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A administração reconstrutiva na falência 
de empresa com função social relevante 

The reconstructive management on the bankruptcy of 
Company, which has social relevant function 

ABSTRACT 

The social function of the company and the institute of the bankruptcy's finality are 
analyzed before the actual interests of the collectivity, preserving the achievements that, 
though good irradiators ofsocial and economical benefits to the community, face financiaI 
difficulties. Several forms ofhow to lead the administrative management ofthe company, 
while beneficiary ofthe legal protection, are contemplated and, suggested the adoption ofa 
reconstructive administration, focused in the recuperation ofthe company while is a benefit 
for the group ofthe collectivity. 

Keywords: Bankruptcy. Company's social function. Reconstructive Management. 

SUMÁRIO 

A função social da empresa e, a finalidade do instituto da falência, são analisadas perante 
os reais interesses da coletividade na preservação dos empreendimentos que, embora bons 
irradiadores de beneficios sociais e econômicos à comunidade, enfrentam dificuldades 
financeiras. Diversas formas de como conduzir a gestão administrativa da empresa, 
enquanto beneficiária da proteção legal, são contempladas e, sugerida a adoção de uma 
gestão reconstrutiva, focada na recuperação da empresa enquanto beneficio ao conjunto da 
coletividade. 

Palavras-chaves: Falência. Função Social da Empresa. Gestão Reconstrutiva. 



INTRODUÇÃO 

o livre exercício da iniciativa privada e a constituição de uma 

sociedade comercial são garantias constitucionais asseguradas ao cidadão 

condicionadas, porém, ao dever maior de servir "ao interesse de todos" e a cumprir a 

"função social da empresa", conforme art.S lo e 170. A empresa como propriedade 

privada somente tem validade de direito individual quando fator social relevante ao 

contexto maior de interesses da coletividade, assim respeitada enquanto fonte 

irradiadora de recursos e oportunidades socialmente desejáveis pela maioria 

A empresa, de reconhecido efeito social, ultrapassa a mera 

relação credor devedor e, a própria ciência do Direito para, na sua 

magnitude e complexidade, ocupar espaço como bem central da sociedade a ser 

protegido e perpetuado - o homem, agora econômico gravita em torno das instituições 

econômicas. O Direito deve aliar-se a ciência da administração, e tantas quantas 

necessárias, na busca cognitiva da proteção e recuperação da unidade produtiva, 

socialmente relevante, mas em desequilíbrio financeiro. 

Pela atual Lei das falências a mera impontualidade no pagamento é 

causa suficiente para ser declarado judicialmente tal estado, com conseqüente 

encerramento das atividades e leilão de bens para satisfação aos credores. 

Decretada a falência, não é constituída urna administração especial, 

profissional e habilitada para, em separado das providências judiciais, analisar e 

executar um possível plano de recuperação da atividade produtiva É nomeado o 

síndico, escolhido entre os três maiores credores, cuja atuação principal é dar 

andamento ao processo judicial, leiloar os bens e encerrar a empresa 

Um administrador reconstrutivo, profissional habilitado e nomeado 

judicialmente, atuaria exclusivamente na gestão do negócio (não do processo, que 

permaneceria sob comando dos auxiliares da justiça). Agiria legitimado pela defesa das 

funções sociais relacionadas à atividade produtiva em jogo, visando,sempre, a 



reconstrução do negócio enquanto peça importante ao conjunto macroeconômico e 

social. 

Da falência-destruição para a falência reconstrutiva. Do síndico credor 

e sobrecarregado com a condução do processo judicial e o gerenciamento liquidatório 

da empresa, para o administrador reconstrutivo, especializado e focado na execução de 

um plano de recomposição socieconômica do complexo produtivo atingido. Pela 

reconstrução do negócio sob novo objetivo, agora social e coletivo, em substituição a 

visão individual de dilaceração do conjunto produtivo para defesa prioritária dos 

interesses dos credores. 

A atual Lei de falências, ao manter a satisfação dos credores mediante 

a venda forçada dos bens da empresa e coagir o devedor proprietário, penaliza toda a 

sociedade. Deferida a continuidade da empresa, mediante a nomeação de um 

administrador habilitado, e um plano de reconstrução, o ônus da falência recairá 

unicamente sobre os responsáveis diretos. O beneficio social à comunidade, 

constantemente argüido como justificativa a suplantar deslizes ou faltas da gestão 

societária então a frente da empresa, reverteria - agora verdadeiramente -, em favor do 

interesse coletivo. O amparo legal não mais beneficiaria primeiro e diretamente o 

próprio devedor e seus credores para depois e, ocasionalmente, prevalecer o interesse 

coletivo. 

Legislações comparadas como a da França, a da Alemanha, a de 

Portugal e as alterações na da Lei Italiana, todas dos anos oitenta e noventa (a vigente 

no Brasil data de 1945), já consagram o instituto da falência como instrumento maior 

da concepção inicial de punição ao devedor, ou de liquidação da empresa para 

pagamento a credores para, agora, reconhecendo a atividade produtiva como força 

motriz de função social imprescindível, posicionar a prestação jurisdicional e a gestão 

empresarial da falida como intervenção em prol primeiro do interesse da coletividade, 

mediante busca da recuperação, 

credores e proprietários. 

assegurando, após, os direitos individuais dos 
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o projeto de uma nova Lei no Brasil, tramitando no Congresso desde 

1993, embora esforçado, reitera a mesma filosofia de atendimento ao credor e 

continuidade do devedor, ambos nos princípios do lucro, usando o social como mero 

artificio justificador de beneficios. Infelizmente o projeto mantém os fatores estruturais 

que hoje, quando deferida qualquer proteção, provoca na sociedade indignação de 

injustiça. O refletir epistemológico sobre a finalidade hodierna do instituto da falência 

de uma unidade produtiva é imperativo ao aperfeiçoamento das relações econômicas em 

uma sociedade cidadã e universalizada. O direito e as decisões judiciais devem refletir, 

indubitavelmente, os desafios de uma era presente. 

Em 1999 foram decretadas, no Brasil, por dia útil, 20 falências.Em 

1994 eram 6, segundo pesquisa nos cartórios judiciais (Sci:2000: 1). Cabe lembrar ser 

este um período em que a economia pennaneceu em estabilidade econômica, não em 

recessão, logo, na primeira crise este número, que já é assustador na nonnalidade, 

deverá ser agravado. 

A tarefa presente é propor uma hipótese jurídica alternativa a permitir 

que diante da falência, mas cuja finna desempenha função social relevante, disponha o 

magistrado de uma melhor opção aquela única extremada de encerramento da atividade 

produtiva e liquidação direta da empresa Poderia, em nome do interesse pela 

construção de uma sociedade social e economicamente mais equilibrada, afastando o 

gestor inexitoso, dispor da alternativa legal de nomeação de um administrador 

habilitado para, mediante um plano de reconstrução social, executar ações de gestão 

empresarial para reorganizar o negócio, enquanto fonte propagadora de efeitos sociais 

benéficos à coletividade. 

O desafio é estabelecer uma nova concepção de administração 

judicial da empresa sujeita a falência a viabilizar possibilidades a sua reconstrução, 

enquanto unidade produtiva multiplicadora de oportunidades sociais relevantes à 

sociedade. 
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Quatro capítulos organizam o texto. O primeiro para contemplar a 

função social da empresa na perspectiva de princípio legal maior a legitimar a 

propriedade privada, e, por extensão a propriedade da empresa, mas, sobrepujando a 

esta individualidade a presença, cada vez maior, de um direito coletivo. Uma visão da 

empresa como entidade macroeconômica e coletiva a ser protegida enquanto 

propagadora de efeitos sociais desejáveis ao conjunto da sociedade. 

o segundo capítulo aborda o instituto da falência. Enfatiza o debate 

epistemológico social inserido na finalidade contemporânea deste instituto, tanto na 

legislação comparada, como nas nonnas brasileiras, na jurisprudência, no projeto de 

refonna da lei no Brasil e na melhor doutrina. Demonstra que a falência concebida 

como sanção ao devedor, passou a fase de liquidação da atividade econômica para 

garantia aos credores, estando, hoje, centrada na recuperação da empresa enquanto 

entidade social a ser preservada 

o terceiro capítulo focaliza a administração da empresa durante o 

regime de falência Analisa o modelo brasileiro, francês, alemão, português, argentino, 

norte-americano e as propostas do projeto de urna nova lei no Brasil. Anota a dicotomia 

entre a prevalência dos interesses dos credores e as reaIS possibilidades de 

soerguimento da empresa em proteção aos efeitos sociais positivos. 

o quarto capítulo lança os princípios de uma concreta, efetiva e 

inovadora forma de gestão das empresas em regime de falência Propõe uma 

administração reconstrutiva Uma nova etapa do instituto da falência: a reconstrução 

social do negócio em detrimento da liquidação da empresa. O administrador legitimado 

pela defesa do' interesse coletivo. A função social da empresa prevalecendo como 

fundamento à sua proteção legal e meta para reconstrução enquanto fator multiplicador 

de oportunidades socialmente desejáveis. 
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1. A FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA NA CONSTITUIÇÃO 

1.1 A função social como fim da propriedade 

Tema da mais rica discussão histórica, ideológica e acadêmica, a 

função social da propriedade ganha, hodiernamente, inovadores contornos com as ações 

de responsabilidade social empresarial agora realizadas e amplamente divulgadas, 

abrindo, assim, sofisticadas e novas fronteiras ao debate. 

As práticas sociais das empresas, hoje UnIverSaIS e maIS 

homogêneas em decorrência de comportamentos administrativos de padrões 

globalizados, acrescida da visão da produção não mais como mero agregado material 

de máquinas, mas de conjunto de ações produtivas de interesse da sociedade, disparam 

nova dinâmica à discussão e realização do papel social da atividade econômica. 

"(a ftmção social da propriedade) é a revanche da Grécia sobre 

Roma, da filosofia sobre o direito: a concepção romana, que 

justifica a propriedade por sua origem (família, dote, estabilidade 

dos patrimônios), sucumbe diante da concepção aristotélica, 

finalista, que a justifica por seu fim, seus serviços, sua ftmção". 

(Grau,1981:113) 

Este capítulo registra a fonte legitimadora do direito à propriedade 

de uma empresa, e quando esta configura bem a ser tutelado pela ordem legal, 

inserindo perspectivas de garantia social a sobrepujar direitos individuais. 

1.2. A função social da empresa 

A Constituição Federal, vigente, promulgada em 1988, é absoluta em 

estabelecer como princípio maior da ordem econômica a fimção social da empresa O 

art. 170 preceitua: 

"A ordem econômica, ftmdada na valorização do trabalho humano e 

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



conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes 

princípios: II- propriedade privada; ill- função social da propriedade". 

A razão legal para concessão de autorização a propriedade privada dos 

meIos de produção é o beneficio a ser revertido em prol da coletividade, a sua 

participação para com o macro complexo social - "o homem econômico moderno gira 

em tomo das instituições econômicas" (Alceu Amoroso Lima, 1961: 161). Descumprido 

esse fim, a própria desapropriação judicial da propriedade empresarial passa a ser 

legalmente possível.! 

o art. 1 ° da Carta Magna estabelece como fundamento e consolida o 

beneficio social como princípio maior a reger as relações de trabalho, expressamente 

fixando como determinação à prevalência dos "(. .. ) valores sociais do trabalho e da livre 

iniciativa" (inciso IV). 

No art. 5°, em capítulo para os direitos e deveres individuais e 

coletivos, o inciso XXIII reforça que "a propriedade atenderá a sua função social." 

Esses princípios todos são parte das características fundamentais do 

modelo econômico pátrio consagrado nos textos legais e na tradição, tanto que já 

constavam das Cartas Constitucionais Brasileiras de 1934 (art. 113, § 7); de 1946 (art. 

47); de 1967 (art. 157)lI) e da emenda constitucional 01169 (art. 160)lI). 

A própria Lei de Introdução ao Código Civil, em seu art. 5°, determina 

que "na aplicação da Lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às 

exigências do bem comum" (Decreto-Lei 4.657, 4.12.42). Este dispositivo do código 

civil tem servido como um dos embasamentos à construção de um direito crítico e 

alternativo aquele Kelseniano da pura aplicação da norma jurídica independentemente 

de sua contextualização social. Tem amparado, ainda, decisões que buscam harmonizar 

os julgamentos ao momento vivido, a conjuntura estrutural e social das comunidades 

envolvidas e, principalmente, ao fim social a ser atingido com a aplicação da norma 

1 Organizações cuja atuação ofende ao meio ambiente, aos direitos dos conswnidores, não cumprem 
nonnas de segurança para o trabalho, de higiene, dentre outras normas de proteção coletiva, são 
impedidas de renovar suas licenças de funcionamento. O próprio sócio de fmna inadimplente com as 
obrigações regulamentadoras do funcionamento fica impedido de participar de novos empreendimentos, 
enquanto não sanado o descumprimento ou demonstrada a inexistência de culpa. 

10 



Vem embasando, inclusive, manifestações judiciais que mesmo diante da presença dos 

requisitos objetivos ensejadores da decretação da falência da empresa, buscam 

alternativas a sua aplicação direta e extremada, sempre na busca de uma solução social 

maIor. 

A Lei das Sociedades Anônimas, que rege as principais companhias e 

subsidiariamente a legislação comercial societária, por sua vez também estabelece 

como dever ao acionista controlador "C .. ) usar o poder com o fim de fazer a companhia 

realizar o seu objeto e responsabilidades para ( ... ) com a comunidade em que atua, cujos 

direitos e interesses deve lealmente respeitar e atender" (art. 116, da Lei das S.A n.o 

6.404/76). A terminologia é clara ao afirmar "na comunidade em que atua". Oficializa, 

assim, a obrigação da empresa para com o meio social em que está localizada e 

umbilicalmente inserida 

Como destaca Celso Ribeiro Bastos (1990: 1 7): "O fim último da 

atividade econômica é a satisfação das necessidades da coletividade." A organização 

empresarial deve, efetivamente, estar integrada ao bem estar comunitário, devendo 

essa harmonia social ser clara no agir dos administradores. 

A dicotomia entre garantia a propriedade privada, inciso lI, e função 

social desta como regra de igual hierarquia - inciso m do mesmo art. 170 -, longe de 

configurar contradição, significa harmonia e objetivo, ou como bem diz Eros Grau 

(1991 :252): "Subordinar o exercício dessa propriedade aos ditames da justiça social é 

transformar esse mesmo exercício em instrumento para a realização do fim de assegurar 

a todos existência digna". 

Modesto Carvalhosa (1972: 154) também já destacava a prevalência do 

coletivo sobre o individual, sendo categórico: "Coexistem, o momento coletivo e o 

momento individual, no exercício da livre iniciativa, devendo prevalecer o primeiro 

sobre o segundo, quando conflitantes". Nelson Abrão (1998: 1 O), repercutindo grandes 

autores alemães, conceitua a empresa "como um organismo da vida econômica que se 

sobrepõe à pessoa fisica que dela se titular." 
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A transcendência da empresa em relação ao empresário, além da 

"motivação social e não individual que marca quase todas as disposições da 

Constituição C .. ) faz com que os fins das normas constitucionais sejam particularmente 

importantes na sua interpretação" (Franco, 1981 :54). "O bem, visto como valor social, é 

o que chamamos propriamente de justo, e constitui o valor fundante do direito. (Real e, 

1988:209) 

O fim social como princípio constitucional deve não somente inspirar 

todo o conjunto de normas sobre propriedade privada, mas principalmente aquelas 

pertinentes ao direito de livre exercício empresarial. Deve extrapolar a hermenêutica 

estreita da mera relação obrigacional entre vencedor e vencido para uma visão de 

direitos coletivos a prevalecer. 

"As pessoas esperam que o mundo corporativo faça mais do que gerar 

lucros, empregos e pagar impostos", constatou pesquisa realizada com 20 mil 

consumidores, em 20 países, pela empresa canadense Environics, representado o Brasil 

pelo Instituto Ethos de Responsabilidade Social que, aqui, ouviu 1002 pessoas de nove 

regiões, entre os dias 20 e 28 dejaneiro de 2001 (Valor econômico,6.6.0l: fl). 

Os efeitos sociais da atividade empresarial constituem o fim maior a 

ser preservado e incentivado não somente segundo a legislação brasileira, mas também 

a de vários outros países. 

A Constituição da Itália, no art. 41, por exemplo, consagra que "A 

iniciativa econômica privada é livre. A mesma não pode se desenvolver em contrate 

com a utilidade social C .. ) A Lei determina os programas e os adequados controles, a 

fim de que a atividade econômica pública e privada possa ser dirigida e coordenada para 

fins sociais". 

A Carta Constituição Portuguesa, por sua vez, é clara ao determinar: 

''Incumbe prioritariamente ao Estado no âmbito econômico e social: a) Promover o 

aumento do bem estar social e econômico e da qualidade de vida do povo, em especial 

das classes mais desfavorecidas" (art. 8°). Cumpre destacar ser esta norma da carta 
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magna portuguesa incisiva em determinar a prevalência da defesa das classes mais 

desfavorecidas. 

A liberdade real, material, é um atributo inalienável do homem, desde 

que concebido inserido no todo social e não exclusivamente em sua individualidade -

"o homem social, associado aos homens, e não o homem inimigo do homem", como 

ensina Eros Grau (1991: 227). No campo da falência poder-se-ia traduzir o social como 

sendo não os credores e a devedora contra a coletividade ou, a liquidação da empresa 

em detrimento da continuidade do negócio, mas sim a agregação das forças econômicas 

em prol de um resultado futuro positivo e coletivo. 

Fernando Tenório (2000: 18-190), pesquisando organizações para 

verificar se estas desenvolvem o exercício da cidadania e acreditando na "necessidade 

de organizações mais transparentes em uma sociedade mais democrática", relata que: 

"a combinação dos elementos evolução cientifica-técnica, 

globalização da economia e valorização da cidadania - serviriam para 

referenciar o paradigma da flexibilização organizacional: 

diferenciação integrada da organização da produção e do trabalho sob 

a trajetória de inovações tecnológicas em direção à democratização 

das relações sociais nos sistemas-empresa". 

De uma relação dialógica unilateral, de cima para baixo, mecanicista

fordista, para uma dialogicidade organizacional e social da empresa, reconhecedora do 

trabalhador cidadão e da firma como inserida e não desconecta da construção de um 

desenvolvimento econômico coletivo e com cidadania 

o fechamento de uma empresa "significa enorme perda a todo o 

conjunto da sociedade pela interrupção do fluxo circulatório de bens, serviços e moeda" 

(Castro e Lessa, 1978:31). Ou ainda, e muito mais, acarreta a não arrecadação de 

tributos, a desagregação de processos tecnológicos e a "dissipação de conhecimentos 

tácitos acumulados" (Figueiredo,2000:7). Prejudica também a cadeia de valores, a 

geração e manutenção de empregos diretos e corre1acionados, muitas vezes dando 

inicio a uma espiral recessiva 
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o sistema econômico e social, e não apenas a sociedade devedora, é 

prejudicada pela interrupção da atividade produtiva O movimento comercial é "un 

immenso macchinismo" lembra Fazzio Junior (1999:20), que adverte: 

"não se perca de vista, num sistema jurídico-positivo, arrimado na 

livre iniciativa como valor fundamental, em que a empresa ostenta 

inafastável substrato social, que a conservação desta é condição 

imprescindível à sanidade da economia e das finanças (. .. ) Não se 

trata, por isso, de pura e simplesmente banir do mercado a empresa 

que o molesta, mas, isto sim, na medida do possível, e sem prejuízo 

dos interesses dos credores envolvidos, intentar sua recuperação. " 

O dever do Estado é agir em prol dos interesses do conjunto maior da 

sociedade devendo sempre, quando intervir, objetivar a recuperação da empresa, e não 

simplesmente a sua extirpação o seu banimento, mesmo que sob o manto de manter a 

ordem jurídica asseguradora dos créditos, pois antes do individual, o interesse coletivo 

se sobrepõe. 

Muitos sindicatos discutem, hodiemamente, até o simples fechamento 

de uma filial, ou transferência de local de uma fábrica, procurando respeitar o direito 

dos acionistas mas ponderando, com propriedade, também os direitos da comunidade 

que gravita em tomo desta unidade. Luiz Marinho (FSP,2001 :3), presidente de uma das 

maiores forças sindicais do Brasil, com razão, reivindica: 

<'Se a empresa tem o <'direito" de estabelecer as estratégias de 

produção e de mercado que considera as mais adequadas para si, à 

sociedade tem o direito também de preservar o que de fato é seu 

patrimônio: as relações sociais, econômicas e tecnológicas que giram 

em tomo de uma grande fábrica " 

Justa a busca da perpetuação das diferentes cadeias de valor que 

giram ao redor de uma empresa, devendo, as soluções, inserir uma participação maior 

do conjunto social atingido, não simplesmente um ato financeiro puro e isolado, calcado 

unicamente no lucro individual. 
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Assegurar direitos aos credores é fundamental, desde que sopesada 

essa garantia dentro do conjunto maior de uma interpretação constitucional a ponderar 

as conseqüências efeitos sociais sobre toda a sociedade, pois, como já alertava Rudolf 

Von Ilhering (1987:XXXIV): "Qualquer norma que se tome injusta aos olhos do povo, 

qualquer instituição que provoque ódio, causa prejuízo ao sentimento nacional de 

justiça, e por isso mesmo solapa as energias da Nação". 

Privatismo e individualismo, a seu turno, cedem passo para interesses 

sociais e para a "coexistencialidade" (Fachin, 2000: 221), prevalecendo uma realidade 

de respeito e defesa do bem estar comum. A própria sociedade vem, agora, agindo e 

reagindo agrupada em organizações não governamentais, clubes 

comunitários,cooperativas de trabalhadores e associações de bairros e outras formas de 

defesa de direitos que não necessariamente tenham por centro o Poder Judiciário. 

Habermas (1998:503) já ponderava, com maestria: 

"no tiene mucho sentido concebir los derechos como posesiones. La 

justicia debería referirse no solamente a ladistribuición, sino también a 

las condiciones institucionales necesarias para el desarrollo y ejercicio 

de las capacidades individuales y de la comunicación y cooperación 

colectivas,,2 

Participação coletiva essa já visualizada, por exemplo, na defesa dos 

direitos dos consumidores; sobre o meio ambiente; relativas ao orçamento público 

participativo; congresso da cidade; em prol das comunidades carentes; pela inclusão 

digital e da própria auto-gestão na busca de soluções sociais comunitárias e realização 

efetiva de direitos constitucionais, firmado-se tudo como postura concreta de cidadania 

Essas são atitudes contemporâneas, efetivas e indicativas de novas 

formas de auto-gestão coletiva de direitos. Alfredo Gonçalves já alertava que "Os 

princípios da busca do pleno emprego, dos fins sociais da propriedade dos meios de 

produção e da preservação da empresa tomaram-se uma exigência inafastável com a 

promulgação da Constituição Federal de 1988". (Zanetti, 2000: 07) 
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Realidade essa, responsabilidade social e cidadania, da qual o 

judiciário, a ciência do direito e da administração são partes integrantes e agentes 

decisivos, devendo interagir com a sociedade na condição de facilitadores da auto

aplicação e vigência das normas jurídicas. 

A função social da empresa3 é a fonte legitimadora da propriedade 

privada, e bem tutelado pela sociedade em nome do interesse coletivo. Os esforços para 

soerguimento da empresa como fonte irradiadora de beneficios sociais é fim 

constitucional para o qual uma Lei de falências deve ser meio de realização. Deve a 

legislação falimentar ser instrumento a disposição do poder judiciário à facilitar a sua 

interação com a sociedade na busca conjunta de solução a contemporizar toda a 

diversidade de interesses e relações sociais que gravitam em tomo de urna organização 

empresarial. Propor uma visão inovadora para adequar a atual legislação a estes direitos 

maiores é o desafio doutrinário contemporâneo e deste estudo. 

2 "Não tem muito sentido conceber os direitos como propriedades. A justiça deveria referir-se não 
somente a distribuição, mas também as condições necessárias para o desenvolvimento e exercício das 
capacidades individuais e para a comunicação e cooperação coletiva". 
3 Empresa neste estudo é vislumbrada mais próxima do conceito de negócio, entendida então como 
"conjWlto organizado de procedimentos e conhecimentos destinados a fornecer soluções a clientes". 
Definição maior do que aquela de empresa como mero "agregado de máquinas, equipamentos e capital 
destinada a vender produtos". Esta última definição, mais material, é utilizada pelo ordenamento 
jurídico, principalmente brasileiro, bastante centrado na idéia de patrimônio fisico. Conceitos modernos 
valorizam também., e muitas vezes mais, o capital subjetivo, intelectual, o conhecimento tácito e explicito 
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2. A FINALIDADE DA FALÊNCIA 

2.1. Uma linha evolutiva na legislação internacional 

Os primeiros dispositivos legais tratando da incapacidade financeira 

do devedor remontam ao Direito Romano, "quando este respondia por suas obrigações 

com a liberdade e a própria vida" (Almeida, 1993:3). No dizer de Wilson Batalha 

(1996:4 7), "O credor não satisfeito apoderava-se da pessoa e dos bens do devedor", ou 

ainda,segundo Jorge Lobo (1993:29) "o devedor, sujeito a uma execução privada de 

índole penal, ficava a mercê do credor, que podia dispor do seu corpo e da sua vida ( ... ) 

Lobo acrescenta: "na Itália, França e Inglaterra, no período medieval, o direito 

falimentar se caracterizava pelo nítido objetivo de punir, com sanções humilhantes". 

(1993:31) 

Na Idade Média, a partir do século xm, segundo Amador Paes de 

Almeida (1993:4), "a tutela estatal assume especial relevo, condicionando a atuação dos 

credores à disciplina judiciària ( ... ) nesta fase a falência é vista como um delito, 

cercando-se o falido de inf"amia e impondo penas que vão da prisão à mutilação". 

Rubens Requião (1986:9) em aprofundado arrazoado sobre a história dos fundamentos 

da falência, leciona que "a repressão penal é o traço característico do instituto falimentar 

nessa fase" 

Intitulando de tempos modernos, ou o que outros chamam de direito 

moderno (Batalha, 1996:56), Rubens Requião (1986: 1 O) é praxe agrupar os fatos a partir 

do século XVIII, para observar que desde este período "abre-se, na evolução histórica 

do instituto, o predomínio do intuito econômico, que põe em relevo os interesses dos 

credores" 

Adotou-se (Batalha, 1996:56) dividir em três grupos as legislações 

ditas,então, modernas: o tipo francês (1807), o germânico (1877) e o inglês (1914). 

Estas legislações lançaram o instituto da falência como procedimento jurídico 

comandado pelo Estado visando primordialmente assegurar o pagamento de débitos 

mediante liquidação do patrimônio. "A finalidade primeira era a liquidação do 

acumulado, o histórico da empresa., da marca, a posição tecnológica ocupada. A idéia é de salvar o 
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patrimônio do devedor, através da execução coletiva Essa fase encerra-se com a 

primeira grande guerra mundial" (Szklarowsky, 1990: I). 

Com novas mudanças no direito Francês a partir de 1980, no Italiano 

desde 1979, na Alemanha em 1985 , nos Estados Unidos em 1978 e em Portugal no 

ano de 1986, nova e decisiva fase na leitura da natureza e objetivos do instituto da 

falência passa a vigorar, onde a manutenção da empresa é o objetivo prevalente. 

Batalha (1996:61) registra que "a tendência moderna C .. ) se preocupa principalmente 

com a empresa, por seus reflexos sociais e econômicos, no contexto geral". Almeida 

(I993:5) observa que "gradativamente abrandam-se os rigores da legislação (. .. ) 

culminando com a modificação do próprio conceito de empresa, vista hoje como uma 

instituição social". Requião (I 986: 11) chama esse de um terceiro estágio, onde a 

preocupação é com "a permanência da empresa e não apenas com sua liquidação 

judicial". Jorge Lobo (I 993:32) resume: "C .. ) O caráter penal e repressivo da falência e 

a concepção de que se deve promover a liquidação do patrimônio do falido C .. ) cederam 

lugar ao sistema de reorganização e recuperação das empresas deficitárias". 

Nos decorrem dos anos oitenta ficou consolidado essa então 

grandiosa etapa do direito falimentar, passando a continuidade da atividade a ser 

também objeto de atenção, embora a atuação principal permanecendo fixa na 

satisfação ao credor 

A maioria da doutrina adota uma divisão clássica em três fases: a 

primeira desde os tempos medievais até a primeira guerra mundial; a segunda entre esta 

e a segunda grande guerra e, a terceira após a segunda guerra e até os dias atuais. Castro 

(2000:42) ressalva, ainda, a necessidade de estabelecer, quem sabe, uma quarta 

divisão, iniciando a partir de 1985, com a Lei francesa, que introduziu "características 

originais na enfoque e na metodologia dos procedimentos concursais". 

É importante, sim, registrar uma nova significação a falência a partir 

da Lei francesa de 1985, não somente porque essa inaugura urna visão contemporânea 

do papel da empresa na comunidade, mas reflete as alterações sobre o fim maior dos 

empreendimentos em urna sociedade, preocupada cada vez mais com direitos coletivos 

negócio - a organização produtiva -, não prioritariamente as instalações, a empresa. 
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econollllcas. 

2.2. Uma linha evolutiva na legislação Brasileira 

No Brasil a história das legislações sobre falências tem início quando 

ainda da condição de colônia de Portugal e, assim, prevalente as regras da Coroa. As 

Ordenações Manoelinas, em 1521 e as Filipinas, de 1603, abordavam o tema sob o 

título de "quebras". Termo, inclusive, agregado no vocabulário pátrio até hoje como 

sinônimo de dificuldades financeiras. 

Em 1850 sobreveio o Código Comercial Brasileiro (filiado ao Código 

Francês de 1807), com uma parte especial "Das Quebras" disciplinado-a nos art.s 797 a 

911, cujo interesse principal da falência era a apuração da responsabilidade criminal do 

falido. Em 16 de agosto de 1902 foi editada uma Lei especial de número 859, que, 

substituída em 1908 pela Lei 2.024, prevaleceu por vinte e um anos, sendo revista em 

1929 - período da grande depressão e pós-guerra - pelo Decreto 5.746, somente 

revogado pela atual legislação, o Decreto-Lei 7.661 de 21 de julho de 1945, cujo 

anteprojeto foi apresentado ainda em 31.10 de 1939 e convertido em projeto de Lei em 

21.10.1943, baseado essencialmente no direito francês que também sofria reformas. 

Desde julho de 1945 é vigente o Decreto-Lei 7.661 (Lei de Falências) 

que em 217 artigos define falência e concordata para os fins legais; fixa os requisitos 

para configuração de tais circunstâncias; estabelece a forma de administração da falida; 

e determina os procedimentos processuais e criminais. 

As legislações prevalentes nas nações com tradição no direito 

falimentar, como França, Itália, Espanha, Alemanha e Portugal, refletem a atualização 

ocorrida nos anos oitenta - o que não ocorreu no caso brasileiro -, centradas na idéia de 

também procurar salvaguardar a empresa enquanto entidade social (embora mantido no 

epicentro a garantia aos interesses dos credores), superando a fase de liquidação do 

patrimônio para satisfação única dos créditos e distanciando-se da concepção inicial 

histórica centrada na punição ao devedor. 
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Pennanece a Lei brasileira focada na relação credor-devedor, sequer 

obediente a hierarquia dos princípios constitucionais vigentes desde 1988 que 

sobrepõem a estes interesses privados a função social para a coletividade que uma 

finna deve refletir, ou no dizer, com propriedade, de Alfredo Gonçalves: "A atual Lei 

de Falências C .. ) retrata uma concepção individualista que não se compadece com a 

realidade de nossos dias" (Zanetti,2000: 2). 

2.3 No direito comparado atual 

No direito comparado as Leis que sofreram refonnulações acabaram 

reinterpretando o instituto da falência Este saiu da punição ao devedor, da mera 

liquidação da firma para contemplar - nesta que seria uma terceira fase do direito 

falimentar -, a empresa como uma entidade social maior do que a simples e mera 

propriedade privada e, nesta concepção como ente da coletividade, prioridade a orientar 

a prestação jurisdicional, assegurado ao credor todos os direitos e agindo confonne 

interesses deste objetivo final. 

Em Portugal, o Decreto-Lei 177, de 2.07.1986, refonnava o instituto 

da falência A exposição de motivos refletia a essência das mudanças e recolocava o 

tema de maneira exemplar: "a sorte do comerciante deixou de interessar apenas ao 

titular dos bens que integram o patrimônio individual C .. ) a empresa não constitui 

apenas o instrumento jurídico da atividade lucrativa dos sócios, nem uma fonte 

abastecedora de remuneração dos trabalhadores ( .. ) ela é também, com maior ou menor 

preponderância, uma peça da economia regional quer da vida local, representando a 

eliminação judicial da empresa as mais das vezes, quando evitável, uma verdadeira 

agressão ao equilíbrio social, de que o Estado não se poderá desinteressar" 

(Lobo,1993:128). A partir de 23.04.1993, através do Decreto-Lei 132 e as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei 315, de 20.10.98, vigora o "Código dos Processos 

Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência", "consentâneo com a tendência 

moderna de possibilitar o reerguimento da empresa" (Bezerra,200l:42). O art.4°, por 

exemplo, prevê quatro tipos diferentes de recuperação: concordata, reconstituição 

empresarial, reestruturação financeira e gestão controlada 

BIBLIOTECA MÁRIO HENRIQUE SIMONSEN 
- FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS-
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Na França a Lei n. 98, de 25.01.1985, deixa claro esse novo enfoque 

do procedimento falimentar, dispondo o art. 10 a instituição de "C .. ) um processo de 

recuperação judicial destinado a permitir a salvaguarda da empresa, a manutenção da 

atividade e do emprego, além da apuração do passivo". A recuperação judiciária passa 

pelo acordo com um plano aprovado por decisão da justiça, após um período de 

observação. Esse plano pode estabelecer a continuação da empresa ou sua cessão. "A 

grande preocupação do moderno direito francês é a manutenção da empresa, como tal, 

ao passo que nos outros países, em geral, os privilégios do fisco e dos organismos 

sociais de previdência impedem a recuperação do empreendimento. (Batalha, 1996:57-

59)". Zanetti (2000: 118) destaca que "quando as condições legais são preenchidas, o 

tribunal tem o dever de abrir o processo de recuperação judicial", reforçando o caráter 

de busca do soerguimento da empresa como objetivo da norma. Estes procedimentos de 

busca da recuperação foram abreviados, podendo ser determinada, já liminarmente, a 

liquidação, conforme alterações introduzidas pela Lei 475, em 1994. 

Na Itália a Lei n. 495, de 3.4.1979 visa propiciar a conservação das 

unidades empresariais produtivas (Bezerra:20001:46) . O Real Decreto (RD) 267, de 

16.03.42 já disciplinava a possibilidade de uma administração controlada para a 

empresa em dificuldades. Lobo (1993:111) anota que "a função da Administração 

Controlada é o saneamento da empresa". O objetivo, tanto na administração controlada 

como na administração extraordinária, de 1979, é a tentativa de recuperação e 

continuidade do negócio, não extinção direta do mesmo. 

Na Alemanha, com a crise econômica do período nazista, o 

regulamento judiciário (VergLeichsordnung), de 26.02.1985, surgiu com a preocupação 

fundamental de preservar a empresa e proporcionar uma concordata (Batalha, 1996:60). 

Hoje prevalece a Lei de Insolvência (lnsolvenzordung, abreviada como InsO), editada 

em 05.10.1994 e vigente desde 01.01.1999. Dora Berger (2001:25) destaca ser objetivo 

desta nova legislação "oferecer possibilidades legais que permitam uma melhor opção 

entre o reequilíbrio patrimonial e a liquidação do patrimônio penhorável do devedor". 

Restou, porém, fortalecida participação dos credores, com poder para deliberar sobre as 

regras aplicáveis ao plano de insolvência e decidir se a empresa será desativada ou não 

(art. 157). 
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Segundo as normas norte americanas o direito falimentar é legislado 

em âmbito federal por força constitucional. A norma prevalente, o Bankruptcy 

Amendments and Federal Judgeschip Act de 1984 (BAFJA), registra preocupações com 

a salvação da unidade produtiva. Entretanto, distancia-se da legislação francesa de 

1985, porque não admite profunda intervenção do juiz e assegura a atuação permanente 

dos credores no procedimento falimentar (Batalha,1996:60). Jorge Lobo (1993:122) 

destaca que "antes que a Corte da Bancarrota o examine e o confirme, o plano (de 

recuperação) deverá ser aceito pela maioria dos credores e dos que tem interesses 

financeiros na situação do devedor". Os objetivos dos credores como condição maior 

submete o judiciário a posição de mero confirmador do acordo e plano de recuperação, 

sem maiores considerações de outros interesses, como aqueles das diferentes 

comunidades que gravitam em tomo do empreendimento. 

Na Argentina a Lei 24.522, de 1995, tem como "traço fundamental a 

conservação da empresa economicamente viável que atravessa dificuldades" 

(Castro,2000:76). A ressalva fica por conta da redução dos poderes do juiz e a ênfase 

dada aos credores. 

Na Europa, a Espanha mantém uma estrutura antiga, baseada no 

código comercial de 1885, na Lei de suspens,ão "de pagos" de 1922 . As alterações mais 

recentes datam de 1985, realizadas no Real Decreto, de 22 de agosto de 1985. Contudo, 

como alerta Manoel Justino Bezerra (2001 :45), "a lei espanhola não se destina, como as 

legislações mais modernas, a qualquer tipo de recuperação da empresa em estado 

falimentar". 

Condensando todas estas diferentes etapas pelas quais passaram as 

maIS diversas legislações referentes ao direito falimentar, com ênfase na forma 

escolhida para gestão da empresa durante a falência, e refletindo os estágios clássicos 

mais aceitos pela melhor doutrina, poder-se-ia, para melhor visualizar, resumir os 

principais pontos no seguinte quadro: 
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- Quadro I - Dos estágios principais do instituto da falência, quanto a gestão da falida 

Estágios Foco Objetivo Caráter Gestor Período 

Direito 
• Sanção ao 

Primeiro . Devedor . Punitivo Credor Romano até 
Devedor 

a la Guerra 

Liquidação da. . ; Até a 
Segundo Credor . Destrunvo Estado 

Empresa 2a Guerra 

--~--

Recuperação Pós 
Terceiro Empresa 

i ou liquidação 
Preventivo ; Devedor 

2a Guerra 

F onte: autor 

2.4. No projeto da nova Lei brasileira 

A mensagem que acompanha o projeto de reforma, que recebeu o 

número 4.376, e tramita desde 1993 (a partir de junho de 2001 está sobre a mesa do 

Congresso Nacional, sob a forma de emenda aglutinativa global, aguardando pauta para 

votação), já denunciava a superação de concepção do instituto da falência prevalente 

por força do Decreto-Lei 7.661/45. Ressaltando a evolução ocorrida sobre os fins do 

instituto jurídico, inclusive na legislação francesa que inspirara as normas nos anos 

quarenta, insere fundamentais alterações buscando aproximar-se do i deári o 

contemporâneo que embasa a existência hodierna do instituto.Contém, assim, regra 

específica, por exemplo, dispondo que duas seriam as alternativas frente a dificuldades 

econômicas da empresa: A Liquidação Judicial (ex-falência) e a Recuperação Judicial 

(ex-concordata). Em essência essa seria a grande mudança 
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A idéia inicial de reforma estrutural, porém e infelizmente, foi sendo 

mitigada e transparece restar mais um projeto de adequação ao direito comparado e a 

jurisprudência pacificada, do que uma verdadeira nova construção jurídica. A 

concepção de converter os antigos institutos, o da concordata e o da falência, agora, na 

nova lei, em liquidação judicial e recuperação judicial, incluindo, a nível primeiro, 

maior e central, a recuperação da empresa, embora louvável, peca decisivamente ao 

manter a mesma visão restrita aos interesses do devedor e do credor, relegando o social 

a pano de fundo. 

o art. 37 desta subemenda - para citar um exemplo -, destaca a 

necessidade de o plano de recuperação contemplar a "realização da função social da 

empresa", mas está assim redigido: 

"A recuperação Judicial é a ação judicial destinada a sanear a situação 

de crise econômico-financeira do devedor, salvaguardando a 

manutenção da fonte produtora, do emprego e de seus trabalhadores, e 

os interesses dos credores, viabilizando dessa forma, a realização da 

função social da empresa". 

o objetivo é "sanear a situação de crise econômica-financeira do 

devedor", subsidiariamente salvaguardando a empresa Ressalva a garantia aos 

interesses dos credores como realização da função social da empresa O papel social que 

a empresa representa é somente subterfúgio para, incluindo como social, priorizar 

"sanear o devedor" e "salvaguardar os interesses dos credores". O social é incluído 

como fator novo para continuar tudo como estava. Nova embalagem para as mesmas 

prioridades. Mudar para nada alterar. 

Quem elabora o plano de recuperação é um perito (art. 47). Plano esse 

a ser submetido ao crivo de credores, do devedor e do próprio administrador judicial. , 
Ocorre que, reforçado a falta de foco no aspecto social como o fator justifícador de todo 

o instituto, este referencial- o social - não aparece no rol de premissas a fundamentar a 

~.: análise pericial. Esta análise, inclusive, deve ser conclusiva em apontar a possibilidade 

de recuperação ou já a liquidação, logo, a consideração do aspecto social envolvido 

:f:. (condição da existência da medida legal), deveria ser imposição absoluta para validação 

:~~{ t ~ 
~. 
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~ 
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da concessão, o que não ocorre, demonstrando ser o interesse social, no projeto, mero 

figurante, lembrado somente enquanto sofisma a justificar favores legais. 

Estabelece ainda a proposta de reforma que, não existindo consenso 

para aprovação do plano de recuperação, a decisão caberá ao juiz. Este concederá "( ... ) 

estando convencido de que o plano de recuperação não impõe aos credores sacrificio 

exageradamente maior do que o resultante da liquidação Judicial" (art. 50). 

Convenhamos, decide com base no sacrificio aos credores, não com fundamento nas 

conseqüências sociais e, muito menos na própria Constituição Federal, que estabelece a 

função social da empresa Neste ponto o projeto de uma nova lei revela todo o seu 

verdadeiro caráter de medida assecuratória de direitos aos credores, agora em nova 

roupagem, embalada pelo manto do social e do subterfúgio da manutenção dos 

empregos, para mais uma vez distribuir beneficios finais ao capital especulativo. 

Uma hermenêutica atenta à disposição dos princípios no corpo do art. 

38 da subemenda, evidencia e desmascara a áurea de social atribuída ao projeto: 

''Na demonstração da viabilidade da recuperação judicial serão 

considerados, além de outros, os seguintes aspectos: I.a importância 

social e econômica da atividade do devedor no contexto legal, 

regional ou nacional; ll. Mão-de-obra e tecnologia empregadas; 

m volume do ativo e do passivo; IV. Tempo de constituição e de 

funcionamento do negócio desenvolvido pelo devedor". 

A posição da variável "importância social" é vexatória, vem após o 

termo "além de outros". Revela a verdadeira posição do social, porque além de 

suplantado por outras prioridades, perde espaço até para o invisível "outros", pois 

somente é considerado depois do agrupamento "além de outros". Deveria a função 

social estar na condição primeira e obrigatória, constando do próprio caput da norma, 

não como mero item de relação ilustrativa 

Deve a Lei nova, já no século 21, firmar definitivamente a 

recuperação da empresa em falência partindo daquilo que interessa a coletividade, não 

da visão e vontade do devedor ou aprovações dos credores. Reerguer a unidade 
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produtiva tendo por premissa fundamental o interesse social, acima daquele individual 

de credor ou devedor e, impulsionar as bases de uma nova gestão administrativa a partir 

deste fundamento, constituiria significativo avanço na filosofia da finalidade do instituto 

da falência 

Para firmar a pretensão de recuperação em prol do coletivo é 

imprescindível que a nova norma explicite os princípios constitucionais sociais da 

empresa Nesta nova ênfase ter-se-ia efetiva condição de um soerguimento do 

empreendimento ao final do processo. Inalterada a premissa de ação a cargo do 

devedor ou no interesse dos credores, manter-se-á a filosofia de resultados financeiros 

para satisfação aos credores, inviabilizando possibilidades de êxito - como hoje já 

ocorre. 

Alterado o objetivo para a função social como condição do beneficio 

legal e, ingresso o gestor profissional legitimado e agindo em nome desta meta (não 

representando unicamente devedor, credor, judiciário, trabalhador ou fisco), ter-se-ia

nesta alteração fundamental de objetivos e premissas -, uma pragmática possibilidade 

de sucesso da norma jurídica no objetivo de recompor o conjunto produtivo 

socioeconômico. 

Robson Zanetti (2000:141-142), estudando comparativamente a lei 

de falências da França para com a da Itália, aponta que "a partir do momento em que se 

reduz a legitimidade ativa para se requerer a abertura do processo de administração 

controlada, deixando somente esta legitimidade para o devedor, se diminui o número de 

falências". É taxativo ao afirmar que "o tratamento dado às empresas é mais eficaz na 

Itália" sendo que "o verdadeiro problema da legislação francesa está na legitimidade 

daqueles que requerem a abertura do processo de recuperação judicial (redressement 

judiciaire)". A que manter respeito por essa posição que, indubitavelmente lança 

incertezas naquela que seria a posição contraria e dominante - não deixa também de 

acender luzes -, contudo, a presente proposta reposiciona o debate, tirando a ênfase da 

legitimidade para o pedido judicial e focando no destinatário final do beneficio da 

intervenção legal. 
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De menor importância passa a ser a natureza do denunciante das 

dificuldades a gestão reconstrutiva, pois no instante seguinte a causa social passaria a 

dominar o agir jurisdicional condutor do processo. Interesse em denunciar as 

dificuldades manteria o devedor e o credor, pois do contrário a falência poderia vir a 

ser decretada diretamente. Assim, confessada ou requerida, restaria a possibilidade de 

recuperação, senão para recebimento imediato dos créditos mas para ganho futuro 

indireto a ambos, mediante o restabelecimento ou continuidade do negócio. 

Condizente com uma autêntica nova concepção dos destinos 

reservados a empresa em falência (superando inclusive as discussões acadêmicas sobre 

o inicio da intervenção e recolocando o tema para o debate sobre o fim possível), é por 

exemplo, a evolução lançada no projeto, no art. 42, quando são contempladas formas 

alternativas, já pré-autorizadas, de reconfigurações. Dispõe o texto: 

"Constituem meios de recuperação judicial da empresa, dentre 

outros: I - concessão de prazos e condições especIaIS para 

pagamento das obrigações vencidas ou que se venceram 

antecipadamente, por força do requerimento de recuperação 

judicial; n - cisão, incorporação, fusão ou cessão de quotas ou 

ações da sociedade; rn - substituição total ou parcial dos 

administradores; IV - aumento do capital social; V - arrendamento, 

de preferência à sociedades cooperativas formadas por empregados 

da própria empresa, atendendo às exigências de seguro dos bens e 

outras, que o juiz entender necessárias, sem que se caracterize a 

sucessão de dívidas ou transferência de direito e obrigações; VI -

celebração de acordo coletivo de trabalho, inclusive para reduzir 

salários, aumentar ou reduzir a carga horária dos trabalhadores; vn 
- dação em pagamento; vrn - venda parcial dos bens; X -

equalização dos encargos financeiros relativos a débitos 

bancários(. .. ) 

Essas são alternativas, dentre outras, que ampliam o espectro de 

oportunidades, a criar, junto com outras, reais possibilidades de reorganização positiva, 

efetiva e operacional da empresa em dificuldades, merecendo, portanto, amplo aplauso. 
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2.5. Na Jurisprudência 

A jurisprudência pátria, embora julgando limitada por um Decreto-lei 

cujos princípios, idéias, práticas, concepções de sociedade e direitos coletivos eram 

reinantes na década de quarenta, vem buscando tomar o instituto da falência mais uma 

proteção para salvaguardar a empresa em dificuldades, ressalvada agora como peça 

importante da engrenagem econômica e social, do que a direta liquidação para 

satisfação de créditos. 

Sob postulados do que seria o justo no contexto macroeconômico e 

social hodierno, via releitura e integração da própria Lei, do direito comparado, dos 

princípios constitucionais atuais e de um direito mais crítico e alternativo diante da 

própria visão que a sociedade passa a ter sobre seus direitos coletivos, garantias sociais, 

meio ambiente, segurança ao consumidor, eqüidade tributária, políticas públicas de 

incentivos a empreendimentos e defesa de conquistas trabalhistas, parcela significativa 

da Jurisprudência vem realizando uma nova leitura da função social da empresa, do 

interesse coletivo e, neste contexto, dos fins da falência 

Julgados de vários Tribunais de Justiça Estaduais (predominantemente 

são os que mais julgam por ser a matéria de competência comum), vem ressalvando a 

falência como decisão extrema a ser deferida somente como último recurso, face as 

perdas sociais decorrentes. 

o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por ilustração, julgando já em 

posição pacífica, é claro: "( ... ) interessa muito mais a sociedade a preservação de uma 

empresa, do que a sua quebra pura e simples" (A .1 n. 96.002225-2, de 08.05.97). É 

ainda mais explicito ao firmar: "(. .. ) a continuidade do comércio, embora fiscalizado 

( .. ) evita para os credores o maior prejuízo que lhes adviria com a paralisação da 

~;; atividade comercial, e ainda no interesse público, sempre, igualmente, prejudicado por 
~; 
Ííi;', fatos que podem influir desfavoravelmente sobre o crédito em geral" (AI n. 97008076-
~" 

~ O,de 04.03.99). 

l· r 
~;: 
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Outros tribunais consolidam a mesma linha decisória, servindo de 

exemplo, pela clareza, o julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que, bem 

analisando o contexto macroeconômico e social, decidiu: "(. .. ) Em razão do princípio de 

continuidade da empresa,pelo que ela oferece em termos de circulação de bens, 

arrecadação tributária, sempre que possível se deve deferir a concordata preventiva, 

para se evitarem as graves conseqüências de urna falência, que levaria à ruína a vida da 

empresa, o destino dos sócios, os direitos dos credores e, sobretudo, dos empregados" 

(A.I. n. 66.941-6). 

A Lei de falências, enquanto não é alterada por nova legislação (ou 

demoram os projetos e debates legislativo), vai sendo contextualizada pelo Julgador 

na busca de preservação da empresa como bem social gerador de beneficios, apontando 

a falência como medida, na atualidade, extremada, devendo a liquidação da empresa a 

decisão última a ser aplicada 

2.6 .0 crescimento dos pedidos e das sentenças de falência 

Em 2000 o poder judiciário decretou a falência de 5.162 empresas em 

todo o Brasil, segundo dados coletados diretamente nos cartórios judiciais (Sci,2001 :2). 

Em 1994, foram 1.942 falências. Um crescimento, nestes 6 anos, de 165,81 %. 

São 17 empresas liquidadas por dia útil, no ano de 2000, contra 6 em 

1994. O recorde ocorreu em 1999, com a decretação de 20 falências por dia 

O número de requerimentos, no ano de 2000, foi de 20.990, ou 70 

pedidos por dia útil (os requerimentos superam em muito as decretações por diversos 

motivos, principalmente acordos entre as partes). Em 1994, foram 48 requerimentos 

judiciais por dia, totalizando 14.442 e apontando, para 2000, um crescimento de 

45,34%. 
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Tabela: Falências e Concordatas decretadas 

·199.f·' ·1995.'~-,~·:,~·:~~; .' '1997"':': 1998" 
Concordatas requeridas ; .... 396 1.528':;;,807 557:: ~.' 768 

1999 .• '2000 
435 .' 267 

Concordatas deferidas 446 1.424 '~.';'. 918 461.:·· 597 439 235 
Falências requeridas -:'14.442 29.361L~!1,48.184 32.695' 34.711 28.879 20.990 
Falências decretadas :~:,;J.942 2.476;':,,;~k?,~~172 5.303,_ 6.09~ 6.200 .. :5.162 

Fonte: www.sci.eguifax.com.br 

Gráfico 1: Falências Requeridas 
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Gráfico 2: Falências Decretadas 
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Na Alemanha foram registrados 27.400 casos de insolvência em 

1999 e aproximadamente 26.000 em 2000, segundo Dora Berger (2001: 174), doutora 

pela universidade de Hamburgo, na obra "A insolvência no Brasil e na Alemanha". 

Estes números de falências decretadas e requeridas são extremamente 

altos e referentes a períodos, de 1994 a 2000, definidos como de estabilidade e 

crescimento econômico no caso brasileiro. Contrapostas estas estatísticas a urna 

possível crise mundial, com desaquecimento generalizado das atividades econômicas, 

mormente agora globalizadas, provoca extrema apreensão a possibilidade de 

crescimento deste total de falências, já por demais elevad04
. 

Causa preocupação imaginar que a nação pode defrontar-se com uma 

crise econômica, nesta entrada do século XXI, a ser analisada e julgada a luz de uma 

legislação idealizada com fundamento na realidade social e visão de cidadania dos anos 

quarenta. 

2.7. A doutrina e a Lei de falência 

Os doutrinadores nacionais a muito clamam por uma nova visão sobre 

os objetivos maiores não somente da propriedade privada de uma empresa, tida a sua 

função social constitucional como fonte legitimadora predominante, mas, também, de 

uma Lei de falências que, distinguindo os destinos dos controladores daquela do 

negócio, possa conceder o beneficio da intervenção judicial como medida em prol do 

conjooto da sociedade e dos credores. 

Rubens Requião (1986: 11) escreve que "vivemos em pleno terceiro 

estágio, no qual a falência passa a se preocupar com a permanência da empresa e não 

apenas com sua liquidação judicial". Amador Paes de Almeida (1993:13), observa que 

4A abordagem do presente estudo é especificamente da falência (não a concordata) porque absolutamente 
maior o número de requerimentos e deferimentos de falência do que concordatas, que na maioria das 
vezes acaba, ainda, por converter-se também em falência. São 5.167 falências decretadas em 2000, contra 
267 concordatas deferidas, conforme tabela. Assim também tem sido na França, onde somente 7% dos 
processos de exame inicial (Lei 85-98) não culminam em falência, provocando, inclusive a reforma deste 
dispositivo para, confoone Lei de 1994, n.o 475, facultar a liquidação já liminarmente (Bezerra,2001:50) e 
(Zanetti,2000: 141). Na Itália existe a possibilidade de o credor requerer a designação de administração 
judicial controlada ao devedor preventivamente a falência, constituindo-se em 67,4% dos pedidos iniciais, 
porém., 90% destes terminam em falência, segundo Zanetti, especialista em direito falimentar pela 
universidade "statale di Milano" e doutor pela Dniverste de Paris 1 (2000: 142). Na Alemanha o 
comportamento é da mesma ordem,confoone Dora Berger (2001: 19) 
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"modemamente, (. .. ) vai o instituto passando por grandes transformações, assumindo 

pouco a pouco um sentido marcadamente econômico-social, em que se sobressai o 

interesse público que objetiva, antes de tudo, a sobrevivência da empresa, vista hoje 

como uma instituição social". 

Uma visão mais holística da organização empresarial, vista agora 

como inserida no patrimônio comunitário, passa a ser ponderada como nova realidade 

epistemológica reclamada, devendo ser melhor contemplada na legislação falimentar. 

Leon Frejda Szlarowsky (1990:2), lembrando ser "o verdadeiro direito 

aquele que anda de mãos dadas com a justiça social e com a realidade" destaca ser a 

empresa, hoje, "encarada como uma entidade de suma importância e sua recuperação 

não advém de mera abstração, senão de uma realidade incontestável, com assento na 

doutrina e no direito alienígena". 

Nesta mesma linha de raciocínio Wilson Souza de Campos Batalha 

(1991 :48) arremata: "A tendência moderna, considerando a realidade econômica de 

cada país, se preocupa principalmente com a empresa, como unidade, por seus reflexos 

sociais e econômicos, no contexto geral. Assim, a manutenção da empresa é objetivo 

prevalente". 

Aquela linha egocêntrica da empresa como poder absoluto em favor 

do empreendedor perde espaço para os negócios que, sem abandonar seus objetivos de 

resultados econômicos, agregam ações de responsabilidade social, interagindo 

comunitariamente em prol da construção também de melhores condições humanitárias e 

igualitárias de vida Amador Paes de Almeida (1993:12) bem reflete essa verdade 

quando registra que: 

"O que não se pode admitir é que interesses egoísticos de 

determinados credores se sobreponham aos interesses de toda urna 

coletividade, arruinando irremediavelmente organizações produtivas 

que conjugam não somente os interesses pessoais do empresário, mas 

sobretudo o interesse público que decorre da estabilidade social, 

representada na manutenção de empregos com o sustento de dezenas, 

se não milhares de trabalhadores e de suas respectivas famílias". 
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Joseph Alois Schumpeter (1984:185), em artigo intitulado "Caem os 

muros", profetizava: 

"o processo capitalista, ao substituir as paredes e as máquinas de uma 

fábrica por um mero pacote de ações, tira a vida da idéia de 

propriedade. Afrouxa o laço que outrora foi tão forte - o laço no 

sentido do direito legal e da capacidade real de se fazer o que se queira 

com sua propriedade". 

A melhor doutrina reflete o movimento da sociedade em tomo do 

exercício de uma verdadeira cidadania, fundada na realização efetiva dos desejos 

constitucionais, nestes inseridos a busca de soluções para salvaguardar e recuperar 

empresas de efeitos sociais relevantes, carregando um reposicionamento epistemológico 

decisivo ao instituto da falência 
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3. A ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA SOB REGIME DE FALÊNCIA 

3.1. A condução da empresa no processo de falência 

o processo de falência, segundo a Lei pátria vigente, é uma solução 

de banimento da empresa, isolada, assim, das concepções predominantes nos sistemas 

concursais comparados, amplamente receptivos a recuperação da empresa "A distinção 

entre o destino do empresário e a sorte da empresa é marcante nos sistemas jurídicos 

alienígenas (. .. ) Não se trata, por isso, de pura e simplesmente banir do mercado a 

empresa que o molesta, mas (. .. ) intentar sua recuperação" (Fazzio, 1999: 20). 

o critério primeiro instituído pela Lei vigente na caracterização da 

falência é a impontualidade, o não pagamento no vencimento de titulo de crédito 

líquido, devidamente protestado. Basta tal condição, dentre outras possíveis, para que o 

credor individualmente possa propor ação judicial requerendo a falência da empresa 

devedora podendo culminar na liquidação da mesma para satisfação dos créditos. É 

suficiente o não pagamento de um titulo, um caso isolado ou pontual, não sendo 

necessária à análise sequer de todo o conjunto estrutural financeiro. É até possível a 

empresa dispor de saldo financeiro, entre contas a pagar e a receber, positivo, porém 

ausente à liquidez no instante especifico, declarada pode ser a falênciaNão é também a 

incapacidade patrimonial o critério definidor, tanto que a organização poderá dispor 

de patrimônio suficiente para quitação de todas as dívidas e, também assim ser 

declarada falida 

3.2. O síndico liquidante e o gestor reconstrutivo 

Na Lei brasileira, uma vez decretada a falência, é nomeado, pelo juiz, 

dentre os três maiores credores da comarca, o síndico. Este tem como função maior 

arrecadar e leiloar os bens para rateio dos valores entre as diferentes classes de créditos. 

Legislações de uma visão mais ampla sobre o papel social da empresa, como a da 

França, Itália, Alemanha, já consagram, desde os anos oitenta ser finalidade do 

processo de falência a de preservação do conjunto produtivo, sem descuidar-se da 

segurança aos credores e depuração dos atos dos gestores. 



o objetivo da intervenção judicial nas empresas com problemas 

econômicos, em diversas legislações não é predominantemente, como na nonna 

brasileira, pela venda forçada, em leilão, dos utensílios produtivos enquanto meras 

peças, máquinas, móveis ou imóveis individualizados, mas, sim, a tentativa de, caso 

necessária venda por leilão, ofertar primeiro, e sempre, a empresa enquanto conjunto. 

A legislação italiana, Lei 95-79, refletindo a continuação da empresa 

como meta almejada socialmente, determina, exemplarmente, como primeiro leilão à 

venda integrada da empresa, somente em ultima hipótese a desintegração dessa para 

venda individualizada de componentes. 

Contemplada como uma organização, a empresa tem maior valor do 

que a simples soma aritmética dos preços individuais de bens do imobilizado. Em 

atividade uma finna agrega o valor da tecnologia, da experiência, da clientela, do 

conhecimento tácito o explicito incorporado (Figueiredo,2000: 1-6). 

A unidade econômica representa para a sociedade um valor muito 

além do que a mera soma de componentes fisicos agregados sob a denominação de 

empresa 

A reorganização para reposicionamento do núcleo produtivo 

possibilita atender ao objetivo social de manutenção da firma enquanto geradora de 

beneficios a toda a sociedade e, oportunidade aos credores de obter maior valor 

mediante a venda do controle da empresa do que de partes desagregadas desta 

Leis novas poderiam conceder vantagens tributárias, trabalhistas e 

administrativas a incentivar a aquisição do controle de empresas sob processo de 

falência, mediante condições especificas de interesse social, em procedimento mais 

justo do que beneficios individuais aos sócios. Neste ponto emerge diferença 

substancial entre o papel do atual gestor da empresa submetida à falência, o síndico, e a 

proposta de um administrador profissional. Enquanto o síndico desempenha suas tarefas 

visando a liquidação da empresa, o administrador executa um plano de recuperação. O 

administrador estaria centrado na gestão para restabelecimento da firma, ao tempo em 
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que o síndico é encarregado dos procedimentos para encerramento das atividades. De 

uma visão de falência-destrutiva para a falência-reconstrutiva 

o gestor para reconstrução realiza os objetivos administrativos, 

financeiros, tecnológicos e mercadológicos traçados no plano de recuperação aprovado 

pelo conjunto dos interesses sociais. Atualmente o síndico não somente cuida da gestão 

da massa falimentar, como atua ativa e passivamente na condução de inquéritos 

judiciais sobre crimes falimentares, por exemplo. O administrador comanda a gestão da 

atividade produtiva, não do processo judicial de falência. 

Age o novo administrador em nome da coletividade, para o futuro e 

em favor do interesse social, não na investigação da prática de ilícitos, do passado, 

competência que permaneceria no judiciário. 

O administrador reconstrutivo defende os interesses SOCIaIS que 

repercutem da empresa a ser preservada, prevenindo - em atenção ao alerta de Joan 

Robinson (1979: 120) - o imperialismo da "ideologia que pretende que os valores que 

podem ser medidos em termos de moeda serão os únicos que devem ser levados em 

conta". 

3.3. O magistrado e a administração da empresa falida 

Falência é tema abordado essencialmente pela Lei e pela literatura 

jurídica sob o enfoque das garantias e ações legais. Estas elegem, constituem e delegam 

ao magistrado o poder-dever-responsabilidade maior de, com o apoio do síndico, 

comandar a gestão administrativa e operacional da falida, além da administração do 

processo judicial. Na há um tratamento legal a reconhecer a administração da empresa 

como especialização e ciência, cujo exercício, na falência, seja por lei e exclusividadeé 

competência de profissional bacharelado e habilitado em administração de empresas. 

Não obtendo o próprio controlador sucesso financeiro, delegar ao 

magistrado o dever de gestão ou fiscalização, considerada sua escassez de tempo, 

diversas outras obrigações jurisdicionais e, na maioria absoluta das vezes, inexistência 

de vocação ou formação para administração de empresas, significa, acrescidos os 
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desafios de um mercado altamente veloz e universalizado, grande probabilidade de 

insucesso comercial. 

o tratamento legal processual pátrio e comparado frente a áreas de 

reconhecida especialização é o de que o julgador deva buscar assistência de perito. Os 

códigos estabelecem a perícia do profissional médico ou engenheiro em matérias 

técnicas da sua área de conhecimento, por exemplo. O fazem em referência a estas 

especialidades porque já existiam como profissão regulamentada quando do processo 

legislativo. 

Hoje, transposto mais de melO século da data em que a Lei das 

falências foi promulgada e, transcorrido período de enorme desenvolvimento da gestão 

de negócios como ciência dotada de instrumental próprio, já existente o perito bacharel 

em administração, deveria a condução da empresa em regime de falência ficar sob 

responsabilidade direta de profissional da área, atuando nos limites do plano prévio de 

recuperação. O magistrado agiria em seu campo próprio, a legalidade do ato praticado. 

3.4. Do administrador de empresas como profissional especializado 

A Lei em VIgor teve seu processo legislativo de elaboração e 

discussão sob os auspícios do pensamento e fatos que prevaleciam entre o ano de 1943 e 

julho de 1945, data de sua promulgação. Dominava o pensamento da intervenção 

estatal e mais especificamente do magistrado como grande responsável para "colocar a 

casa em ordem" e recuperar a empresa em dificuldades. Pressupunha-se conhecimento 

administrativo, tempo, habilidade e poder para, auxiliado pelo comissário (um dos 

maiores credores e defensor destes), fiscalizar e comandar o processo de recuperação e 

apuração de possíveis irregularidades 

Inexistia a profissão regulamentada de Administrador de Empresas, o 

que somente veio a ocorrer 20 anos depois, através da Lei 4.769, de 09.09.1965. Mais 

importante é que nesse período crescia a importância e o reconhecimento da 

administração de negócios como ciência e disciplina a exigir profissional devidamente 
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fonnado e habilitado para o seu melhor e pleno exercíci05. A administração de 

negócios, enquanto ciência própria e dotada de instrumental próprio de ação que deve, 

inapelavelmente, ser respeitada pelo judiciário. 

3.5. Do liquidante na França e a falência reconstrutiva 

Atualmente, na França, o administrador judiciário, entre outras 

atribuições, tem a de preparar um projeto de plano de reorganização (plan de 

redressement). Não representa os credores, não tem a missão de defender os interesses 

deles, mas representa a empresa, podendo mesmo exigir a substituição de um ou mais 

dirigentes desta (Batalha, 1996:432). 

A Lei 98, de 25.0l.1985 (Lei 85-98) trata do reerguimento da 

empresa. Bezerra (2001 :47) registra o regime francês como "extremamente preocupado 

com o que a empresa significa em tennos sociais e tem a visão fundamentalmente 

voltada para sua preservação (. .. ) até porque a solução do passivo, na ordem legal, vem 

depois da manutenção da atividade". 

Essa legislação de 1985 - que é um marco importantíssimo na linha 

evolutiva do instituto da falência no mundo-, prevê: a possibilidade de afastamento dos 

gerentes ou administradores e a designação de gestores externos; a homologação de um 

plano de recuperação (art. 1 j; a designação de um "perito em diagnóstico de empresas" 

(art.30)~ a nomeação de dois mandatários dajustiça (estes, após a Lei 94-475 passaram a 

agir em nome dos credores); e uma acentuada participação dos trabalhadores. A partir 

de 1994, com as modificações introduzidas pela Lei 475, foi alterada a regra da Lei 85-

98 que determinava o período de exame inicial para somente após ser possível à 

liquidação da empresa, agora podendo ocorrer já direta e liminarmente. 

5 o Projeto de reforma comete a ilegalidade de, desrespeitando esta Lei que regulamenta as tarefas restritas ao 
bacharel em Administração de empresas, facultar ao Magistrado - no processo Judicial de Recuperação da Empresa, 
na forma do emenda global em tramitação no congresso nacional -, a escolha de um "Administrador Judicial" 
preferencialmente entre formados em Direito, Economia, Administração de empresas ou Contabilidade (art. 61,1. da 
subemenda global). 
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Não alcança o direito francês, porém, a amplitude de redefinir a 

continuidade da empresa somente quando reconstrução da atividade produtiva em tomo 

dos beneficios sociais ao conjunto da comunidade de interesses que gravitam em tomo 

da unidade econômica atingida. Na administração reconstrutiva a validação da 

recuperação tem fundamento no interesse social maior, agindo o gestor desvinculado 

dos credores, empregados, fisco, fornecedores e outros, executando um plano de 

recomposição da empresa em tomo de novos objetivos. Aberto o horizonte de 

resultados almejados, ampliadas ficam as oportunidades e viabilidades, agora não 

somente as econômicas como razão única para sobrevivência, criando verdadeira e 

maior probabilidade de sucessos. 

3.6. Do comissário na Itália e o gestor reconstrutivo 

No direito italiano o síndico tem institucionalmente atividade de 

administração, sendo também órgão motor do processo e auxiliar do juízo. "O síndico 

não representa o falido, nem os credores, mas age no interesse da justiça" (Batalha, 

1996:433). Para grandes empresas a Lei 95, de 30.0l.79, prevê a possibilidade de uma 

administração extraordinária, via comissário escolhido entre os credores, visando 

propiciar a conservação das unidades produtivas. 

Tristemente permanecem as possíveis administrações constituídas, na 

forma italiana, restritas as necessidades processuais da visão judicial e aos interesses 

dos credores, não como aqui proposto, via gestor reconstrutivo, legitimado que estaria 

pelo interesse maior, o de toda a sociedade, e agindo em prol desta, não somente do 

processo legal ou pagamento de contas. 

3.7. Da gestão controlada em Portugal e o administrador reconstrutivo 

A legislação portuguesa estabelece quatro institutos no objetivo de 

propICIar, VIa o poder judiciário, uma composição de interesses que faculte a 

continuidade da empresa Manoel Justino Bezerra filho (2001:44) explica: 
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"o art.78 do código prevê a recuperação por meio de constituição de 

outras sociedades para explorar o estabelecimento em dificuldades, 

desde que os credores concordem em assumir esta administração. O 

art. 87 prevê também o que chama de reestruturação financeira ( ... ); o 

art.97 fala na gestão controlada, com planos de atuação global dos 

credores e administração controlada e executada por novos 

administradores, com regime próprio de fiscalização". 

A constituição de novos administradores, como uma das opções da lei 

de Portugal, consagra a idéia de distinguir os destinos da gestão do negócio daquele do 

processo e da análise jurídica do passado, o que é válido. Mantém a estrutura portuguesa 

porém, a presença incisiva dos interesses dos credores, estreitando o foco. O 

administrador reconstrutivo, conforme ora em proposição, tem seu foco de objetivos 

aberto. Não fica restrito a uma gestão unicamente para arrecadar fundos aos credores, 

mas sim voltado prioritariamente aos efeitos sociais que gravitam em tomo do 

empreendimento. 

3.8. O administrador da insolvência na Alemanha e a intervenção reconstrutiva 

A Lei alemã de insolvência (InsO), vigente a partir de primeiro de 

janeiro de 1999, estabelece a administração da massa insolvente a cargo de diferentes 

tipos de administradores, sendo principais o administrador interino (art.56) e o 

administrador da insolvência (art.59). A primeira nomeação é provisória, instituida no 

ato de decretação da medida (devendo recair em pessoa particular especialista no ramo 

de negócio) e, a segunda, efetiva, nomeado o gestor pelos credores (art.57). O direito do 

devedor de administrar e dispor dos bens, na insolvência, é transferido ao 

administrador (art. 80). É assegurada aos credores a decisão se a empresa será 

desativada ou continuará provisoriamente a funcionar (art. 157). 

A finalidade da ação jurídica nesta recente lei da Alemanha é oposta 

ao almejado na administração reconstrutiva Esta é escudada na intervenção judicial 

para busca dos interesses coletivos porventura atingidos, não exclusivamente a 

satisfação aos créditos ou a submissão total, até do judiciário, aos interesses e 

40 



deliberações dos credores (entrega os destinos da massa insolvente a vontade quase 

absoluta dos credores). Na prática reconstrutiva os diversos grupos de interesses que 

gravitam ao redor da empresa em dificuldades são relevados, almejando a lei 

prioritariamente minimizar os efeitos sociais negativos decorrentes da medida judicial, a 

seguir buscando a recuperação e, dentre esses objetivos maiores, assegurar também 

condições para pagamento aos créditos. 

3.9. A gerência na falência nos EUA frente a administração de reconstrução 

A administração da empresa em dificuldades, sob intervenção judicial 

segundo as regras vigentes no Estados Unidos da América, "continuaria sendo exercida 

pelos anteriores diretores, devendo agora estes agir com "espírito público", visando 

primordialmente os interesses dos credores e da empresa" (Bezerra,2001 :55). Surgiria a 

figura de um administrador nomeado especialmente somente no caso de ser prejudicial 

ao prosseguimento a manutenção dos dirigentes. 

A probabilidade de reestruturação da empresa, mantidos os dirigentes, 

é remota, vide, por exemplo, o insucesso da concordata preventiva no caso brasileiro, 

que estabelece a continuidade dos diretores. Na administração de reconstrução não 

somente é nomeado um novo gestor, como esse deve ser profissional com formação 

superior especifica em administração de empresas, experiência no ramo do negócio e 

impulsionado por novos objetivos de resultados, ampliados para o beneficio social que a 

reativação do negócio possa gerar, não mais somente pelo lucro individual. 

3.10. Do interventor na Argentina e o agente reconstrutivo 

O direito argentino, disponibiliza ao juiz alternativas para gestão da 

empresa em dificuldades. Dispõe o art. 15, do Código de Comércio: 

"Administración por el concursado. - EI concursado conserva la 

administración de su patrimonio bajo la vigilancia deI síndico. C .. ) De 

acuerdo con las circunstancias deI caso, el juez puede limitar la 

medida a la designación de un coadministrador, un veedor o un 
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interventor controlador, com las facultades que disponga 6. (Código de 

Comercio y leyes complementarias, 1998: 409)." 

Cria a figura do co-administrador, pessoa designada para atuar ao lado 

do devedor. Desta forma é um auxiliar do devedor, não como o gestor reconstrutivo, 

independente e agindo respaldado por interesses maiores do que os individuais do 

devedor. 

3.11. Do gerente na falência com continuação e o administrador 

o Decreto-Lei 7.661/45, no art. 74, prevê a possibilidade de 

continuidade das atividades da empresa, mesmo após a sentença de falência, para tanto 

estabelecendo a possibilidade de um gerente para condução dos negócios. 

Nada mais é do que um colaborador do síndico, constituído e 

subordinado a este. Tem a incumbência de manter em funcionamento o conjunto 

produtivo enquanto aguarda melhor solução ou como forma de evitar perdas maiores 

decorrentes da paralisação total. Muito diverso daquela que seria a função do 

administrador reconstrutivo, voltado para planejar, dinamizar e executar um plano de 

reorganização para continuidade, enquanto solução definitiva e do interesse da 

sociedade, não mero arranjo provisório para preservação essencialmente a favor dos 

interesses dos credores. 

6 "Administração por concurso. O concursado (concordatário) COIlSeIVB a administração de seu 
patrimônio sob vigilância de um síndico ( ... ) De acordo com as circunstâncias do caso, o juiz pode limitar 
a medida a designação de um co-administrador, um vendedor o um interventor controlador, com as 
faculdades que disponha". 
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3.12. Do administrador na nova Lei e na proposta reconstrutiva 

O já referido projeto legislativo para uma nova Lei, agora não mais de 

falências e concordatas, mas de regulação da recuperação e liquidação judicial de 

devedores pessoas jurídicas e fisicas com atividades econômicas, que tramita no 

Congresso Nacional sob a forma de subemenda global, tem um dos seus pontos 

fundamentais a criação da função legal do "administrador judicial". Este substituiria o 

síndico e estaria encarregado da condução do processo judicial e da fiscalização do 

devedor na execução do plano de recuperação. Presidiria um comitê de recuperação 

(art. 61), ou existindo até um administrador-gestor no caso de decidido o afastamento do 

devedor da administração (art. 62, parágrafo 4). Ocorrendo a decretação de liquidação 

judicial (ex-falência),o administrador judicial assume a gestão (art. 71). 

Na proposta reconstrutiva o devedor é deslocado da frente da gestão 

para a de fiscalização, passando o administrador reconstrutivo a comandar diretamente a 

gestão da empresa (não a condução do processo Judicial). Assume o administrador 

reconstrutivo partindo, então, de nova premissa, a social, ao contrário do proposto na 

reforma, onde o administrador entra na "liquidação judicial" somente para encerrar as 

atividades, como define a própria denominação. 

Mesmo na hipótese da fase de "recuperação judicial" (ex-concordata), 

prevista no projeto, o administrador é figura decorativa, pois mero fiscalizador do 

devedor, que continua com plenos poderes na gestão, agindo fundamentado na salvação 

da firma para pagamento aos credores, garantia de empregos, não no objetivo maior de 

beneficio concedido em favor de todo o conjunto social da coletividade interessada ou 

atingida,distanciando-se, assim, em muito dos fins da administração reconstrutiva 

3.13. De um comitê de recuperação e o diretor reconstrutivo 

A subemenda global, de reforma da Lei de falências estabelece um 

comitê de recuperação, a ser composto pelo administrador Judicial nomeado, por um 

representante dos empregados, um da classe dos credores privilegiados e um dos 
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credores quirografários (art. 61). Compete a esse comitê, em essência, fiscalizar o 

devedor na execução do plano de recuperação (art. 62). 

A composição deste comitê é centrada em grupos de interesses, 

incluídos nestes os empregados, mas dominado pelos credores, com dois votos. 

Ademais, quem defende o interesse social? (fonte legitimadora da concessão deste 

beneficio legal). O beneficio a sociedade justifica a Lei, mas no momento operacional 

esse mesmo social não tem voz. Na administração reconstrutiva, onde a reorganização 

é em torno dos beneficios a sociedade, age o gestor diretamente sobre os destinos e 

prioridades da empresa, não os credores ou empregados. 

Amador de Almeida (2000:534), comentando esta mesma hipótese, 

alerta - com razão - que "como todo órgão colegiado dificilmente manterá a unidade 

necessária ao fiel desempenho das suas funções C .. ) melhor seria a nomeação pura e 

simples de um administrador". 
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4. DA ADMINISTRAÇÃO RECONSTRUTIVA 

4.1. Uma nova finalidade ao instituto da falência 

Alterar a Lei das falências vigente no Brasil é necessidade a muito 

percebida e reclamada pela sociedade (principalmente quando do fechamento de uma 

grande empresa ou daquelas de maior repercussão direta sobre a economia de 

determinadas comunidades ou nos tempos de crise financeira); pelo mercado (inclusive 

credores,mormente os sem privilégios na classificação dos créditos); pelo melO 

acadêmico jurídico; pela magistratura, ministério público e operadores do direito. 

Merece multiplicada atenção, assim, adequar esse instituto, enquanto 

dispositivo de Lei ordinária, aos princípios maiores da Constituição Federal. Tornar 

efetivo o compromisso e a consciência social da empresa, conforme vontade 

constitucional consagrada no art. 1°; no art. 5°, inciso XXIII; e no art. 170, inciso IV, é 

ação de um verdadeiro direito social, coletivo, integrado e decisivo na construção de 

uma sociedade com cidadania. 

É imprescindível avançar da concepção inicial de falência sanção ao 

devedor e mesmo daquela de liquidação para satisfação dos créditos para, repercutindo 

os anseios de cidadania, os princípios constitucionais, o melhor direito comparado e 

doutrinário e, ecoando a jurisprudência, consolidar essa nova finalidade social ao 

instituto jurídico da falência 

Deve a falência ser instrumento da sociedade na proteção e 

reconstrução de empresas com reconhecida função social,em dificuldades financeiras, 

enquanto bem de interesse da coletividade a ser preservado. 

4.2. A reconstrução social do negócio não somente a continuidade 

Não basta delimitar uma possível nova Lei de falências nas idéias de 

continuidade, restabelecimento, recuperação, salvação. Estas hipóteses todas limitam as 

probabilidades de serem alcançados os fins econômicos almejados. Pressupõem manter 

as bases do passado (continuar, restabelecer, recuperar, salvar) da empresa. 



Não se deve também restringir os objetivos a concepção de proteção a 

empresa, mas sim do negócio. A referência do direito a empresa esta adstrita a noção 

fisica (conjunto de máquinas e equipamentos para produzir e comercializar 

mercadorias). O conceito de negócio - conjunto de conhecimentos e práticas 

organizadas destinados a fornecer soluções à clientes - multiplica infinitamente as reais 

possibilidades de permanecer existente o núcleo econômico, sobre o qual (e o próprio) 

gravitam atomizadas as multifacetadas peças do complexo universo macroeconômico e 

social que o direito visaria proteger. 

Para esse avanço do instituto da falência, e na busca de maIor 

proficiência das ações legais, a presente proposta lança, a somar com outras, hipótese 

mais abrangente, de reconstrução do negócio~ do conjunto organizado de conhecimentos 

e ações produtivas. Facultada legalmente esta hipótese maior de reconstrução 

entendida como horizonte de possibilidades para combinações de ações 

administrativas visando preservação do núcleo econômico gerador de efeitos sociais 

desejáveis, que se almeja proteger em nome da coletividade -, multiplicadas ficam as 

probabilidades de sucesso efetivo para a medida judicial de intervenção em proteção da 

função social da empresa 

A proposta reconstrutiva reabre os horizontes de análise, ampliando o 

foco dos resultados, agora para o social e coletivo, não mais somente o econômico, 

financeiro, individual, ou de pagamento aos credores. Neste novo e justo enfoque 

aumentam, novamente, as possibilidades de recomposição da unidade produtiva, 

ampliando que estariam os objetivos legais e econômicos. Este reposicionamento de 

prioridades cria espaço a reorganização produtiva, antes restrita nos princípios de lucro, 

da relação ganhador/perdedor~ do individual para, agora, com base nos princípios 

constitucionais da função social, centrar-se no direito social, na mediação e construção 

de soluções positivas coletivas. 

Almejar a proteção e reconstrução da empresa em dificuldades, 

enquanto conjunto produtivo multiplicador de oportunidades socialmente desejáveis, é 

meta possível, e dever de cidadania a ser coletivamente construído. 
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4.3. O administrador do negócio no processo de falência 

A administração de empresas é ciência própria com profissional 

especializado e profissão regulamentada por Lei (4.769/65). Assim, após distinguir a 

condução do processo judicial daquela da gestão do negócio é preciso reservar, na nova 

Lei de falências, a administração do negócio, exclusiva e obrigatoriamente a esse perito 

legalmente habilitado. 

Para tal fim deve existir, desde a Lei, a clara distinção entre a gestão 

administrativa da empresa e a do processo judicial. O comando do processo é do 

magistrado (age em nome da justiça); o impulso processual do síndico (representante 

dos interesses dos credores); e a reconstrução do empreendimento do administrador 

(legitimado nos direitos coletivos decorrentes da obrigatória função social da 

empresa). 

4.4. O administrador reconstrutivo 

O gestor investido de poder legal e concentrado na reconstrução do 

negócio, não nos procedimentos burocráticos ou punitivos judiciais, legitimado pelo 

interesse coletivo e não na representação de credores ou da própria justiça, dispõe de 

instrumental cientifico adequado para análise, formulação e execução de um plano de 

reconstrução . 

A continuidade do empreendimento produtivo poderá ser até a sua 

venda, incorporação, associação, fusão, sociedade entre credores, trabalhadores, 

fornecedores, cIientes,instituições financeiras de desenvolvimento social, novos sócios, 

arrendamento, mas sempre preservado enquanto unidade produtiva, até mesmo em 

leilão do controle acionário, jamais dilacerado em meros utensílios desagregados. 

A administração reconstrutiva, em contraposição a falência-punição, 

ao síndico-liquidante, constitui oportunidade de salvaguardar não somente o patrimônio 

fisico mas também todo o valor maior que órbita em tomo da atividade, como os 

conhecimentos explícitos e tácitos incorporados. O leilão judicial de bens individuais 

não contempla o valor decisivo do cadastro de clientes, das experiências práticas 

vivenciadas e acumuladas como acervo de competências essenciais,exclusivas e 
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diferenciadoras da firma; ou o valor da harmonia da mão-de-obra organizada e 

portadora de conhecimentos incorporados e ordenados. 

Enquanto o magistrado e os operadores do direito comandam o 

andamento dos procedimentos legais, inclusive com verificação dos atos daqueles então 

controladores e organizam os créditos, mantido o síndico como representante dos 

credores e auxiliar das tarefas judiciais, o administrador atua concentrado no 

gerenciamento operacional e estratégico para execução do plano de recomposição 

produtiva da empresa. 

o administrador age legitimado pelo interesse maior da coletividade, 

buscando salvaguardar a atividade produtiva enquanto fenômeno social importante ao 

contexto da sociedade em que está inserido. Não respalda somente interesses dos 

credores, clientes, trabalhadores, fornecedores, governo, previdência social, 

proprietários, antigos administradores. O gestor reconstrutivo defende prioritariamente a 

continuidade da atividade como fonte propagadora de beneficios coletivos socialmente 

desejáveis. 

Não é ele, o novo administrador, parte dos diferentes conflitos 

interiores a falência, como aqueles entre o fisco e os credores fornecedores, ou destes 

dois com os direitos dos trabalhadores, e destes todos com os sócios. Busca pactos entre 

fornecedores, trabalhadores, sócios, fisco, clientes estratégicos, prestadores de serviços 

tecnológicos, bancos de fomento com fins sociais, comunidade, governos, novos sócios, 

parceiros, fusões, incorporações, cisões, que possam viabilizar o soerguimento da 

empresa Implanta treinamento, reposicionamento mercadológico, estratégias, novas 

disciplinas internas, remodela a arquitetura organizacional, utiliza todo o instrumentaI 

desta ciência chamada gestão de negócios em prol do restabelecimento da atividade e 

do interesse de todos que, direta ou indiretamente, são dependentes do soerguimento, 

não da liquidação da empresa 

O administrador reconstrutivo não é o mero gerente encarregado de 

dar continuidade ao negócio na falência, mas sim tem uma tarefa extremamente maior, 

pois busca a recuperação, não a mera manutenção do estado de coisas encontrado (não é 

guardiã de massa falida, é agente pró-ativo). Está legitimado pelo interesse social e não 
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a partir de requerimento do devedor. Não é confundido com o síndico, porque não é 

credor (condição inicial para o cargo); não tem obrigações processuais pertinentes ao 

impulso do processo judicial; não é liquidante de bens ou da atividade; não lacra portas, 

abre horizontes para recomposições produtivas. 

Está longe, também, do "administrador liquidante" da Lei francesa, 

por ter objetivo exatamente oposto. Fica distante da "administração controlada" italiana, 

porque defende como objetivo maior a salvação da empresa, não a satisfação dos 

credores ou revisão da atos administrativos passados. Não é um interventor judicial ao 

não ter funções investigativas, tarefas processuais ou analisar o passado sob a ótica 

legal. 

Diferencia-se da administração judicial dado gerenciar em favor dos 

interesses sociais coletivos, não como agente de organização da empresa em tomo das 

necessidades do processo e na satisfação aos créditos. 

É maior do que o comissário das concordatas, visto que tem poder 

direto de gestão não mera fiscalização de fatos acontecidos. 

A remuneração do administrador reconstrutivo pode ter parte variável 

vinculada aos resultados positivos, enquanto as demais espécies de gestores o seu 

pagamento está vinculado aos recursos obtidos da liquidação, via leilão judicial.É 

interessado no valor obtido em leilão de encerramento, pouco importando, inclusive, se 

valores máximos. Obtém o síndico a sua remuneração do fracasso da atividade, do 

encerramento da empresa, ao contrário do gestor reconstrutivo, pago pelo sucesso da 

reorganização. 

As diferenças pnnClpaIS, fundamentais e decisivas, podem sr 

resumidas na forma do Quadro 2, a seguir. 
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Quadro 2 - A Administração reconstrutiva comparativamente a gestão clássica 
---____ A Administração da Empresa Administrador 

--____ ~.!a1ência pclo: Síndi co 
---___ ___... Reconstrutivo 

Representa os interesses 

Meta 

Fundamento jurídico 

Centrado nos 
procedimentos 

Natureza Jurídica das 
Normas 

Ação 

Remuneração 

Dos credores 

Liquidação da empresa 
para satisfação aos 
credores 

Direito Civil 
Obrigações 
Interesse individual 

Legais 
No processo judicial 

Dogmática Jurídica 

'. Estreita 
'. Limitada 

i Percentual do valor 
: da liquidação da empresa 

--_._----------------------

Fiscalização Pelo juiz 

Julgamento Vencedor/vencido 

Foco Principal Passado 

F onte: autor 

Da coletividade 

Recuperação do negócio 
enquanto irradiador de 
oportunidades socialmente 
desejáveis 

• 

Constituição Federal 
Função Social da 
empresa 
Interesse coletivo 

Produtivos 
No mercado 

Direito Social 

Aberta 
Flexível 

Proporcional ao 
: crescimento da empresa 

Pelo respeito ao plano 
de a ç ã o positiva 

Mediação/composição 

Futuro 
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4.5. Da gestão reconstrutiva 

O encerramento das atividades de uma empresa é ação destrutiva 

Desagrega ao individualizar e conflitar interesses em tomo de rateios de restos de 

dinheiro de leilões (única fonte maior de recursos), com privilegiados e castas dentre os 

próprios credores. A gestão reconstrutiva agrega forças, é pró-ativa, oportuniza lucros -

fonte maior para pagamentos -, além de manter o patrimônio em atividade, evitando 

sucateamento. 

Funcionando a empresa tem valor de mercado maior do que a mera 

soma aritmética de avaliações para leilão de bens isolados (mais depreciados ainda no 

leilão efetivo). Em atividade continua comprando em beneficio dos fornecedores 

tradicionais, prováveis credores no rol geral. Gera novos tributos, independentemente de 

também assim viabilizar o pagamento dos anteriores. Novos salários. Mais bens em prol 

da sociedade e geradores de receita que, reestruturada a empresa, podem estar a gerar 

resultados líquidos positivos - fonte para o pagamento aos credores, além do patrimônio 

que permanece em garantia e valorizando pela manutenção, não sucateamento ou 

sumiço. Ganham os credores com as novas transações econômicas, com maIS 

trabalhadores consumidores, a certeza de preservação do patrimônio e a possibilidade de 

todos receberem (não somente alguns, geralmente os com privilégios legais de 

prioridade) e, ao final, com a perpetuação da empresa 

Pretender punir o sócio-proprietário - mesmo que praticante de atos 

ilícitos -, com o encerramento de empresa de funções sociais relevantes é aplicar sanção 

a toda a sociedade. A pena deve recair sobre a pessoa do sócio ou administrador, 

atingindo com a desapropriação dos ganhos e vantagens obtidos ilicitamente, não punir 

a comunidade com a decretação da pena de morte à empresa 

4.6. Uma nova etapa do instituto da falência 

Nesta nova concepção, ora proposta, o quadro dos estágios transpostos 

pelo instituto da falência, ao longo dos anos, ingressaria em um novo estágio, uma 
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perspectiva macroeconômica, social, inovadora e alentadora, consolidando-se e 

ficando disposto na forma do quadro 3, a seguir. 

- Quadro 3 - Etapa na gestão da empresa em falência 
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4.7. A gestão reconstrutiva e as novas modelagens organizacionais 

Adotada a administração reconstrutiva poder-se-ia conceder a empresa 

tratamento privilegiado, proteção das legislações tributárias, trabalhistas, societárias, de 

mercado de capitais e investimentos, facilitar cisões, fusões, recomposições acionárias 

ou, principalmente, a transferência total do controle societário, todas essa hipóteses 

mediante vantagens diferenciadas ao adquirente. 

Pela legislação atual a firma em falência é discriminada 

negativamente. É expressamente excluída de diversos mercados, como por exemplo, o 

de vendas para o setor público. Na administração visando a continuidade social da 

empresa esta seria privilegiada, incentivada, não penalizada A punição deve ser aos 

controladores quando de má conduta administrativa, não proibindo a empresa de atuar. 

Os conceitos de responsabilidade social hodiernamente disseminados 

e consagrados junto a sociedade tomam possível ousar pensar campanhas publicitárias 

especiais, em prol da aquisição de produtos da empresa em recuperação social, que 

supostamente seriam bem vistas e as mercadorias receberiam a preferência dos clientes. 

Ações de marketing social são temas contemporâneos, assim como balanços sociais 

(onde empresas poderiam constar terem dentre seus fornecedores firmas em processo de 

recuperação e o apoio dado a estas,com evidente ganho de imagem). 

O jornalista Alex Skorecki, do Financial Times, noticia (valor 

econômico:4.4.2001,d.2), que "governos britânicos pressionam para que fundos façam 

investimento ético", tratando de inversões socialmente responsáveis e destacando a 

existência de fundos com essa espécie de análise em suas carteiras que totalizam, em 

2000, 54 na Inglaterra, 42 na Suécia e 22 na Suíça. 

Otaviano Canuto, doutor em economia, informa (valor econômico, 

28.08.01: a.ll) que "pesquisas mostram um crescente interesse de investidores em 

privilegiar aplicações que, desde que apresentem um retomo normal ou médio, 

ofereçam o bônus da boa reputação e "ética ". Afirma Canuto que na Inglaterra, o 

investimento em tais fundos se expandiu em 1750% entre 1989 e 2000, alcançando US$ 

5.5 bilhões. 
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Instituições financeiras pretendem lançar, no Brasil, ainda em 2002, 

fundos de investimento direcionados a aplicações em empresas socialmente 

responsáveis. Estariam reproduzindo essa prática já bastante difundida nos EUA, onde 

tais fundos são comuns e desfrutam da preferência dos aplicadores (FSP:03.I 0.01 ,b.6). 

Empresas socialmente responsáveis significam menor probabilidade 

de perdas financeiras e mercadológicas com improbidades e multas ambientais, 

trabalhistas, acidentárias. Desfrutariam ainda da simpatia dos consumidores e do maior 

empenho dos funcionários. Tudo a assegurar e retroalimentar lucros, presentes e futuros, 

maiores, mais estáveis e, principalmente, socialmente vistos como justificados. 

Criativas formas e concepções passam a existir e redesenhar as 

diferentes arquiteturas de mercado, ampliando as possibilidades de reconfigurações e 

modelos organizacionais empresariais. Surgem novas composições de interesses, 

princípios, visões e concepções, permitindo acreditar na real possibilidade de serem 

encontradas, nestes novos conceitos, as mais contextualizadas soluções de capital, 

reestruturação societária, reengenharia operacional, reorganização administrativa a 

viabilizar a reconstrução socialmente válida do negócio em desequilíbrio. 

4.8. A administração reconstrutiva em um novo direito falimentar 

A administração reconstrutiva coopera para um direito falimentar mais 

crítico frente ao dogmatismo neoliberal predominante. Neoliberalismo provedor de 

injustiça distributiva, desigualdade de oportunidades, ganhos concentrados e custos 

sociais rateados. Viabiliza alternativa para uma prestação jurisdicional efetivamente 

inserida nos anseios de uma sociedade que reconhece as desigualdades e clama por 

tratamento diferenciado como meio de mitigar a dicotomia entre "incluídos" e 

"excluídos" dos avanços econômicos. Habermans (1998:469), com propriedade 

pondera: "C.) la interpretación des derecho es sienpre también una respuesta a los 

desafios de una situación social percibida de determinada manera 7" 

7 "A interpretação do direito é sempre também uma resposta aos desafios de uma situação social 
percebida de detenninada maneira". 
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A hennenêutica das regras jurídicas deve estar socialmente 

contextualizada, cabendo ao julgador a responsabilidade da adequação aos limites do 

equilíbrio social. Luis Fernando Coelho (1981 :339) destaca o papel da jurisprudência: 

"as estruturas do direito positivo e as organizações do poder estão 

ligadas à ordem porque configuram a própria ordem como ideologia 

Mas o conhecimento científico dimanado da Jurisprudência situa-se 

em outro plano, não o da ordem propriamente, mas o da 

transfonnação ( ... ) Construindo nova ciência jurídica e nova política 

do direito, tendo por fundamento a realidade e não os mitos." 

Jorge Eduardo Faria (2000:279) traça comparativos entre o modelo de 

direito da dogmática jurídica aquele do direito social. Enquanto o primeiro é 

interindividual, pelo controle social, pela certeza jurídica, fechado e autônomo ao meio 

social, de obediência estrita a Lei, limitado sobre as partes do processo, no modelo 

vencedor/vencido o segundo - o social -, é coletivo, pela integração, aberto e sensível 

as mudanças continuas e pressões do meio social, compensatório, distributivo e 

nivelador, com o julgamento pela mediação e pela nonnalidade como referência limite, 

agindo pelos direitos coletivos. No resumo do próprio Faria (2000:271): 

"Só uma intrincada combinação entre estratégia, racionalidade 

instrumental, procedimentos negociais e nonnas imperativas, afirmam 

os teóricos do modelo de "direito social", permitiria neutralizar a 

explosão atômica de litigiosidade, reduzir as distâncias provocadas 

pela profunda divisão social entre "incluídos" e "excluídos", assegurar 

um equilíbrio substantivo e, por fim, criar as condições tanto para a 

consecução de uma base mínima de solidariedade e cooperação quanto 

para a redefinição dos padrões vigentes de responsabilidade, controle, 

segurança e validade". 

Um tratamento de proteção e direito de reintegração social daquela 

unidade produtiva em dificuldade, mas geradora de beneficios à coletividade, sob o 

enfoque de bem da sociedade a ser protegido em prol desta mesma comunidade, 

constitui justiça ao conjunto da sociedade e uma justa discriminação positiva. 
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Neste contexto de realidade e reconstrução da noção de justiça, Warat 

(I 984:4 7) ensina: "Não se pode fazer ciência social ou jurídica sem sentido histórico, 

sem nenhum compromisso direto com as condições materiais da sociedade e com os 

processos mediante os quais os sujeitos sociais são dominados e coisificados". 

Por uma administração reconstrutiva para restabelecimento da 

empresa com função social relevante submetida a regime de falência Pela inserção de 

dispositivo legal próprio, na nova Lei de falências, a determinar uma gestão profissional 

a ser conduzida por administrador habilitado, visando a recuperação do negócio 

enquanto conjunto produtivo multiplicador de oportunidades socialmente desejáveis. 

Consagrado estaria o instituto da falência agora como prestação jurisdicional para 

recuperar empresas em dificuldades, enquanto fonte multiplicadora de beneficios sociais 

ao conjunto da sociedade, não mais como meio para liquidação de unidades produtivas. 

Medida prática, efetiva e concreta para inserir o direito falimentar definitivamente no 

contexto maior de justiça e responsabilidade social. 

4.9. A reconstrução social da empresa falida como opção à liquidação 

Inserida na legislação, passaria a administração reconstrutiva a figurar 

como uma possível melhor opção frente a de encerramento das atividades produtivas da 

empresa em dificuldades financeiras. 

Facultaria: distinguir o andamento do processo judicial da gestão do 

negócio; afastar os então diretores e os substituído por profissional experiente e 

habilitado reabrir perspectivas de reorganização produtiva; ampliar objetivos de 

resultados -agora não mais somente os econômicos, mas resgatando os efeitos sociais 

recorrentes como meta 

Concederia poder ao juiz na mediação dos conflitos de interesse -

agiria com a força constitucional do princípio da função social a respaldar possível 

decisão na inexistência de composição entre as partes ou de negação caso esta estivesse 

em desacordo ao desejável socialmente. 
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Comprometeria os credores com as soluções coletivas, pois não mais 

senam os prioritários privilegiados da intervenção judicial. Significaria alternativa 

concreta ao direito individual e ao lucro como único objetivo empresarial protegido, 

atuando o judiciário na reconstrução em tomo do social e do direito dos interesses 

coletivos. 
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CONCLUSÃO 

Hodiemamente o instituto da falência, antes estabelecido como 

garantia ao recebimento de créditos, encontra-se revisitado à luz da proteção da 

importância socioeconômica da manutenção da empresa enquanto entidade de função 

social relevante. Ocupa, nesta função, posição de fundamental importância no século 

XXI, mormente em uma sociedade universalizada; de luta por direitos coletivos, 

cidadania real; e apreensiva com a dicotomia de poucos "incluídos" e muitos 

"excluídos" do resultado social final do processo econômico vigente. 

Contextualizada a finalidade da falência agora como 

predominantemente de recuperação social da empresa, surge como decisivo prever 

alternativas legais de gestão administrativa da falida a viabilizar condições efetivas para 

essa almejada retomada produtiva 

A administração reconstrutiva emerge como perspectiva concreta, 

objetiva e factível de, mediante inserção de dispositivo na lei da falência, possibilitar a 

nomeação judicial de um administrador habilitado para condução da gestão empresarial, 

objetivando a reconstrução social do negócio em beneficio a coletividade. É substituída 

a figura do síndico, encarregado dos procedimentos judiciais e de liquidar a empresa, 

para assumir o administrador centrado na ação empreendedora para reconstrução do 

complexo produtivo. 

A gestão social da falida insere o instituto da falência em um novo 

Direito: aberto; crítico; coletivo; sensível às mudanças contínuas, julgando pela 

mediação (sem vencidos e vencedores). Justiça a reconhecer a desigualdade de 

oportunidades, a concentração individual de ganhos concentrados e custos debitados na 

sociedade, atento ao clamor comunitário pelo mitigar da exclusão econômica Direito 

efetivo e integrado na busca de oportunidades produtivas equilibradas, protegidas e, 

quando necessário, agindo em discriminação positiva, social e construtiva 
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A administração reconstrutiva fortalece a responsabilidade social da 

empresa na geração de oportunidades socialmente desejáveis; amplia o universo de 

resultados almejados - agora não mais somente de lucro, mas de efeitos sociais 

positivos; significa definitivamente posicionar o Poder Judiciário e a administração da 

falida na reconstrução do negócio em sintonia com o social e do direito dos interesses 

coletivos. 

Constitui a administração reconstrutiva, doravante, uma efetiva, 

decisiva e nova concepção de gestão da empresa sujeita à falência, a viabilizar reais 

possibilidades para a reconstrução social da atividade produtiva, enquanto essa 

significar fonte multiplicadora de oportunidades socialmente relevantes ao conjunto da 

sociedade. 
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