresponde à postura que se espera do 

Direito diante de uma negociação privada que conta com custos de transação elevados. Uma 

vez identificado ser este processo judicial um caso no qual tais custos se fazem presentes, mas 

ainda assim são passíveis de redução, espera-se do aplicador do Direito que este se limite a 

dirimi-los e deixe a cargo dos agentes econômicos privados a alocação do bem com aquele 

que atribui a ele maior valor.  

No caso em comento, uma vez entendido esse bem como sendo o direito de crédito e o 

seu valor, é de se concluir ter competido aos credores e às devedoras a confirmação de sua 

existência e de seu montante. O Judiciário, por sua vez, apenas se imiscuiu nesta tarefa nos 

casos em que as próprias partes optaram por conferir a ele a tarefa de validação do pedido de 

habilitação formulado pelo credor.  

Nas demais situações25, entretanto, o papel do juízo foi de homologar o acordo, 

constatando se a forma pela qual o mesmo foi conduzido não incidiu em alguma ilegalidade. 

                                            

25 Relativas aos “pequenos credores”, cuja adesão ao Programa para Acordo com Credores foi na ordem de 63% 

desse grupo. 
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Os resultados advindos da realização de conciliações comprovaram que a pouca interferência 

do Judiciário na tarefa de definição dos créditos foi bem-sucedida, tendo as próprias partes 

muitas vezes chegado a um resultado interessante para ambas. 

Ante todo o exposto, é possível afirmar que o estudo de caso aqui empreendido logrou 

êxito na sua proposta de verificação da aplicação do Teorema de Coase à recuperação judicial 

da OI. Finda a análise do comportamento do juízo no bojo do processo, o que se extrai é que a 

sua condução foi feita a todo momento com o intuito de fazer valer o racional proposto por 

Ronald Coase.  

Mais do que simplesmente demonstrar que o teorema encontra respaldo na atuação 

judicial, a pesquisa igualmente permite dizer que a sua aplicação à recuperação judicial da OI 

contribuiu para que o processo lograsse, até o presente momento, êxito. Dessa forma, se 

conclui que o Teorema de Coase, além de se manter atual mesmo passadas quase seis 

décadas, contribui para a efetiva solução dos casos submetidos ao Poder Judiciário.  
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