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RESUMO 

 
 

Este estudo objetiva analisar os processos de recuperação judicial iniciados, desde 

a vigência da Lei de Recuperação de Empresas (fevereiro de 2005) até 31/06/2011 

nas varas empresarias da comarca da capital do Tribunal de Justiça do Estado do 

Rio de Janeiro. Além da aferição do tempo médio de cada uma das etapas previstas 

na Lei de Recuperação de Empresas (deferimento do processamento da 

recuperação judicial, concessão da recuperação judicial e encerramento do processo 

após cumprimento de todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até 

dois anos depois da concessão da recuperação judicial), busco também verificar se, 

de fato, alguma sociedade requerente conseguiu se recuperar.  

Para tanto, considerarei recuperada a sociedade que, após o encerramento do 

processo, estiver cumprindo plenamente o seu plano de recuperação, sem que 

tenha havido qualquer requerimento posterior de falência.  

Considerando que a Lei de Recuperação de Empresas já está no seu sétimo ano de 

vigência, bem como o fato de o legislador ter idealizado o processo para que dure no 

máximo 3 anos, entendo não haver óbices à adoção do conceito supra, tendo em 

vista que já haver tempo suficiente para o início e encerramento desse tipo de 

processo.   

Diante disso, o presente estudo observou que o tempo médio para cumprimento das 

etapas ultrapassa o limite do razoável, bem como que nenhuma sociedade 

conseguiu se recuperar até o desfecho da pesquisa, havendo casos, inclusive, de 

convolação da recuperação judicial em falência.  

 

Palavras-chave: Lei de Recuperação de Empresas. Tempo médio. Processamento 

do pedido de Recuperação. Concessão da Recuperação. Encerramento da 

Recuperação. Convolação da recuperação em falência. 
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ABSTRACT 

 
 

This study focus on analyzing the judicial recovery proceedings from its beginning, 

since The New Business Restructuring and Bankruptcy Law's effectiveness 

(February of 2005) until June 31st, 2011, when its use started on the enterprise 

matters court of the State of Rio de Janeiro.  

The analyzes will be done through all phases predicted on the New Business 

Restructuring and Bankruptcy Law, such as the acceptance of the process of Judicial 

Recovery, the granting of the judicial recovery and the closure of the process after 

fulfillment of all obligations predicted on the recovery plan in the period limit of 2 

years after the granting of the judicial recovery plan. This analyzes also confirm if any 

Company had in fact been able to recover after this process.  

 For this purpose, it shall be considered recovery a Company that has fulfill it plans 

after the  

Regarding the 7th anniversary of The New Business Restructuring and Bankruptcy 

Law closure of the process without a claim of bankruptcy in this period., as well as 

the Brazilian Legislator planned processing to last no more than three years, from my 

point of view there are no reasons which can obstruct the referred concept adoption 

as there is time enough to initiate and conclude the processing.  

Therefore, this study had observed that average time to conclude all processing 

stages exceed the reasonable time and there was no company able to recover itself 

until the closure of this study, having indeed cases of conversion of the Judicial 

Recovery into bankruptcy. 

Keywords: The New Business Restructuring and Bankruptcy Law. Average Period. 

Processing of the request for Recovery. Granting of The Judicial Recovery. Closure 

of Recovery process. Conversion of the recovery in bankruptcy. 
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INTRODUÇÃO 

 

1. LIMITAÇÃO DO TEMA E HIPÓTESE DE TRABALHO 

 Um instrumento que busca manter ativa uma empresa economicamente viável 

A presente dissertação cuida, em linhas gerais, da atual sistemática do 

processo de recuperação judicial. Em respeito à melhor técnica, elaborei um recorte 

temático que permita ajustá-lo aos estreitos limites de um trabalho de conclusão de 

curso de Mestrado. 

 Busco, aqui descrever como estão sendo processadas as recuperações 

judiciais requeridas junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro: o 

tempo médio dos principais atos e do processo como um todo. 

 Em fevereiro de 2005, após mais de 10 (dez) anos de trâmite no Congresso 

Nacional, foi sancionada a nova Lei de Recuperação Judicial e Falência – Lei n° 

11.101. 

 Desde a sua promulgação, em todo o Brasil, centenas foram as sociedades 

que se valeram do que dispõe o referido diploma, buscando o soerguimento de sua 

atividade social. 

 No entanto, após 7 (sete) anos de vigência, muito pouco se sabe acerca da 

efetividade da referida Lei e de como está sendo esse processo no âmbito do Poder 

Judiciário: se realmente oportunizou às empresas recuperandas a possibilidade de, 

não só manterem sua atividade sendo explorada durante o período de crise 

econômico-financeira (que culminou no requerimento de recuperação judicial), como 

também  voltar a desenvolver sua atividade sem o auxílio dos instrumentos previstos 

pela Lei de Recuperação de Empresas. 

Mas um ponto não se discute: o fato de que a edição dessa Lei demonstrou a 

opção do legislador em buscar manter produtiva uma das principais fontes de 

riqueza da nação, ainda que passe por momentos de dificuldades, em detrimento da 
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mera impontualidade, antes suficiente para fazer desaparecer uma empresa, ainda 

que constatada a sua viabilidade. 

 Da efetividade do diploma que ora se analisa dependem não só os credores 

da empresa, mas, principalmente, o destino da novel legislação e, 

conseqüentemente, a produção e circulação de riqueza no país. Se mal aplicada, 

perde-se a oportunidade de se ter acesso a um mecanismo eficiente de superação 

de crises; se bem aplicada, ganham os credores, ganha a empresa, ganham os 

trabalhadores e ganha o país, por ter em seu ordenamento jurídico um instrumento 

moderno e adequado às novas demandas empresariais quando assoladas por crises 

efêmeras.  

 Aliás, o professor RUY COPPOLA JUNIOR, acerca da influência da postura 

do Poder Judiciário diante da novel legislação, corrobora tal premissa ao afirmar que 

“os magistrados pátrios, sejam eles de primeira, segunda, ou mesmo das instancias 

extraordinárias, parecem ter assimilado a necessidade de interpretar 

adequadamente as exigências da lei, atendendo ao disposto no referido art. 47, de 

forma a viabilizar a recuperação das empresas”. 1 

 Assim, verifica-se não só o interesse econômico, como jurídico e social na 

análise do objeto ora estudado.   

No entanto, embora muito se tenha escrito acerca do que dispõe a novel 

legislação, sobretudo sua origem e interpretação, pouco se sabe sobre sua 

aplicação no cotidiano de seus usuários e como os tribunais vêm se comportando 

diante de tais demandas, que mais lhe exigem conhecimento econômico e contábil 

que jurídico.  

Assim, o presente estudo tem por escopo analisar como está sendo o 

processo de recuperação econômica das empresas pela via judicial, como o Poder 

Judiciário vem atuando nessas demandas e, em última análise, se as empresas 

submetidas a esse processo conseguiram se recuperar. 

                                                           
1
 JUNIOR, Ruy Coppola. Crise Econômica, poder Judiciário e recuperação de empresas. Disponibilizado em 

02/07/2009, Migalhas. 
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2. PLANO DE TRABALHO 

 Além desta introdução, o presente trabalho está dividido em quatro capítulos. 

 No capitulo I traço um panorama teórico da evolução do sistema falimentar 

brasileiro até os dias atuais, trazendo as normas que inspiraram o legislador 

brasileiro, bem como os debates ocorridos para a aprovação do novo sistema, e 

encerrando com o trâmite do regime vigente. 

Nos capítulos seguintes, lançando mão de dados estatísticos, busco averiguar 

como tem sido o processo de recuperação judicial das sociedades, quem são os 

usuários da nova Lei de Recuperação de Empresas, aferindo o tempo de duração 

das etapas dos processos que tramitam nas varas empresariais da comarca da 

capital do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, comparando-os aos 

prazos legalmente estabelecidos, quando estabelecidos, e aos índices nacionais 

existentes. 

Além disso, descrevo as principais razões que levaram ao encerramento das 

recuperações judiciais, sobretudo na hipótese de convolação em falência. 

Por fim, na conclusão do trabalho, procedo à avaliação dos processos de 

recuperação judicial, com base na compilação e na articulação dos dados 

estatísticos apresentados nos capítulos anteriores. 

 

3. METODOLOGIA 

 Como visto até aqui, o presente estudo tem por escopo o levantando e 

análise pormenorizada de todos os processos de recuperação judicial que foram 

iniciados desde a vigência da nova Lei de Recuperação de Empresas até o dia 31 

de junho de 2011 (data do último levantamento sobre a distribuição das ações de 

recuperação judicial). 

Para tanto, além de vasta contribuição doutrinária, que terá como finalidade 

definir os conceitos utilizados pelo estudo, buscar-se-á, junto ao tribunal referido, 

coletar e analisar dados quantitativos acerca do trâmite processual que rege a 
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recuperação judicial, buscando demonstrar como tem sido o processo de 

recuperação judicial das empresas e, em última análise, se de fato a empresa 

recuperou-se. 

Com o propósito de se obter amostragem mais ampla possível sobre os 

processos de recuperação judicial, entrei em contato com cada uma das 7 (sete) 

varas empresarias que compõe a comarca da capital do Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio de Janeiro. 

 Com um total de 26 processos, a pesquisa teve como termo final de 

levantamento dos pedidos de recuperação judicial o dia 31 de junho de 2011. 

Ressalte-se que todos os dados foram atualizados até o dia 31 de dezembro de 

2011.  

 Com isso, foi possível ter acesso aos volumes físicos dos processos, além da 

extração de informações diretamente do site do Tribunal, o que permitiu ter acesso a 

dados objetivos que informaram a data de início, a data de cada uma das 

informações processuais registradas e a data do final do processo. Com isso, pude 

calcular o tempo de duração total dos processos, e também o tempo de duração das 

fases dos processos pesquisados, sendo possível estabelecer, inclusive, a média 

anual de requerimentos. 

 Além disso, foi possível ter acesso a dados subjetivos que informaram quais 

tipos societários mais recorreram à recuperação judicial, quais os ramos de atuação 

das sociedades requerentes, os principais fatores que levaram à situação de crise 

das sociedades, as razões de encerramento da recuperação, dentre outros. 

A análise e valoração do atual sistema que prevê a recuperação judicial 

pressupõem que sejam estabelecidos critérios de comparação e análise. O principal 

deles utilizado aqui consiste em realizar uma comparação entre todos os 

procedimentos de recuperação judicial de empresas que tramitam ou tramitaram no 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.  

O principal critério de comparação consiste no tempo médio de duração dos 

processos e das fases processuais. Tendo em vista que a Lei de Recuperação de 
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Empresas é recente e que não há ainda um grande volume de processos extintos 

para realizar-se comparação do tempo total de duração dos procedimentos, o 

presente critério levará em conta momentos relevantes do procedimento que já 

possam ter ocorrido na vigência da atual Lei de Recuperação de Empresas. 

Ressalto também que, embora oportuna e pontualmente sejam apresentadas 

algumas conclusões pessoais, este não é o escopo desta dissertação, calcada na 

aferição do atual sistema de recuperação judicial. 

Este estudo, portanto, é, essencialmente, um exercício de compreensão da 

prática processual da recuperação judicial, realizado por meio do isolamento de 

algumas variáveis (tempo, por exemplo) e da análise de seu comportamento em 

função de tais parâmetros. 

 

4. JUSTIFICATIVA DA METODOLOGIA ADOTADA 

 As tendências modernas da análise do Direito e da produção legislativa 

reclamam pela pesquisa experimental ao lado da análise conceitual e doutrinária do 

tema. Restringir-se a estudos conceituais, sem que seja realizada uma análise 

empírica dos institutos jurídicos mostra pouco o seu impacto sobre o cotidiano dos 

usuários da Justiça e sobre o próprio Poder Judiciário. 

 Assim, na linha dos estudos realizados por essa escola, o trabalho que ora se 

expõe tem como escopo maior a análise experimental dos processos de 

recuperação judicial, no caso, aqueles que tramitam no Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio de Janeiro.  

A efetividade real de um diploma normativo encontra na colheita de elementos 

obtidos na prática judicial a sua melhor forma de demonstração. E é isso o que se 

pretende fazer no presente estudo. 
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I. MARCO TEÓRICO PARA A ANÁLISE DO TEMA 

 

Tecer mesmo que breves considerações sobre direito empresarial na atual 

conjuntura remete o estudioso a refletir acerca de um momento especial vivido pela 

economia nacional: há uma mudança notável no objetivo da legislação pertinente ao 

campo da insolvência empresarial. Aspectos sócio-econômicos, constantes 

transformações político-sociais e mudanças na percepção do Direito - que passa a 

ser visto não só como espaço aberto a novas teorias científicas, mas também dotado 

de um cunho antropológico, fundado principalmente na noção do princípio da 

dignidade da pessoa humana e da livre concorrência -, permitiram uma grande 

transformação no manejo da legislação sobre a insolvência empresarial, passando 

de todo um arcabouço que propiciava a “quebra” da sociedade empresarial para 

uma legislação que contribuísse à sua salvação. 

Neste contexto de mudança de paradigmas, começou-se a perceber que a 

sociedade empresária não era interessante apenas a seu titular, mas a toda a 

sociedade a qual fazia parte (função social da empresa). Desde os trabalhadores 

aos investidores e agentes econômicos em geral, a sociedade empresária passou a 

ser notada como meio de desenvolvimento e riqueza que permitiria viabilizar a 

superação de um estado de crise econômico-financeira, instaurado a partir de um 

enrijecimento da legislação que não propiciava meios eficientes à satisfação dos 

créditos dos credores sem que proporcionasse um efeito de quase “quebra” destas 

mesmas sociedades.  

Diante de tal cenário, será perceptível nas linhas adiante a identificação de 

que a premissa utilizada atualmente pelos legisladores, intérpretes das normas e 

doutrinadores de direito empresarial é a de se utilizar da recuperação judicial como 

meta-teoria. O que significa dizer que, embora a legislação existente na sociedade 

brasileira se refira aos meios de lidar com a insolvência empresarial, se deve 

priorizar os meios de recuperação judicial em detrimento às possibilidades de 

decretação da falência. Como veremos adiante, e bem defende SERGIO 

CAMPINHO, “conceitualmente, a recuperação é a regra e a falência é a exceção" 
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(2010: Campinho, 125). Isto é, objetiva-se atualmente preservar a empresa lhe 

proporcionando meios adequados de recuperação e fortalecimento numa sociedade 

capitalista onde se prima, sobretudo, pelo princípio da livre concorrência, associado 

a uma dignidade da pessoa humana que se coloca presente principalmente no 

capital humano que envolve todo o ciclo produtivo de uma sociedade empresária.  

Todo este processo pelo qual as mudanças legislativas passaram deu 

ensejo a uma nova perspectiva do direito empresarial, mais especificamente em 

relação à insolvência da sociedade empresária, que tem como possível marco 

teórico os estatutos de Florença, Nápoles e Gênova2. É a partir deste marco que se 

buscará, mesmo que de forma objetiva, traçar determinados contornos ao processo 

evolutivo que permite uma mudança de concepção com a superação da concordata 

pelo instituto da recuperação judicial e a consolidação de tal primado com a edição 

da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005. 

Partindo do pressuposto delineado acima, começo por compreender que nas 

cidades italianas, apesar de dotarem de conhecimentos específicos de regras 

falimentares, tais regras revestiam-se de variadas formas de humilhação dos 

devedores perante a sociedade, devido a crença de que a satisfação dos créditos se 

tornavam um pouco mais facilitada. Diante de tal contexto, surgiu-se a necessidade 

de se criar mecanismos que tornassem as relações mercantis um pouco mais 

aprazíveis, permitindo ao credor a concessão de maior prazo e crédito ao 

adimplemento de suas obrigações3.  

Os referidos mecanismos passaram a ser conhecidos como concordatas, 

expressão derivada do latim concordatum que se remete às convenções entre o 

Estado e a Igreja acerca de assuntos religiosos que envolvem a sociedade a qual 

faz parte. Estas convenções eram realizadas sempre que se questionavam as 

punições da Igreja aos inadimplementos das obrigações assumidas pelos cidadãos, 

como pagamento de impostos etc. Diante de casos extremos e completamente 

questionáveis, acordava-se por proporcionar uma espécie de “segunda chance” ao 

cidadão insolvente para quitar suas dívidas, vez que dependendo da punição que 

                                                           
2
 NEGRÃO, 2004, p. 565. 

3
 NEGRÃO, 2004, p. 566. 
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sofresse, e principalmente se o débito com a Igreja fosse alto, o melhor seria se 

quitasse suas dívidas, pois assim nem Igreja nem Estado incorreriam em prejuízos.4  

A palavra concordata, então, passou a ser compreendida, além de mero 

acordo de vontades, como uma espécie de “favor” legalmente previsto proveniente 

do referido acordo entre os credores a fim de buscar uma satisfação dos créditos 

que possuíam com seus devedores. Tal ideia foi inserida nas Ordenações Afonsinas, 

no século XV, que entre as suas disposições apresentavam a possibilidade aos 

executantes dos títulos de concederem determinados favores legais que 

contribuíssem à satisfação do crédito pelo devedor,5 reproduzidos nas Ordenações 

Manuelinas, no texto publicado no século XVI, e nas Ordenações Filipinas, no século 

XVII, aprimorada pelo acréscimo da possibilidade da oposição de embargos em 

favor dos credores minoritários.6  

Desde o seu surgimento, então, e após o seu estabelecimento na sociedade, 

a doutrina tentou por meio do desenvolvimento das mais diversas teses explicar a 

natureza jurídica da concordata. De forma breve, a doutrina se dividiu basicamente 

em três diferentes teorias aptas a justificar a natureza da concordata, seriam elas: (i) 

a teoria contratualista, (ii) teoria da obrigação legal e (iii) teoria processualista. 

                                                           
4 CUNHA, Antônio Geraldo da. Dicionário etimológico da língua portuguesa, 4 ª ed. Revista pela Nova ortografia. 
Rio de Janeiro: Lexikon, 2010, p.169.  
 
5
 “E dizemos que comprazendo ao credor, que ouve a sentença contra ele devedor, que ele tenha espaço de 

cinco anos para pagar essa dívida, deve-lhe ser outorgado o dito espaço, o qual espaço passado, se o dito 
devedor não pagar a dívida, deve ser preso, e ainda que queira dar lugar após bens, já não poderá em prejuízo 
de credores, mas deve ser preso até que pague, sem embargo da dita cessão. E sendo muitos credores, e uns 
lhe queiram dar o dito espaço, e outros não, mas que pretendam, todavia, dar logo lugar aos bens desse 
devedor, ou que ele seja preso, em tal caso deve o julgador ouvir a parte, a quem mais for devido, e aquela 
confirmar. E ainda que de uma parte fosse um só credor, e de outra fossem muitos, e aquele um só fosse mais 
devido, que a todos os outros, aquele sozinho prevaleceria sobre todos os demais, de tal forma que se não 
respeite ao número dos credores, mas somente á soma e a quantidade da dívida, como é dito. Porém, sendo o 
número dos credores, e a soma, e quantidade das dívidas toda igual, em tal caso prevalecerá aquela parte, que 
assim outorga o dito espaço de cinco anos, como dito é, por ser essa parte mais benigna, e mais favorável.” 
(PORTUGAL. Ordenações Afonsinas, Livro III, Título CXXI, parágrafos 2 e 3, reprodução fac-símile da edição feita 
na Real Imprensa da Universidade de Coimbra, no ano de 1792, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1792. 
Texto atualizado em parte pelo autor apud NEGRÃO, Ricardo. Manual de direito comercial e de empresa, v. 3. 
São Paulo: Saraiva, 2004, p. 565-566.) 
6
 “Se, porém, a menor parte dos credores sentir que a concórdia da maior parte é fundada em algum evidente 

engano, ou malícia, poderá protestar, e se guardará o que dissemos no (Liv.3) Título 78: Quando poderão 
apelar dos autos, que se fazem fora do Juízo”. (PORTUGAL. Ordenações Filipinas, Livro LXXIV, parágrafos 2 e 3, 
reprodução fac-símile da edição feita por Cândido Mendes de Almeida, Rio de Janeiro, 1870, Lisboa, Fundação 
Calouste Gulbenkian apud NEGRÃO, Ricardo. Manual de direito comercial e de empresa, v. 3. São Paulo: 
Saraiva, 2004, p. 566.) 



21 
 

 
 

Devido à exegese de seu vocábulo, a concordata inicialmente passou a ser 

entendida como um contrato no qual os credores estabeleciam um acordo com os 

devedores, lhes concedendo um prazo mais dilatado à satisfação de seus débitos. 

Esse acordo, no direito português por exemplo,  era estabelecido por meio da 

formalização de proposta do devedor em petição inicial dirigida à Assembleia e, caso 

fosse aceita, a formalização do contrato se dava mediante homologação judicial. No 

Brasil, tal teoria foi adotada pelo Código comercial de 1850, em seu art. 847.7 Por 

tais aspectos, alguns defensores8 de tal teoria acreditavam e defendiam que a 

referida tendência dotava de um caráter judicial. E, se entendida como um contrato, 

é completamente plausível que a concordata fosse também compreendida como um 

contrato oneroso, pois se referia à concessão de prazo mais dilatado aos devedores 

para satisfazerem seus débitos. Alguns autores, como WALDEMAR FERREIRA9, 

entendem que o contrato deriva de uma consequência legal devido à previsão na lei 

da concessão de acordo com prazos maiores à satisfação dos débitos dos 

devedores. 

Os motivos pelos quais os defensores da teoria da obrigação legal se 

contrapõem à teoria contratualista cingem-se ao fato de que, ao se levar a 

possibilidade de concessão de prazo maior à satisfação dos débitos do devedor para 

a Assembleia, haveria uma submissão à vontade da maioria, que estaria se 

impondo. Em havendo tal submissão à vontade soberana da maioria dos integrantes 

da Assembleia não haveria qualquer caráter contratualista na concordata, mas sim 

uma natureza obrigacional que derivaria da lei. Ademais, devido à necessidade de 

sentença homologatória para dar validade e tornar a concordata executável, os 

defensores da teoria da obrigação legal defendiam a sobreposição da sentença 

sobre o acordo de vontade, que poderia ser desprezado se a sentença não o 

homologasse10. 

                                                           
7
 Código Comercial de 1850. Art. 847. Para ser válida a concordata, exige-se que seja concedida por um número 

de tal credores que represente pelo menos a maioria destes em número, e dois terços do valor de todos os 
créditos sujeitos aos efeitos da concordata. 
8
 MENDONÇA, José Xavier Carvalho de. Tratado de Direito Comercial Brasileiro, 7. Ed. Atualizada por Roberto 

Carvalho de Mendonça, Rio de Janeiro, Freitas Bastos, 1963, v. 8, item n. 1.070. 
9
 FERREIRA, Waldemar. Tratado de Direito Comercial, São Paulo, Saraiva, 1996, v. 15, p. 263. 

10
 NEGRÃO, 2004, p. 567-569. 
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Diferentemente das duas teorias dispostas anteriormente, alguns 

doutrinadores preferiram entender a concordata como sendo parte de um processo. 

Isto é, para a doutrina processualista, a partir do Decreto-lei nº. 7.661/45, a 

concordata não deveria mais pressupor a elaboração de proposta dos devedores 

aos seus credores e o seu consequente envio à Assembleia para deliberação para, 

somente caso aceita pela maioria de seus membros, ser homologada por sentença 

judicial. Foi introduzida, então, a noção de concordata sem acordo prévio com os 

credores, sendo denominada como “favor legal”. A referida noção estabelecia, assim 

como o defendido por PONTES DE MIRANDA11, que a sentença judicial, por força 

do Decreto-lei, dispensava a manifestação de vontade dos credores, instituindo um 

favor concedido pelo Estado Juiz. A compreensão da concordata como uma espécie 

de “favor legal” gerou fortes críticas doutrinárias, onde se passou inclusive a buscar 

uma nova expressão que melhor identificasse o processo acima descrito, uma vez 

que, afastado o caráter de acordo, a expressão “concordata” perderia o seu sentido. 

Com o Decreto-lei nº.  7.661/45 a concordata passou a dotar de novo 

entendimento, expresso de forma bastante clara no Código Português dos 

Processos Especiais de Recuperação da Empresa e da Falência, onde a concordata 

deve ser compreendida como “meio de recuperação de empresa em situação de 

insolvência ou em situação econômica difícil que consiste na simples redução ou 

modificação da totalidade ou de parte dos seus débitos, podendo a modificação 

consistir numa simples moratória”.12  

Diante de tal percepção, podem-se extrair pelo menos duas espécies de 

concordata: a suspensiva e preventiva. Pela concordata suspensiva deve-se 

entender como o processo que suspende a falência, onde o pedido é incidental ao 

seu curso. O objetivo da concordata suspensiva é o da obtenção de uma tutela 

                                                           
11

 “(...) a concordata de hoje, de concordata só tem o nome. Em vez de negócio jurídico unilateral das indúcias 
creditórias e do acordo extrajudicial, ou judicial, com maior ou menor função do juiz, e da moratória por ato de 
graça do Principe, tem-se, hoje, a concordata ou – melhor – a dilação, que é prestação jurisidicional, pois o 
Estado atribuiu, em certas circunstâncias, ao devedor, a concordata preventiva ou suspensiva, e ao mesmo 
tempo assegurou a tutela jurídica. A justiça, diante do pedido de concordata, presta o que o Estado fizera 
direito do devedor; e presta-o, porque o estado também prometera ao devedor a tutela jurídica. (PONTES DE 
MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado das Ações, ed. Atualizada por Vilson Rodrigues Alves, Campinas, 
Bookseller, 1998, v. 3, p. 489.) 
12

 PORTUGAL, Decreto-lei n. 123, de 23 de abril de 1993, art. 66. 
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jurisdicional que, além de suspender, encerrar a falência, extinguiria a 

responsabilidade da sociedade empresária diante de sua “quebra”. De forma 

diversa, a concordata preventiva tinha por escopo a prevenção do estado falimentar 

e, por consequência lógica, seu pedido poderia ser feito em qualquer momento 

antes da decretação da falência. Para tanto, havia de se observar as condições 

impostas pela lei, além de inexistir qualquer título protestado por um período superior 

a 30 (trinta) dias. 

Sem me aprofundar nas peculiaridades de cada uma das espécies de 

concordata que existiram no direito brasileiro, faz-se necessário identificar algumas 

das principais razões que levaram o legislador a substituir o instituto da concordata 

pelo da recuperação judicial. E, neste sentido, os mais diversos aspectos devem ser 

considerados, como o não alcance da legislação às novas tendências do mercado 

etc. Vejamos adiante algumas destas razões. 

Transformações econômico-sociais. O Projeto de Lei n. 4.376/93, que 

posteriormente deu ensejo à Lei n. 11.101/2005, surgiu em momento bastante 

peculiar da economia brasileira, onde grandes transformações ocorriam no país 

devido à superinflação ocorrida no final da década de 80, além do surgimento dos 

planos econômicos, aumento da tributação etc. A crise econômica que se instaurara 

gerou enorme desconforto na sociedade brasileira, fazendo com que os legisladores 

buscassem meios mais eficazes de aproximar a legislação brasileira de sua nova 

realidade econômica-social. Uma das medidas adotadas pelo Estado brasileiro foi a 

modificação da lei falimentar como forma de proteger não só os devedores e 

credores, mas a própria sociedade empresária e, por consequência, a ordem 

econômica. 

A forma protetiva mencionada acima, estabelecida no Projeto de Lei n. 

4.376/93 pelo legislador, foi o de contribuir para que a sociedade empresária 

insolvente não “quebrasse”, mas se recuperasse e continuasse a produzir. A lei que 

previa a concordata impunha determinados pagamentos e prazos que acabavam, na 

prática, por antecipar a falência da empresa, dificultando a sua recuperação. Com a 

sua substituição pela recuperação judicial, o desenvolvimento de um plano de 

recuperação judicial para a sociedade ficou sob a responsabilidade do administrador 
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judicial e do comitê de credores, que representam todos os afetados pela insolvência 

da sociedade: credores e empregados. Isso porque, a substituição da expressão 

“concordata suspensiva” pela “recuperação judicial” e as consequentes mudanças 

legislativas têm, na exposição de motivos do referido projeto, o objetivo de não 

apenas proteger a economia nacional, mas também de manter o emprego dos 

trabalhadores das sociedades empresárias que se encontravam insolventes para 

que, assim, pudessem cumprir a sua função social. 

Análise dos custos diretos e indiretos da falência. De acordo com estudo 

feito por RÉGIO MARCIO TOESCA GIMENES13, a concordata detinha em seu 

procedimento custos altíssimos capazes de impedir um alavancamento da 

sociedade insolvente. Apesar do estudo desenvolvido ter tido como base legislação, 

doutrina  e a realidade estrangeira, aproximando tal entendimento da realidade 

econômico-social brasileira percebe-se o quão difícil era uma recuperação da 

sociedade insolvente devido o seus altos custos. Em seu estudo, GIMENES defende 

se tratar de custos diretos da falência todas as despesas judiciais e administrativas 

de liquidação ou concordata. Exemplos: honorários advocatícios, pareceres de 

peritos e demais custas do processo. Por sua vez, os custos indiretos 

representariam o enfraquecimento, a deterioração do relacionamento entre 

fornecedores e clientes devido às dificuldades na celebração de negócios 

provenientes da insegurança e imprevisibilidade da manutenção dos contratos.   

Era inegável a existência de todos os custos acima no processo de 

concordata, o que demonstrava inclusive uma alteração no valor de mercado das 

sociedades insolventes, dificultando a sua recuperação principalmente pela falta de 

confiança no estabelecimento das relações comerciais que mantinha. Apesar do 

procedimento estabelecido pela concordata limitar o endividamento das sociedades 

empresárias insolventes, dificultava também a sua alavancagem. Principalmente por 

considerar mais relevante do ponto de vista societário, quitar todos os seus débitos e 

preservar a sua honra objetiva perante os seus credores e sociedade do que 

estabelecer um plano de recuperação que dependesse inclusive da confiança de 

                                                           
13

 Doutor em Administração pela UNIPAR. Autor do artigo “Os custos da falência e o valor de mercado das 
organizações”, disponibilizado em: http:// http://revistas.unipar.br/akropolis/article/view/1751/1520. 
Consultado em 19 de fev. de 2012. 

http://revistas.unipar.br/akropolis/article/view/1751/1520
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seus fornecedores e clientes. A falta de confiança na sociedade insolvente, apesar 

de não ter sido descrito como um dos custos indiretos por GIMENES, foi também um 

dos fatores determinantes à alteração da legislação falimentar, que não queria tão 

somente a quitação de suas dívidas, mas também a sua recuperação.  

Ineficiência da lei falimentar. O Decreto-lei n. 7.661/45, que regulamentava 

a concordata, inegavelmente concedia prazos mais dilatados à quitação dos débitos 

das sociedades insolventes, mas tão somente. É bem verdade que havia algumas 

hipóteses de recuperação do empreendimento, mas em situações bastante remotas. 

Tal omissão legislativa limitava à criatividade de devedores e credores a busca de 

alternativas para recuperar o seu empreendimento e torná-lo novamente forte e 

competitivo no mercado. Ademais, a antiga lei falimentar não previa soluções 

necessárias às sociedades insolventes como, por exemplo, em relação aos débitos 

com garantias reais e trabalhistas, mesmo sabendo que os referidos débitos são 

grandes responsáveis por contribuir com a “quebra” das sociedades. 

Imagine, por exemplo, que uma sociedade que passasse por dificuldades 

com grandes débitos de origem tributária estivesse à beira da falência e, por tal 

motivo, seus sócios quisessem aliená-la. O novo adquirente do imóvel teria que 

assumir todos os débitos tributários constantes na sociedade com a 

responsabilidade de quita-los. Certamente, este negócio jurídico teria enormes 

dificuldades em ser celebrado. Com a nova lei falimentar, que prioriza a recuperação 

judicial dos empreendimentos, o adquirente não poderia ser responsabilizado pelas 

obrigações tributárias do alienante – art. 60 da Lei n. 11.101/05. Portanto, além dos 

altos custos gerados pela procedimentalização imposta pelo Decreto-lei n. 7.661/45, 

que foi criado em realidade social completamente diferente a da edição da nova lei 

de falência, o que por si só justificava a mudança legislativa, a não previsão de 

situações como a acima descrita dificultava a recuperação da sociedade insolvente e 

contribuía ainda mais à sua “quebra”. A ineficiência da antiga lei falimentar - que 

limitava ao arbítrio, à criatividade do administrador da sociedade, o estabelecimento 

de um plano de recuperação que contribuísse ao seu alavancamento -, colaborou à 

união de esforços que ensejasse em medidas legislativas aptas a proporcionar ao 

empreendedor uma sobrevida ao seu negócio mesmo quando insolvente. 
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É verdade que as legislações falimentares refletem as tradições jurídicas de 

cada país, de maneira que cada uma irá ganhar a forma que lhe é peculiar. Assim, 

legislações falimentares de países de origem da common law tendem a ser mais 

protetivas ao credor, ao passo que, em países de tradição da civil law, a tendência é 

que estas sejam mais protetivas ao devedor, o que se mostrou bem evidente nas 

legislações falimentares brasileiras até a edição da Lei 11.101/2005. 

No Brasil, é possível dizer que Decreto-Lei 7.661/1945 foi o primeiro 

instrumento normativo responsável por regular o procedimento falimentar. 

Entretanto, essa legislação apresentava elementos que faziam com que o 

procedimento falimentar fosse altamente burocrático e lento, tornando-o, assim, um 

procedimento totalmente ineficiente.  

Ainda, o processo de liquidação da sociedade empresária se mostrava 

altamente arcaico, de maneira que a enorme falta de transparência e o fenômeno da 

sucessão imediata dos créditos tributários e trabalhistas faziam com que os credores 

se desinteressassem de participar do procedimento falimentar, uma vez que eram 

pequenas as chances de reaverem seus créditos. Dessa forma, sem o exercício da 

fiscalização por parte dos credores, o procedimento falimentar acabava por torna-se 

um ambiente fértil para a ocorrência de fraudes. 

Assim, em 1993, ainda no governo do ex-presidente ITAMAR FRANCO, o 

Poder Executivo elaborou projeto de reforma da Lei de Falências. Segundo FÁBIO 

ULHOA COELHO, esse projeto “era tímido, embora já contemplasse inovações de 

real alcance como a alienação imediata de bens do falido e normas de 

profissionalização da administração falimentar.”14 

 Dez anos depois (2003), tem-se a aprovação do projeto pela Câmara dos 

Deputados, cujo texto original sofreu profunda transformação. Para o autor, o 

resultado foi “um texto mal redigido, tecnicamente falho, não sistemático e obscuro”. 

No entanto, diversas foram as audiências públicas ocorridas com o escopo de 

melhorar o teor da lei.  

                                                           
14

 COELHO, Fabio Ulhoa. Comentários à nova lei de falências e de recuperação de empresas: Lei 11.101/2005. 
6ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 



27 
 

 
 

 Após detectar a necessidade de melhor reestruturação, o Senador RAMEZ 

TEBET, relator da matéria no âmbito da CAE (Comissão de Assuntos Econômicos), 

solicitou um pouco mais de tempo para aprimorar o futuro diploma. E em 2004 o 

Senador apresentou novo substituto ao projeto, aprovado em julho do mesmo ano, 

quando voltou à Câmara para apreciação das emendas.  

Pouco tempo depois, em fevereiro de 2005, o então projeto foi sancionado, 

dando vida à nova Lei de Recuperação Judicial e Falência – Lei n° 11.101. 

Sem dúvida, o ponto central da Lei foi a figura da Recuperação Judicial, 

substitutivo da Concordata, tendo como principal função a manutenção das 

sociedades que demonstrassem a sua viabilidade econômica e financeira por meio 

da apresentação de um plano de recuperação previamente discutido com os 

credores. 

O principal foco da nova Lei, sobretudo do processo de recuperação judicial, 

foi evitar que sociedades quebrassem sem, ao menos, terem a chance de tentar 

uma negociação com seus credores. 

PAULO FRANÇA15, em artigo publicado no Jornal Valor Econômico de 

11/02/2005, afirmou se tratar de um reforço ao crescimento da economia nacional. 

Isso porque, alem dos vários incentivos e facilidades trazidos pela Lei, ela teria o 

efeito de reduzir o “spread” (taxa de risco) cobrado pelos bancos nas operações de 

crédito. 

Isso, segundo o colunista, em razão de se partir da suposição de que a 

incerteza judicial, ou seja, a dúvida quanto ao recebimento dos créditos bancários 

em termos de valor ou de prazo, representa um custo que é de alguma forma 

mensurado e embutido no risco dos empréstimos. Esse foi um dos pontos 

importantes que levantou muita expectativa com relação ao tamanho dos juros 

cobrados pelo setor bancário. 

                                                           
15

 Disponível em 
http://www.soeconomia.com.br/index.php?option=com_content&task=view&id=169&Itemid=108 
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Segundo ele, a área econômica do governo foi efusiva na avaliação de que a 

nova Lei teria um papel importante no abatimento das taxas de juros no país. 

Mas verificar tudo isso só seria possível na prática, a médio e longo prazo, 

exigindo que a Lei fosse, antes, testada; bem como a capacidade de entendimento 

entre a sociedade empresária e seus credores, com vistas à definição e 

implementação dos planos de recuperação. Afinal, acordos do gênero não estão na 

tradição da historia do empresariado brasileiro, mais inclinados à prática do 

paternalismo que à gestão de caráter mais participativo. 

De qualquer forma, a nova Lei representou um avanço no arcabouço jurídico 

brasileiro com a perspectiva de que isso se traduziria na manutenção das empresas 

e, consequentemente, dos postos de trabalho e na circulação da riqueza no país. 

Ocorre que, desde que entrou em vigor, pouco se sabe sobre o trâmite dos 

processos de recuperação judicial no país, como as sociedades empresárias que a 

eles se submetem estão desenvolvendo suas atividades e, de fato, se a Lei está 

permitindo que as sociedades se recuperem. 

É certo que o mercado ainda não possui uma legislação falimentar pronta a 

atender as suas demandas, seja porque faltam leis a serem editadas para permitir a 

aplicação eficiente desse diploma, seja porque a jurisprudência ainda não teve a 

oportunidade de se manifestar quanto à aplicação dos dispositivos já em vigor, nada 

obstante recentes manifestações do Supremo Tribunal Federal acerca de 

importantes temas que dizem respeito ao futuro da Lei. 

 O caso VARIG foi o primeiro a se utilizar da novel legislação falimentar, 

aplicando-a em toda a sua extensão e demonstrando sua importância ao cenário 

econômico do país. A edição dessa lei demonstrou a opção do legislador em buscar 

manter produtiva a principal fonte de riqueza da nação, ainda que passe por 

momentos de dificuldades, em detrimento da mera impontualidade, antes suficiente 

para fazer desaparecer uma empresa, ainda que presente a sua viabilidade. 

De fato, parte do sucesso de uma lei está na forma como a mesma é 

interpretada e aplicada. E não foi diferente no recente diploma falimentar.  
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 Aliás, o professor RUY COPPOLA JUNIOR, acerca da influência da postura 

do Judiciário diante da novel legislação, corrobora tal premissa ao afirmar que “os 

magistrados pátrios, sejam eles de primeira, segunda, ou mesmo das instâncias 

extraordinárias, parecem ter assimilado a necessidade de interpretar 

adequadamente as exigências legais, atendendo ao disposto no referido art. 47, de 

forma a viabilizar a recuperação de empresas”.16 

Inovações trazidas pela Lei n. 11.101/05 

Diante do cenário delineado e inspirado na Chapter 11 da Lei de Falência do 

Direito estadunidense, o Projeto de Lei n. 4376/93 surgiu com o intuito de conceder 

novas alternativas às mazelas acima descritas. Sendo aprovada apenas doze anos 

mais tarde, a Lei n. 11.101/05 trouxe em seu bojo inovações capazes de 

proporcionar à sociedade insolvente meios de recuperação de seu empreendimento. 

No quadro comparativo abaixo, é possível compreender melhor a forma como cada 

um dos institutos até aqui discutidos se efetivavam, vejamos: 

Tabela 1: Quadro comparativo sobre a evolução das diferentes formas de recuperação de 

empresas
17

 

 CONCORDATA 
SUSPENSIVA 

CONCORDATA 
PREVENTIVA 

RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL 

 

 

 

 

MOMENTO 

De acordo com o art. 178 
do Decreto-lei n. 7.661/45, 
poderia ser solicitada em 
até 05 (cinco) dias após o 
término do prazo para a 
apresentação de do 2º 
relatório do síndico, ao 
qual estaria previsto, à 
época, no art. 63, XIX do 
Decreto-lei. 

Conforme exposto 
anteriormente, poderia ser 
requerida em qualquer 
momento antes da 
decretação da própria 
falência. Mas deveria, 
sobretudo, observar as 
condições impostas pela lei, 
além de não possuir título 
protestado há mais de 30 
(trinta) dias. 

Poderá requerer em qualquer 
momento, desde que esteja 
no regular desenvolvimento 
de suas atividades há pelo 
menos 2 (dois) anos e atenda, 
cumulativamente, os 
requisitos constantes no art. 
48 da Lei n. 11.101/05. 

 

 

FINALIDADE 

Sentença declaratória que 
determinasse o 
encerramento da falência 
e a extinção das 
responsabilidades da 
sociedade. 

 

 

Prevenir a falência. 

Salvaguardar a manutenção 
da fonte produtora, do 
emprego de seus 
trabalhadores e os interesses 
dos credores (art. 47 da lei n. 
11.101/05). 

                                                           
16

 Ruy Coppola Junior. Crise Econômica, poder Judiciário e recuperação de empresas. Disponibilizado em 

02/07/2009, Migalhas. 

17
 NEGRÃO, 2004, p. 570-576. 
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PROCESSAMENTO 

Não há. O pedido é feito 
de forma incidental, no 
curso da falência. 

1) Fase inicial: 
processamento do 
pedido; 

2) verificação e 
acertamento dos 
créditos; 

3) embargos e 
concessão; e 

4) Cumprimento. 

1) Fase inicial: 
processamento do 
pedido; 

2) verificação, 
acertamento e 
classificação dos 
créditos; 

3) concessão (análise 
de eventuais 
pedidos de 
impugnação e 
aprovação do plano 
de recuperação); e 

4) Cumprimento. 

 

Conforme pode ser notado, as fases de processamento da concordata 

preventiva e recuperação judicial muito se assemelham. No entanto, a nova lei 

falimentar trouxe grandes mudanças se comparada ao Decreto-lei 7.661/45, 

algumas das quais são: (i) a criação de um Comitê de Recuperação, composto por 

empregados e credores; (ii) procedimento especial para a recuperação de 

microempresas e empresas de pequeno porte; (iii) impugnação ao pedido; (iv) 

submissão dos credores ao pedido; (v) necessidade de apresentação de plano de 

recuperação; (vi) elaboração de laudo econômico-financeiro; (vii) possibilidade de 

desistência do pedido; (viii) administrador judicial; e (ix) variadas formas da 

recuperação judicial se manifestar (NEGRÃO, 2004, p. 576-578.). 

Conforme se pode notar, a nova lei falimentar introduziu no cenário atual 

algumas formas de contribuição ao alavancamento e fortalecimento da sociedade 

insolvente, como o próprio Comitê de Recuperação que, por ser composto também 

por empregados, permite que o interesse na recuperação da empresa e do 

cumprimento de sua função social não seja deixado de lado. Além disso, ao 

oferecimento de prazos e condições especiais na nova lei falimentar deve-se somar 

uma variada gama de possibilidades de manifestação da recuperação judicial, como: 

“(i) cisão, incorporação, fusão ou cessão de contas ou ações da sociedade; (ii) 

substituição total ou parcial dos administradores; (iii) aumento do capital social; (iv) 

arrendamento do estabelecimento empresarial a terceiros, em especial às 

cooperativas formadas por empregados; (v) celebração de acordo coletivo de 
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trabalho, para reduzir salários, aumentar ou reduzir a carga horária dos 

trabalhadores; (vi) dação em pagamento ou novação das dívidas do passivo, com ou 

sem constituição de garantia própria ou de terceiro; (vii) constituição de sociedade 

de credores; (viii) equalização dos encargos financeiros relativos a débitos de 

quaisquer naturezas; (ix) usufruto da empresa; (x) administração compartilhada; e 

(xi) emissão de debêntures, sujeita à condição e aceitação pela maioria em 

assembleia de credores” (NEGRÃO, 2004, p. 577.). 

Frise-se que a novel legislação não trata somente da Recuperação Judicial 

das empresas, mas também da Recuperação Extrajudicial e da Falência. E, de 

acordo com o referido diploma, o início do processo de recuperação judicial da 

empresa se dá com a apresentação da petição inicial pela sociedade requerente, 

observando o que dispõe o art. 51 da Lei18. 

                                                           
18

 Art. 51. A petição inicial de recuperação judicial será instruída com: 
        I – a exposição das causas concretas da situação patrimonial do devedor e das razões da crise econômico-
financeira; 
        II – as demonstrações contábeis relativas aos 3 (três) últimos exercícios sociais e as levantadas 
especialmente para instruir o pedido, confeccionadas com estrita observância da legislação societária aplicável 
e compostas obrigatoriamente de: 
        a) balanço patrimonial;  
        b) demonstração de resultados acumulados; 
        c) demonstração do resultado desde o último exercício social; 
        d) relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção; 
        III – a relação nominal completa dos credores, inclusive aqueles por obrigação de fazer ou de dar, com a 
indicação do endereço de cada um, a natureza, a classificação e o valor atualizado do crédito, discriminando 
sua origem, o regime dos respectivos vencimentos e a indicação dos registros contábeis de cada transação 
pendente; 
        IV – a relação integral dos empregados, em que constem as respectivas funções, salários, indenizações e 
outras parcelas a que têm direito, com o correspondente mês de competência, e a discriminação dos valores 
pendentes de pagamento;  
        V – certidão de regularidade do devedor no Registro Público de Empresas, o ato constitutivo atualizado e 
as atas de nomeação dos atuais administradores; 
        VI – a relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos administradores do devedor; 
        VII – os extratos atualizados das contas bancárias do devedor e de suas eventuais aplicações financeiras de 
qualquer modalidade, inclusive em fundos de investimento ou em bolsas de valores, emitidos pelas respectivas 
instituições financeiras; 
        VIII – certidões dos cartórios de protestos situados na comarca do domicílio ou sede do devedor e 
naquelas onde possui filial; 
        IX – a relação, subscrita pelo devedor, de todas as ações judiciais em que este figure como parte, inclusive 
as de natureza trabalhista, com a estimativa dos respectivos valores demandados. 
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Estando em termos a documentação exigida no art. 51 da Lei, o juiz deferirá 

o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato19: 

I – nomeará o administrador judicial; 

II – determinará a dispensa da apresentação de certidões 

negativas para que o devedor exerça suas atividades, exceto para 

contratação com o Poder Público ou para recebimento de 

benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios; 

III – ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções 

contra o devedor; 

IV – determinará ao devedor a apresentação de contas 

demonstrativas mensais enquanto perdurar a recuperação 

judicial, sob pena de destituição de seus administradores; 

V – ordenará a intimação do Ministério Público e a comunicação 

por carta às Fazendas Públicas Federal e de todos os Estados e 

Municípios em que o devedor tiver estabelecimento. 

Frise-se que o deferimento do processamento da recuperação judicial 

suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face da 

sociedade requerente, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário, 

na forma do art. 6º da Lei. No entanto, o §4º do mesmo dispositivo estabelece que 

tal suspensão em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento 

e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação, 

restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou 

continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial. 

Retomando o trâmite, após o deferimento do processamento da recuperação 

judicial o juiz deve ordenar a expedição de edital, para publicação no órgão oficial, 

que conterá o resumo do pedido do devedor e da decisão que defere o 

processamento da recuperação judicial; a relação nominal de credores, em que se 

                                                           
19

 Art. 52 da Lei. 
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discrimine o valor atualizado e a classificação de cada crédito; a advertência acerca 

dos prazos para habilitação dos créditos20. 

Publicado o edital previsto no art. 52, § 1o da Lei, os credores terão o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentar ao administrador judicial suas habilitações ou 

suas divergências quanto aos créditos relacionados21. 

Quarenta e cinco dias após o fim do prazo para a apresentação de 

habilitações ou divergências dos credores, o administrador judicial publicará novo 

edital contendo a relação de credores, devendo indicar o local, o horário e o prazo 

comum em que o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério 

Público poderão apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores 

prevista no edital. 

Havendo impugnação, esta será autuada em separado e dirigida ao juiz, que 

a apreciará e concluirá pela manutenção do valor ou acolhimento da impugnação. 

Caso não haja impugnações, o juiz homologará, como quadro-geral de credores, a 

relação dos credores constante do edital. 

Homologado o quadro geral de credores, a empresa requerente deverá 

apresentar o plano de recuperação no prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias da 

publicação da decisão que deferir o processamento da recuperação judicial, sob 

pena de convolação em falência, e deverá conter: 

I – discriminação pormenorizada dos meios de recuperação que 

serão utilizados pela sociedade; 

II – demonstração de sua viabilidade econômica; e 

III – laudo econômico-financeiro e de avaliação dos bens e ativos 

da sociedade, subscrito por profissional legalmente habilitado ou 

empresa especializada. 

                                                           
20

 §1° do art. 52 da Lei. 
21

 §1° do art. 7° da Lei 
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Qualquer credor poderá manifestar ao juiz sua objeção ao plano de 

recuperação judicial no prazo de 30 (trinta) dias contado da publicação da relação de 

credores e, havendo objeção de qualquer credor ao plano de recuperação judicial, o 

juiz convocará a assembleia-geral de credores para deliberar sobre o plano de 

recuperação. 

Durante a assembleia-geral o plano de recuperação judicial poderá sofrer 

alterações, desde que haja expressa concordância da sociedade e em termos que 

não impliquem diminuição dos direitos exclusivamente dos credores ausentes. No 

entanto, rejeitado o plano de recuperação pela assembleia-geral de credores, o juiz 

decretará a falência da sociedade. 

Inexistindo objeções ao plano, ou sendo estas sanadas em assembleia-

geral, o juiz concederá a recuperação judicial da sociedade, que permanecerá em 

recuperação judicial até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano 

que se vencerem até 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial, na 

forma do que prevê o art. 61 da Lei. Sendo certo que, durante este período, o 

descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano acarretará a imediata 

convolação da recuperação em falência. 

Cumpridas as obrigações vencidas no prazo previsto no caput do art. 61 da 

Lei, o juiz decretará por sentença o encerramento da recuperação judicial. Apenas 

para melhor entendimento, vejamos o gráfico 1 que demonstra o trâmite do processo 

de recuperação judicial está previsto pela Lei 11.101/05: 
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Gráfico 1: Trâmite do Processo de Recuperação Judicial (Lei 11.101/05) 

 

 

 

Requerimento da 
Recuperação Judicial 

(art. 51) 

Publicação de Edital que conterá  o pedido da sociedade requerente, 
relação nominal de credores, discriminação do valor e classificação do 

crédito.  

Prazo de 15 dias para que os credores 
apresentem habilitações ou divergências ao 

crédito. 

Publicação de novo edital contendo a relação de 
credores após  habilitações e divergências. 

Possibilidade de os credores apresentarem 
impugnação do edital ao juiz, que será autuada 

em separado e julgada. 

Homologação do Edital após julgamento 
das impugnações, caso tenham sido 

apresentadas. 

Apresentação do plano 
de Recuperação Judicial 

Apresentaçào de 
objeção ao  plano. 

Assembleia-Geral para 
deliberar sobre o plano. 

Rejeitado 
o plano: 
falência. 

Não havendo objeção ou aprovado 
o plano em Assembleia: concessão 

da Recuperação Judicial 

Encerramento da Recuperação Judicial 
após cumpridas as obrigações vencidas  

até 2 anos da concessão da Recuperação 
Judicial. 

Deferimento da Recuperação Judicial (art. 
52):suspensão do curso da prescrição e de todas as 

ações e execuções em face da sociedade requerente.  
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Apesar do pouco tempo desde a edição da nova lei falimentar, já podemos ter 

exemplos de algumas sociedades empresárias beneficiadas pelas suas inovações 

legislativas. Por meio de simples esforço exegético é possível perceber que os fins 

da lei falimentar estão muito mais de acordo com princípios jurídico-constitucionais, 

como: dignidade da pessoa humana, livre concorrência, proteção à ordem 

econômica, desenvolvimento da função social (da empresa) etc. Com novos 

objetivos, falta verificar como vem sendo a aplicação da nova lei falimentar pelos 

Tribunais e seus usuários, sobretudo como o Poder Judiciário vem atuando nas 

demandas de recuperação judicial e, em última análise, se as empresas submetidas 

a esse processo conseguiram se recuperar, corroborando os fins legislativos di 

diploma. 

É o que passo a demonstrar. 
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II. DESCRIÇÃO DAS SOCIEDADES QUE SE SUBMETERAM AO PROCESSO DE 

RECUPERAÇÃO PELA VIA JUDICIAL - TJRJ 

 

 Inicialmente, cumpre salientar que, em que pese se tratar da análise de 26 

(vinte e seis) ações de Recuperação Judicial ajuizadas no Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio de Janeiro - TJRJ no período compreendido entre o início da vigência 

da nova Lei de Recuperação de Empresas (fevereiro de 2005) até  o dia 31 de junho 

de 2011 (data do último levantamento sobre a distribuição das ações de 

recuperação judicial na comarca da capital do TJRJ), estas totalizam o número de 37 

(trinta e sete) empresas requerentes, distribuídas em 26 (vinte e seis) processos.  

Essa informação inicial é de grande importância, na medida em que optei, 

neste trabalho, por utilizar, preponderantemente, como referência às estatísticas 

apresentadas, não o número de ações ajuizadas, mas o número de empresas nelas 

envolvidas. 

Nesse primeiro capítulo buscarei realizar uma breve, mas precisa, descrição 

das sociedades que se submeteram ao processo de Recuperação Judicial. Sua 

relevância se encontra na possibilidade de identificação das sociedades que 

necessitaram recorrer à via judicial para permitir sua recuperação econômica, bem 

como às razões que as levaram ao estado de crise. 

Buscando melhor explorar o assunto, optei por elencar as informações em 

comum encontradas nas petições iniciais apresentadas pelas requerentes, 

acreditando ser a melhor forma para realizar a comparação dos dados obtidos. No 

entanto, isso não impedirá que outras informações relevantes possam ser expostas, 

ainda que não encontradas em todas as petições iniciais. 

Para melhor compreensão, as sociedades serão listadas por ordem 

cronológica de requerimento da Recuperação Judicial. 
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II.1 QUEM SÃO AS SOCIEDADES REQUERENTES? 

 

VARIG S/A – VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE, RIO SUL LINHAS AÉREAS S/A 

E NORDESTE LINHAS AÉREAS SA 

 Trata-se das primeiras sociedades a apresentarem o requerimento de 

Recuperação Judicial após a vigência da Lei de Recuperação de Empresas, em 

17/06/2005. A atuação da sociedade se deu no setor de transporte aéreo de 

passageiros, nacional e internacional. 

 Em linhas gerais, as sociedades indicaram como principais razões que as 

levaram ao estado de crise o fato de a União Federal ter estabelecido uma política 

de insuficiência tarifária no transporte aéreo doméstico, em virtude das abusivas e 

ilegais distorções criadas pelo Decreto nº 91149, de 14.03.85, que teria gerado 

prejuízos para todo setor. Além disso, atribuíram também à cobrança de pretensa 

tarifa aeroportuária, com sobretaxa considerada por elas ilegal de 50%. 

Outros fatores que teriam concorrido seria a moratória brasileira de 1982, o 

aumento da tributação dos serviços de transporte aéreo, o custo interno do 

querosene de aviação, os inúmeros desequilíbrios do câmbio e as mudanças na 

política governamental para distribuição de linhas internacionais. Além desses, os 

atentados terroristas de 11.09.01, guerras regionais no Oriente Médio e toda uma 

série de crises econômicas que se sucederam em diversos países contribuíram para 

a crise por ela enfrentada. 

Por fim, a assunção de dívidas com pesados encargos financeiros e garantias 

draconianas levaram ao desequilíbrio econômico da empresa. 

No entanto, para demonstrar a sua viabilidade, as sociedades se garantiram 

em sua marca notória, altos índices de confiabilidade e pontualidade, o fato de 

possuírem 56% do movimento de passageiros no transporte doméstico e 82% nas 

linhas internacionais. Também o fato de serem consideradas pelo mercado 

detentoras da melhor manutenção de aeronaves do Hemisfério Sul e uma das mais 

eficientes do mundo. 
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Além disso, as sociedades detêm direitos de pouso nos principais aeroportos 

do mundo (slots). A importância desse fator se verifica na medida em que o setor do 

transporte aéreo, em um mundo globalizado, tem merecido tratamento estratégico 

por parte de todos os países. O fundo de comércio que construiu no Brasil e no 

exterior ao longo dos seus 78 anos de existência (marca, clientela, direitos de pouso, 

pontos de venda e de atendimento nos principais aeroportos do mundo) também foi 

considerado fator relevante à manutenção de suas atividades. 

Por fim, vale ressaltar que, o valor atribuído à causa foi de R$ 1.000.000,00 

(hum milhão de reais). 

 

II.2 INDÚSTRIAS REUNIDAS CANECO SA 

 A sociedade, do ramo da construção naval, apresentou seu requerimento de 

Recuperação Judicial em 23/12/2005. 

 Segundo a sociedade, sua crise decorreu da forte crise industrial naval 

iniciada com a retração do merco devido à crise mundial da Marinha Mercante; o 

excessivo emprego de navios afretados pelos armadores brasileiros, que deixaram 

de adquirir navios próprios; concorrência de grandes cargueiros; entrada de 

sociedades estrangeiras; alta da inflação e desequilíbrio financeiro dos contratos. 

 Todavia, a sociedade acredita estar diante de um cenário promissor, pois o 

país está retomando atividade no setor, bem como está havendo um reaquecimento 

do mercado mundial da construção naval e a elevada demanda potencial interna. 

O valor atribuído à causa foi de R$ 137.073.190,27 (cento e trinta e sete 

milhões, setenta e três mil, cento e noventa reais e vinte e sete centavos). 

 

II.3 CASA DE PORTUGAL 

 O requerimento de Recuperação Judicial foi feito em 22/05/2006. A sociedade 

atua no setor de saúde. 
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 Segundo a sociedade, sua crise decorreu da inadimplência de clientes; do 

fato de ter contraído empréstimos com juros abusivos; os bloqueios de suas contas 

bancariam; e a efetivação de penhora de bens. 

 No entanto, a sociedade acredita superar a crise, uma vez que possui 

patrimônio superior às suas dividas; e pelo fato de ser reconhecida pela excelência 

dos seus serviços. 

 O valor atribuído à causa foi de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais). 

 

II.4 VEPLAN HOTEIS E TURISMO SA 

 A sociedade apresentou pedido de Recuperação Judicial em 22/09/2006, 

tendo por objeto social a construção de imóveis, administração de condomínio. 

 A crise da sociedade decorreu de fatores de mercado, instabilidade cambial, 

surto inflacionário, a péssima imagem do país após tamanha desestruturação 

econômica, falta de política nacional no setor, encargos financeiros assumidos por 

força de investimento, decréscimo no volume de operações e redução do 

faturamento. 

 Contudo, a sociedade acredita que sua crise é momentânea e superável, 

tendo em vista o know how adquirido; a marca da empresa; a existência de contas 

ativas, que permitirá acesso a significativos recursos financeiros; o planejamento 

para utilização do ativo e a venda de alguns. 

À causa foi atribuído o valor de R$ 130.000.000,00 (cento e trinta milhões de 

reais). 

 

II.5 SÃO BERNARDO ASSISTÊNCIA MÉDICA S A 

Trata-se de sociedade atuante no setor da saúde, cujo requerimento de 

Recuperação Judicial se deu em 26/06/2008. 
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Segundo a sociedade, atrasos nas obras para sua expansão, que gerou 

déficit de faturamento; o congelamento da tabela de preços dos serviços médicos; a 

inadimplência dos clientes e convênios; a contratação de empréstimos bancários 

com altas taxas de juros; a efetivação de travas bancárias e a apropriação de 

recebíveis pelos bancos foram os fatores que culminaram em sua crise. 

No entanto, a sociedade acredita que sua localização privilegiada; sua 

capacidade já instalada; existência de condições para rápida expansão; a tradição e 

posição de referência na região e o fluxo permanente de pacientes demonstram sua 

viabilidade. 

Segundo a sociedade, sua viabilidade esta atestada, ainda, por estudos e 

indicadores apresentados pelo IBGE e pela ANS; bem como pela curva ascendente 

de sua  produtividade. 

À causa foi atribuído o valor de R$ 19.097.731,98 (dezenove milhões, noventa 

e sete mil, setecentos e trinta e um reais e noventa e oito centavos). 

 

II.6 MS ROCHA MOTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA ME 

 A sociedade apresentou requerimento em 08/08/2008 e tem como objeto 

social o comércio a varejo de peças e acessórios para veículos, automotores, 

motocicletas e motonetas. 

 A crise social teria decorrido da contratação de financiamentos de maneira 

seqüencial, com juros e encargos cada vez mais elevados, o que impossibilitava a 

sua liquidação integral. 

 No entanto, a sociedade não possui nenhum outro passivo atrasado, estando 

em uma posição sólida e estável. Além disso, a sociedade informou que vem 

efetuando pagamentos mensais ao banco-credor. 

 Atribuiu à causa o valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais). 
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II.7 IMPRINTA EXPRESS GRÁFICA E EDITORA LTDA 

O requerimento de Recuperação Judicial foi feito em 26/11/2008.  A 

sociedade atua na indústria gráfica, prestando serviços gráficos rápidos, impressão a 

laser de alta definição e editoração eletrônica. 

Para a sociedade, as razões que levaram à sua crise econômica foram o 

crescimento da inflação entre 2006 e 2007; o encarecimento da mão-de-obra; a crise 

econômica mundial ocorrida em 2008; o aumento das taxas de juros dos factorings e 

dos empréstimos realizados por ela. 

A sociedade acredita ser passageira a sua crise, entendendo ser possível o 

seu soerguimento uma vez que possui estrutura profissional qualificada, modernos 

equipamentos e carteira de clientes de ótima qualidade. 

À causa foi atribuído o valor de R$ 12.600.000,00 (doze milhões e seiscentos 

mil reais) 

 

II.8 TOGIL LANCHES LTDA EPP E ANTITESE LTDA EPP 

 As sociedades apresentaram pedido de Recuperação judicial em 04/12/2008. 

As sociedades exercem suas atividades voltadas à exploração do comercio de 

restaurante, pizzaria, lanches, bar, cigarros, doces e quaisquer outros elementos 

relacionados à alimentação. 

 Segundo as sociedades, o aumento substancial dos custos financeiros, 

agravados pela elevada taxa de juros, conseqüentes dos empréstimos bancários 

tomados para investimentos realizados foi o principal fator que levou à crise 

econômica por elas atravessada. 

 Entretanto, acreditam que o Know-how obtido ao longo de quase 40 anos de 

atividade contínua e o crescimento gradual da demanda demonstram a sua 

viabilidade. 

 À causa foi atribuído o valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais). 
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II.9 NORENGE ENGENHARIA LTDA 

 A sociedade apresentou pedido de Recuperação Judicial em 12/12/2008. Seu 

objeto social constitui na execução e prestação de serviços gerais, para repartições 

públicas e privadas, ligadas ao ramo da construção civil. 

Causas conjunturais afetaram a saúde econômico-financeira da sociedade 

(desequilíbrio no planejamento financeiro baseado no preço de materiais e no custo 

de mão-de-obra e demais insumos, falta de política sólida no setor da construção 

civil, pesados encargos financeiros assumidos por força de investimentos), bem 

como fatores específicos de mercado e problemas pontuais na execução de alguns 

contratos (impontualidade no pagamento de valores, diminuição de novos projetos 

no setor, elevados encargos financeiros e altas taxas de juros decorrentes da 

contratação de empréstimos bancários) foram suficientes para instalar a situação de 

crise na sociedade. 

Todavia, a sociedade acredita que o Know How adquirido ao longo dos anos 

de atividade; o nome forte da empresa; a existência de contas ativas, que permitirão, 

mediante otimização do processo de liquidação, recursos financeiro de significativa 

contribuição; além do continuo e gradual crescimento de atendimentos verificados 

nos últimos exercícios, demonstram a sua viabilidade. 

À causa foi atribuído o valor de R$ 3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil 

reais). 

 

II.10 M AGOSTINI SA E ORION INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA 

 Trata-se de sociedades atuantes no setor da produção de garrafas térmicas e 

fabricação de vidros, cujo requerimento de Recuperacao Judicial foi apresentado em 

15/12/2008. 

 Segundo as sociedades, a entrada de novos concorrentes no mercado; a 

necessidade de aumento na escala de produção; a redução na política de preços; a 
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realização de empréstimos com juros abusivos e a crise econômica mundial ocorrida 

em 2008 acarretaram o seu estado de crise. 

No entanto, sua posição de liderança no mercado; a marca notória; o know 

how acumulado e sua ampla rede de distribuição tornam passageira a crise por elas 

enfrentadas, o que demonstraria a sua viabilidade. 

O valor atribuído à causa foi de R$ 24.666.581,86 (vinte e quatro milhões, 

seiscentos e sessenta e seis mil, quinhentos e oitenta e um reais e oitenta e seis 

centavos). 

 

II.11 BRETAGNE COMERCIAL LTDA E HMV PARTICIPAÇÕES E 

EMPREENDIMENTOS S A 

 As sociedades, atuantes no mercado automobilístico, requereram a sua 

Recuperação Judicial em 15/01/2009. 

 Segundo elas, a crise econômica mundial de 2008, que afetou a demanda por 

automóveis; restrições de crédito pelas instituições financeiras; insucesso do 

lançamento de um determinado modelo de automóvel; medidas governamentais 

para redução de impostos e de incentivos aos financiamentos específicos para o 

setor; trava bancária e a efetivação das Cessões de Recebíveis pelos bancos foram 

os fatores que as levaram à situação de crise. 

 Entretanto, acreditam que a importância social da empresa; a mão-de-obra e 

tecnologia qualificados; alto volume de ativo circulante; a atuação em quase 20 anos 

no mercado e o fato de empregar 300 funcionários demonstram a sua viabilidade e 

capacidade de superação da crise. 

À causa foi atribuído o valor de R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais). 
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II.12 SATA SERVIÇOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AÉREO S A 

 A sociedade apresentou requerimento de recuperação judicial em 16/01/2009 

e tem como ramo de atuação o transporte aéreo. 

 A sociedade argumentou que sua crise teve início após o agravamento da 

situação do grupo VARIG, já que este representava 2/3 de seu faturamento. Além 

disso, a sociedade teve seus funcionários impedidos de entrar nos aeroportos pela 

Infraero, sob a alegação de que ela não detinha certidões negativas de débito. 

 Por fim, após a fusão entre a Gol e a Varig, a sociedade foi notificada por 

estas de que seus serviços seriam transferidos a uma sociedade concorrente. 

 Tudo isso teria dado início a um crescente número de ações judiciais 

ajuizadas contra a sociedade, que deram origem a penhoras online, de bens e 

direitos, arrestos, bloqueios de créditos, engessando a capacidade de giro da 

sociedade. 

 A despeito da gravidade da crise, a sociedade entende ser necessário 

considerar alguns aspectos de suma importância, tais como: a sociedade já superou 

crises anteriores; é proprietária de equipamentos aeroportuários sofisticados; possui 

corpo funcional altamente especializado; continua operando nos maiores aeroportos 

do país; única empresa nacional com expertise e tradição capaz de se contrapor às 

concorrentes estrangeiras; há estudos que indicam um aquecimento do mercado 

domestico de vôos. 

 O valor dado à causa foi de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). 

  

II.13 MOBILITA COMERCIO INDUSTRIA E REPRESENTACOES LTDA, 

PARAIBUNA PARTICIPACOES LTDA E LAR E LAZER COMERCIO E 

REPRESENTACOES LTDA 

 As sociedades requereram sua recuperação judicial em 06/02/2009, e têm 

como ramo de atuação o comércio varejista. 
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 Segundo as sociedades, sua crise teve início com medidas judiciais criminais 

que determinaram o bloqueio de bens e recursos, impactando em suas operações 

comerciais; a crise financeira mundial de 2008; a queda no cenário de consumo e o 

bloqueio de recursos financeiros. 

Entretanto, as sociedades acreditam que o conhecimento mercadológico; o 

know how de comunicação, planejamento do sortimento, setorizacao e gestão de 

redes de lojas; o relevante papel na economia do estado do Rio de Janeiro. 

As sociedades ainda contrataram uma empresa de consultoria internacional 

para auxiliá-las em seu soerguimento. 

À causa foi dado o valor de R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais). 

 

II.14 DEPÓSITO DE METAIS PRAIA DE ESPINHO LTDA, DEPÓSITO DE METAIS 

SANJOENENSE LTDA E RIO RECIBRÁS COMÉRCIO DE METAIS RECICLÁVEIS 

LTDA 

 As sociedades atuam no setor de siderúrgica e metalúrgica, e apresentaram 

pedido de Recuperação Judicial em 13/02/2009. 

 Para as sociedades, a crise econômica mundial de 2008, a inadimplência de 

clientes e a contratação de empréstimos com altos juros foram os fatores que 

contribuíram para a sua crise. 

 Todavia, entendem que o Know how adquirido, o otimismo no setor de 

atuação e o cabedal material e humano viabilizam a sua permanência no mercado. 

Para tanto, ajuizaram a ação cujo valor da causa foi de R$ 11.578.000,00 (onze 

milhões e quinhentos e setenta e oito mil reais). 
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II.15 QUATRO PONTOS ESTÚDIO GRÁFICO E PAPÉIS LTDA 

 A sociedade requereu sua recuperação judicial em 27/02/2009. Sua atuação 

se dá no ramo da indústria gráfica. 

 A sociedade requereu sua recuperação judicial após um de seus credores ter 

requerido a sua falência. 

  Ao requerer sua recuperação judicial, a sociedade informou que estava 

atravessando serias dificuldades financeiras, não conseguindo honrar com as 

obrigações perante seus fornecedores, gerando o ajuizamento de varias ações 

judiciais, ressaltando-se a possibilidade de novas demandas. 

 No entanto, a sociedade não demonstrou a sua viabilidade. 

 À causa foi atribuído o valor de R$ 59.762,82 (cinqüenta e nove mil, 

setecentos e sessenta e dois reais e oitenta e dois centavos). 

 

II.16 CENOTEC CONSTRUTORA LTDA 

 A sociedade apresentou requerimento de Recuperação Judicial em 

13/05/2009 e tem como atividade a prestação de serviços no ramo de projetos: 

arquitetura, urbanismo e infra-estrutura e de obras viárias. 

Segundo a sociedade, sua crise decorreu de fatores específicos do mercado, 

da crise econômica mundial ocorrida em 2008, de inadimplementos e atrasos nos 

pagamentos pelos clientes, bem com altos juros decorrentes de empréstimos por ela 

contraídos e da rescisão de diversos contratos. 

Contudo, entende que o know how possuído por ela, o forte nome no 

mercado, os créditos a receber no mercado, o continuo e gradual crescimento de 

atendimentos possa tirá-la dessa situação de crise. 

À causa foi atribuído o valor de R$ 3. 830.569,80 (três milhões, oitocentos e 

trinta mil, quinhentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos). 
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II.17 ALTM S A TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 

  O requerimento de Recuperação Judicial foi feito em 27/08/2009. A 

sociedade exerce a empresa de prestação de serviços de manutenção em 

equipamentos e instalações às concessionárias de energia elétrica e empresas de 

telefonia. 

  A sociedade lastreou seu capital de giro em linhas de crédito bancária 

e, com a crise de setembro de 2008, restringiu abruptamente a liquidez no mercado 

financeiro, que sofreu imprevista redução, comprometendo o fluxo de caixa de curto 

prazo. Tal fato foi decisivo para o surgimento de uma crise na economia da 

sociedade. 

  Apesar disso, a sociedade acredita que a crise enfrentada não se 

apresenta irreversível. Trata-se de uma sociedade viável, que conta com espaço 

consolidado no mercado e que trabalha com volume de venda que permite auferir 

lucro capaz de honrar todo o seu passivo durante o período previsto no plano. Além 

disso, a sociedade possui reconhecida capacidade técnica dos serviços prestados, 

know-how único em atividades especificas de subterrâneo e transmissão e marca 

com grande exposição no Rio de Janeiro. 

  À causa foi atribuído o valor de R$ 35.552.118,98 (trinta e cinco 

milhões, quinhentos e cinqüenta e dois mil, cento e dezoito reais e noventa e oito 

centavos). 

 

II.18 BRILHANTE COR LTDA 

 A sociedade requereu sua recuperação judicial em 26/02/2010 e atua na 

comercialização de objetos de vidro e cristais para adornos e decoração. 

 Segundo a sociedade, sua crise decorreu da necessidade de contratação de 

empréstimos bancários com elevados custos. Alem disso, não teve condições de 

adquirir matéria prima, já que tal mercado pratica preços a vista. 
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 No entanto, a sociedade entende que o know how obtido ao longo do tempo 

de atuação e sua capacidade de mercado, além do cabedal material e humano, 

demonstram a sua potencialidade para superar a crise. 

 O valor atribuído à causa foi de R$ 2.600.126,53 (dois milhões, seiscentos 

mil, cento e vinte e seis reais e cinqüenta e três centavos). 

 

II.19 INFO MART SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA 

 A sociedade apresentou pedido de recuperação judicial em 28/04/2010, 

atuando no ramo da informática. 

 A crise social teve início com a mudança dos canais de distribuição dos 

produtos de informática, que passaram a ser comercializados em grandes cadeias 

de lojas de eletrodomésticos, redes de supermercados, e vendas diretas pelas 

industrias, via internet. 

 Em razão disso, um projeto que já estava em andamento foi cancelado, 

gerando um enorme prejuízo à sociedade em razão de todo o investimento feito. 

Diante disso, a sociedade buscou financiamentos bancários que, em razão das suas 

altas taxas, inviabilizaram por completo a empresa. 

 A sociedade demonstra sua viabilidade ao informar que, desde a sua 

fundação, jamais teve qualquer problema no mercado, honrando com seus 

compromissos, sem qualquer titulo protestado. 

À causa foi atribuído o valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinqüenta mil 

reais). 

 

II.20 COMPANHIA T JANÉR COMÉRCIO E INDÚSTRIA 

 A sociedade atua no ramo da indústria gráfica: prestação de serviço de 

consultoria, treinamento, assistência técnica especializada, reforma e construção de 
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máquinas, fornecimento de papel editorial nacional e importado, impressoras, 

equipamentos e demais insumos gráficos. Além disso, a sociedade é representante 

de diversas empresas estrangeiras do setor no Brasil. 

 Seu requerimento de Recuperação Judicial foi feito em 07/07/2010. 

Segundo a sociedade, a crise econômica mundial de 2008, perda de 

linhas de créditos, a desvalorização cambial (que aumentou o valor da sua dívida) e 

o cancelamento de pedidos de equipamentos foram suficientes para instalar a 

situação de crise. 

 Para superar seu estado de crise a sociedade contratou renomados 

executivos para auxiliar na identificação de alternativas para contorná-la. 

  À causa foi atribuído o valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). 

   

II.21 VANILLA COFECÇÕES LTDA 

 A sociedade, atuante no setor de vestuário, requereu sua Recuperação 

Judicial em 22/09/2010. 

 Ela atribui como causas que levaram à sua crise o modelo de gestão adotado, 

que não teria acompanhado o crescimento da empresa, o que gerou descontrole 

financeiro. Em função disso, a sociedade contraiu empréstimos bancários com juros 

altos. 

A crise afetou, inclusive, sua affectio societatis, que culminou com a 

dissolução parcial da societária. Por fim, a sociedade foi atingida por significativas 

travas bancárias, o que inviabilizou o seu fluxo de caixa. 

No entanto, a sociedade acredita que sua consolidação no mercado, a 

transparência e visibilidade em seu setor financeiro, bem como processos internos 

bem definidos e folha salarial enxuta poderão permitir a sua manutenção no 

mercado. 
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À causa foi atribuído o valor de R$ 13.686.807,82 (treze milhões, seiscentos e 

oitenta e seis, oitocentos e sete reais e oitenta e dois centavos). 

 

II.22 FEIJÃO DA LAPA BAR E RESTAURANTE LTDA-ME. 

 O requerimento de recuperação judicial foi feito em 29/11/2010, tendo a 

sociedade como ramo de atuação o comércio de bar e restaurante com musica ao 

vivo. 

 Segundo a sociedade, sua crise teve início após ter firmado diversos 

contratos de financiamento de capital de giro e cheque especial, que passaram a ter 

juros e encargos cada vez maiores, o que comprometeu sua capacidade de giro e 

liquidez. 

 No entanto, a sociedade acreditar ter uma posição sólida, não possuindo 

qualquer passivo com fornecedores, funcionários e Fisco. 

 O valor atribuído à causa foi de R$ 786.760,37 (setecentos e oitenta e seis 

mil, setecentos e sessenta reais e trinta e sete centavos).  

   

II.23 DROGARIA MED FONE LTDA 

 A sociedade atua na exploração de comércio de drogaria, perfumaria e artigos 

de toucador, com aplicação de injeções e artigos de conveniência. Seu requerimento 

de Recuperação Judicial foi feito em 07/02/2011. 

 Segundo a sociedade, o endividamento em razão da contratação de 

empréstimos bancários com elevados juros e a diminuição do prazo para pagamento 

dos produtos faturados adquiridos foram preponderantes para a situação de crise 

por ela experimentada. 

Todavia, o know how obtido ao longo dos anos de atuação no mercado, o 

cabedal material e humano suficientes à continuidade da atividade, bem como a 
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potencialidade do segmento na economia, dado que os produtos são de larga 

aceitação pela clientela, são fatores decisivos que contribuem à sua viabilidade. 

À causa, foi atribuído o valor de R$ 1.087.000,00 (hum milhão e 87 mil reais).  

 

II.24 ESTAÇAO CINEMA E CULTURA LTDA, VIRAMUNDO CINEMA E 

PARTICIPAÇOES LTDA E EBCINE S A EMPRESA BRASILEIRA DE CINEMAS 

 Trata-se de sociedades que atuam no setor de entretenimento, realizando a 

exibição de “filmes de arte” e “independentes” nacionais e estrangeiros. O pedido de 

Recuperação Judicial foi feito em 10/02/2011. 

A sociedade atribui seu estado de crise a imprevistos experimentados em 

seus projetos de expansão; à crise econômica mundial de 2008; a erros dos 

gestores na aplicação do modelo de gestão do negócio; à perda de parcerias de 

patrocínio e à contratação de empréstimos bancários com altas taxas de juros. Por 

fim, a sociedade foi surpreendida com o corte da verba de financiamento da 

ANCINE. 

No entanto, a sociedade acredita que tal crise pode ser superada em razão da  

tradição e posição de referência já consolidadas no mercado; da expertise e 

estrutura de seleção e acesso junto aos principais distribuidores de filmes; das 32 

(trinta e duas) salas em operação com moderna tecnologia e ao mercado em 

expansão. 

O valor atribuído à causa foi de R$ 29.727.498,27 (vinte e nove milhões, 

setecentos e vinte e sete mil, quatrocentos e noventa e oito reais e vinte e sete 

centavos). 

 

II.25 EXPRESSO CRUZEIRO DO SUL LTDA 

 A sociedade atua no setor de transporte de turismo: fretamento, locação de 

veículos e transporte rodoviário de passageiros em veiculo tipo ônibus, micro ônibus, 
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veículos utilitários, veículos de passeio em geral. Seu requerimento de Recuperação 

Judicial se deu em 05/05/2011. 

 Para a sociedade, a forte crise financeira, a queda drástica dos rendimentos 

previstos, a existência de ações indenizatórias, execuções, busca e apreensão e 

penhora online e de maquinários foram decisivos para a instalação da crise. 

 No entanto, acredita que a sua adimplência com relação às obrigações 

tributarias e previdenciárias demonstram a sua viabilidade. Ademais, entende se 

tratar de uma situação anormal, atípica. 

 O valor atribuído à causa foi de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 

 

II.2 BREVES CONCLUSÕES 

 O objetivo dessa seção é traçar um panorama geral descritivo das empresas 

que se socorrem do processo de Recuperação Judicial, identificando quais os seus 

tipos societários, ramos de atuação e fatores que as levaram à situação de crise, 

bem como os que demonstram a sua viabilidade e consequente permanência no 

mercado, dentre outros. 

 

II.2.1 Distribuição das ações de Recuperação Judicial: 

Para se ter uma ideia da utilização do instrumento de recuperação judicial 

pelas sociedades, a tabela 1 detalha o número de sociedades que apresentaram 

requerimentos desta natureza, desde a vigência da Lei de Recuperação de 

Empresas. 

Tabela 2: Sociedades que apresentaram requerimento de Recuperação Judicial – TJRJ 

(fevereiro de 2005 a junho de 2011) 

Ano Requerimentos 

2005 4 

2006 2 
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2007 0 

2008 8 

2009 12 

2010 6 

201122 5 

 

A pesquisa indica que – com exceção do ano de 2007, em que não houve 

qualquer requerimento de Recuperação Judicial – em todos os demais anos, desde 

a vigência da Lei de Recuperação de Empresas, houve pedido de recuperação pela 

via judicial. 

 

Gráfico 2: Média de requerimentos por ano 

 

 

 O gráfico 1 acima mostra que, em média, 5,3 sociedades apresentaram 

requerimento de Recuperação Judicial por ano, havendo picos em 2009, quando 12 

sociedades fizeram o requerimento, e em 2007, quando não houve nenhum 

requerimento feito. 

 Segundo o relatório da Série Pensando o Direito: Analise da Nova Lei de 

Falências23, do Ministério da Justiça, a média nacional de pedidos de recuperação 

                                                           
22

 Requerimentos feitos até 31 de junho de 2011. 
23

 Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça. Série Pensando o Direito: Análise da Nova Lei 
de Falências, n. 22/2010. P. 24. 
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judicial no período dos 12 meses posteriores à vigência da Lei de Recuperação de 

Empresas foi de 228. 

 

II.2.2 Os tipos societários: 

Segundo o art. 1º da LRE, só podem recorrer ao processo de recuperação 

judicial o empresário e a sociedade empresária, ou seja, aqueles que praticam ato 

de empresa. 

Verifica-se que, das 37 empresas analisadas, 12 são sociedades anônimas, 

24 são sociedades por quota com responsabilidade limitada e 1 é uma sociedade 

civil filantrópica, conforme demonstra a tabela 1, a seguir: 

 

Tabela 3: Tipos societários das empresas 

Sociedade Tipo 
societário 

Total 

Varig S/A – Viação Aérea Rio Grandense 

Rio Sul Linhas Aéreas S/A 

Nordeste Linhas Aéreas SA 

Indústrias Reunidas Caneco SA 

Veplan Hotéis e Turismo SA 

São Bernardo Assistência Médica S A 

M Agostini SA 

HMV Participações E Empreendimentos S A 

Sata Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo S A 

ALTM S A Tecnologia e Serviços de Manutenção 

Companhia T Janér Comércio E Indústria 

Ebcine SA Empresa Brasileira De Cinemas 

 

 

 

 

SA 

 

 

 

 

12 

MS Rocha Motos Peças e Acessórios LTDA ME 

Imprinta Express Gráfica e Editora LTDA 

Togil Lanches LTDA EPP 

 

 

 

 

 

 



56 
 

 
 

Antitese LTDA EPP 

Norenge Engenharia LTDA 

Orion Industria De Plásticos LTDA 

Bretagne Comercial LTDA 

Mobilita Comercio Industria e Representações 
LTDA 

Paraibuna Participações LTDA 

Lar e Lazer Comercio e Representações LTDA 

Depósito De Metais Praia De Espinho LTDA 

Depósito De Metais Sanjoenense LTDA 

Rio Recibrás Comércio De Metais Recicláveis 
LTDA 

Quatro Pontos Estúdio Gráfico e Papéis LTDA 

Cenotec Construtora LTDA 

Brilhante Cor LTDA 

Info Mart Serviços Corporativos LTDA 

Vanilla Cofecções LTDA 

Esfera Logística Digital LTDA ME 

Feijão da Lapa Bar e Restaurante LTDA-ME. 

Drogaria Med Fone LTDA 

Estação Cinema e Cultura LTDA 

Viramundo Cinema e Participações LTDA 

Expresso Cruzeiro do Sul 

 

 

 

 

 

 

 

 

LTDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

Casa De Portugal Filantrópica 

 

1 

 

Extrai-se que a maior parte das sociedades que se submeteram ao processo 

de recuperação judicial (65%) é por quota de responsabilidade limitada, sendo mais 

que o dobro da presença de sociedades anônimas, conforme ilustra o gráfico 1 

abaixo: 
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Gráfico 3: Percentual de presença dos tipos societários nos processos de Recuperação 

Judicial 

 

 

II.2.3 Os ramos de atuação das sociedades: 

Diversos são os ramos de atuação das sociedades que apresentaram pedido 

de recuperação judicial. Para melhor análise, agrupei as sociedades em 18 setores 

do comercio, nos quais elas estarão distribuídas. 

A intenção aqui é analisar quais segmentos do mercado mais recorreram à 

recuperação judicial. Vejamos: 

 

Tabela 4: Ramos de atuação das sociedades requerentes 

Ramos de Atuação Número de empresas 

Requerentes 

Setor de transporte aéreo 4 

Setor de saúde/farmacêutico  3 

Indústria gráfica  3 

Setor alimentício  3 

Mercado automobilístico  3 

Setor siderúrgico e metalúrgico  3 

Arquitetura e urbanismo 1 

Sociedades 
Anônimas 

32% 

Sociedades 
Limitadas 

65% 

Sociedades 
Filantrópicas 

3% 
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Serviços de manutenção  

elétrica e telecomunicações  

1 

Setor de vestuário  1 

Mercado de entretenimento 3 

Setor de transporte rodoviário  1 

Construção Civil 1 

Mercado de utensílios domésticos  3 

Setor de hotelaria e turismo 1 

Mercado varejista 3 

Setor de informática  2 

Engenharia Naval 1 

 

Os dados mostram que o segmento do mercado que mais utilizou a 

recuperação judicial para superar seu estado de crise foi o setor de transporte aéreo, 

representando 23,53%. A análise pode ser melhor visualizada no gráfico 3 abaixo: 
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Gráfico 4: Segmentos da economia que mais utilizaram a recuperação judicial 

 

 

II.2.4 Razões da crise econômico-financeira: 

O advento da Lei de Recuperação de Empresas trouxe consigo poderosos 

instrumentos a serem utilizados pelas sociedades que atravessam crises econômico-

financeiras, capazes de manter a continuidade da atividade daquelas que 

demonstrem a sua viabilidade. Para tanto, o referido diploma, ao longo de seu texto, 
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elenca extensos e rigorosos requisitos a serem atendidos, sob pena de inviabilizar o 

processo de recuperação judicial. 

 Isso porque, no início, muito se questionou acerca da má utilização da Lei de 

Recuperação de Empresas por aqueles que, embora enfrentassem momentos de 

crise em sua estrutura empresarial, se utilizariam da Lei de Recuperação de 

Empresas para se absterem do adimplemento das suas obrigações e postergariam o 

adimplemento das suas dívidas. Assim, tratar-se-ia, então, de lei cuja consequência 

prática da sua aplicação seria o “calote”, uma vez que o empresário mal sucedido se 

utilizaria de um instrumento legal para não arcar com as obrigações oriundas da sua 

má gestão. 

 Num passado não muito distante, dada a ausência da cultura de recuperação 

judicial, valiam-se da antiga lei (Decreto 7661/45), desconstruindo o seu propósito. 

Os empresários, à época, negavam a situação real de suas empresas e tornavam-se 

inadimplentes frente ao Fisco, criando, assim, a falsa sensação de aumento de 

liquidez, bem como aumentando o endividamento no curto prazo e reduzindo os 

preços, o que desestruturava o mercado. 

 A nova Lei de Recuperação de Empresas, no entanto, cria um novo 

paradigma que auxilia a transformação cultural, propiciando a recuperação como 

medida salutar e não como um problema. 

 Com vistas a impedir o mau uso da Lei de Recuperação de Empresas, o 

legislador trouxe, embora de modo exaustivo, mas não menos complexo, os 

requisitos a serem atendidos, na petição inicial, por quem pretende reorganizar a sua 

estrutura e atividade empresarial. Tais requisitos se encontram disseminados pelo 

texto legal, mais precisamente no art. 5124, e por outros diplomas inseridos em 

nosso ordenamento jurídico. 

                                                           
24

 Art. 51. A petição inicial de recuperação judicial será instruída com: 
        I – a exposição das causas concretas da situação patrimonial do devedor e das razões da crise econômico-
financeira; 
        II – as demonstrações contábeis relativas aos 3 (três) últimos exercícios sociais e as levantadas 
especialmente para instruir o pedido, confeccionadas com estrita observância da legislação societária aplicável 
e compostas obrigatoriamente de: 
        a) balanço patrimonial;  
        b) demonstração de resultados acumulados; 
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 Trata-se de requisitos que têm por finalidade demonstrar a viabilidade da 

empresa – para que o juízo, em sua análise, esteja seguro de que se trata de uma 

sociedade que não apresenta qualquer nocividade à comunidade e que, pelo 

contrário, representa grande fonte de renda, emprego e desenvolvimento –, que 

serão fundamentais quando do (in)deferimento do pedido de recuperação judicial 

pelo juízo competente. 

 Como se afere da leitura do citado artigo, os requisitos que permitem o 

deferimento do processamento de recuperação judicial são estritamente formais. 

Dessa forma, conseguiu o legislador observar os princípios da celeridade e da 

eficiência dos processos judiciais, ao enumerar, exaustivamente, os documentos 

capazes de demonstrar a viabilidade da sociedade. 

 Reclamando um repensar do Judiciário, é preciso uma análise técnica a ser 

feita por um especialista, de modo a apurar a observância do texto legal. E nesse 

momento se faz necessária a figura do administrador judicial, que auxiliará o 

devedor e o juízo na demonstração da sua viabilidade. 

 Não obstante as exigências do art. 282 do CPC quando da elaboração da 

petição inicial, a sociedade deve expor as razoes que a levaram a atravessar 

determinada crise, bem como demonstrar a sua viabilidade.  

                                                                                                                                                                                     
        c) demonstração do resultado desde o último exercício social; 
        d) relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção; 
        III – a relação nominal completa dos credores, inclusive aqueles por obrigação de fazer ou de dar, com a 
indicação do endereço de cada um, a natureza, a classificação e o valor atualizado do crédito, discriminando 
sua origem, o regime dos respectivos vencimentos e a indicação dos registros contábeis de cada transação 
pendente; 
        IV – a relação integral dos empregados, em que constem as respectivas funções, salários, indenizações e 
outras parcelas a que têm direito, com o correspondente mês de competência, e a discriminação dos valores 
pendentes de pagamento;  
        V – certidão de regularidade do devedor no Registro Público de Empresas, o ato constitutivo atualizado e 
as atas de nomeação dos atuais administradores; 
        VI – a relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos administradores do devedor; 
        VII – os extratos atualizados das contas bancárias do devedor e de suas eventuais aplicações financeiras de 
qualquer modalidade, inclusive em fundos de investimento ou em bolsas de valores, emitidos pelas respectivas 
instituições financeiras; 
        VIII – certidões dos cartórios de protestos situados na comarca do domicílio ou sede do devedor e 
naquelas onde possui filial; 
        IX – a relação, subscrita pelo devedor, de todas as ações judiciais em que este figure como parte, inclusive 
as de natureza trabalhista, com a estimativa dos respectivos valores demandados. 
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 Dessa forma, a petição inicial deve ser instruída, também, com os 

documentos discriminados pelo art. 51, I a IX, bem como aqueles trazidos pelo art. 

53. A título de exemplificação, prescreve o inciso I do artigo, que a sociedade, para 

ter o pedido de processamento deferido, deverá expor as razões concretas da sua 

situação patrimonial e da crise econômico-financeira.  

Aqui, não se trata de um requisito contábil, uma vez que caberá à sociedade 

fundamentar acerca da possibilidade e aplicação da recuperação judicial como meio 

idôneo para a manutenção da atividade por ela desenvolvida. 

FABIO ULHOA25, acerca do tema afirma que: 

o devedor exporá as causas de seu estado de pré-insolvência, isto é, 

os motivos que o levaram à crise patrimonial, econômica e financeira. 

Quer a lei que a exposição mencione as causas “concretas”, devendo-

se entender como tais as que atingem diretamente ao requerente. 

Segundo o autor: 

“nenhuma recuperação judicial terá sucesso se o diagnostico da crise 

for mal feito. Se as razões das dificuldades por que passa a devedora 

dizem respeito a má administração, a reorganização da empresa será 

possível desde que substituídos os administradores; se estão ligados 

ao atraso tecnológico, dependerá de mudanças na estrutura do capital 

que gere os recursos necessários à modernização do estabelecimento 

empresarial; quando decorrem exclusivamente da conjuntura 

econômica desfavorável, a recuperação pode-se dar com simples 

postergação de vencimentos de algumas obrigações ou corte de 

custos, e assim por diante. Quer dizer, para cada empresa caberá 

adotar-se solução diversa em função da causa de sua crise. Se o 

diagnostico não é correto, a terapêutica recomendada falhará.” 

                                                           
25 COELHO, Fabio Ulhoa. Comentários à nova lei de falências e de recuperação de empresas. Editora 

Saraiva. 5° edição. 
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 Para ele, “entre as causas concretas expostas pelo devedor e o seu plano de 

reorganização, portanto, não pode deixar de existir um liame lógico e tecnicamente 

consistente.” 

 E conclui: “o juiz não está em condições de adentrar no mérito da exposição 

ao despachar a petição inicial de pedido de recuperação judicial. Desde que 

apresentado o diagnóstico, atende-se à lei. Se é (sic) verdadeiro ou falso, 

consistente ou vazio, isto somente no transcorrer do processo se poderá verificar.” 

Dessa forma, nesse item, elencarei na tabela 4 todas as causas trazidas 

pelas sociedades requerentes26 que acarretaram a sua crise, buscando identificar 

quais as mais recorrentes. 

 

Tabela 5: Principais razões da crise econômico-financeira 

Causas da crise Número de empresas 

que alegaram 

Crise do principal cliente 1 

Políticas públicas desfavoráveis 9 

Queda no rendimento 1 

Aumento da tributação no setor  3 

Aumento nos custos dos insumos 4 

Desequilíbrio cambial 5 

Atentados terroristas  

e guerras regionais 

3 

Crises econômicas pontuais 4 

Empréstimos a juros altos  

e garantias exorbitantes 

 

24 

Inadimplência de clientes 7 

Bloqueio de conta bancária/ 

 penhora online 

 

6 

                                                           
26

 Somente não foram consideradas as informações da sociedade Esfera Logistica Digital LTDA ME, tendo em 
vista que, logo após o indeferimento da petição inicial, houve o arquivo definitivo do processo. O que 
impossibilitou o acesso aos autos. 
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Penhora de bens 6 

Imagem ruim do país 1 

Insucesso em investimentos 1 

Atrasos em obras de expansão  4 

Travas bancárias  4 

Apropriação de recebíveis 

 pelos bancos 

 

3 

Inflação  3 

Encarecimento da mão-de-obra 2 

Crise econômica mundial de 
2008 

18 

Perda de clientes 11 

Novos concorrentes 4 

Necessidade de aumento  

da escala de produção  

 

2 

Redução dos preços dos  

produtos/serviços 
comercializados 

 

2 

Restrições de créditos  6 

Adoção de novo  

modelo de gestão  

 

4 

Diminuição de prazos para  

pagamento de produtos 
faturados 

 

1 

Existências de ações  

indenizatórias e execuções  

 

3 

Alteração no mercado 2 

Desequilíbrio financeiro de 
contratos 

1 

Requerimento de falência  1 
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Os dados demonstram que os 2 principais fatores que instalaram a crise nas 

sociedades foram Empréstimos a juros altos e garantias exorbitantes, e a crise que 

assolou o mundo em 200827. 

Para melhor visualizar a contribuição de cada um dos fatores, vejamos o 

gráfico 5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27

 Segundo a página de Economia do site UOL, a derrocada financeira global teve início nos EUA em março de 
2007, com a crise do "subprime", como é chamada a modalidade de empréstimos de segunda linha no país. 
Com o aquecimento do mercado imobiliário, as financeiras americanas passaram a confiar de modo excessivo 
em pessoas que não tinham bom histórico de pagamento de dívidas. O bom momento econômico de então, 
com taxas de juros baixas no país e boas condições de financiamento, fez os americanos se endividarem para 
comprar imóveis. Os bancos decidiram transformar os empréstimos hipotecários em papéis e venderam a 
outras instituições financeiras, culminando em uma perda generalizada. Alguns dos maiores bancos dos 
Estados Unidos anunciaram prejuízos bilionários e tiveram de ser socorridos. Disponível em 
<http://economia.uol.com.br/ultnot/2008/10/10/ult4294u1723.jhtm> Acesso em 18 de jan. de 2012. 
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Gráfico 5: Fatores que causaram a crise econômico-financeira nas sociedades 
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Verifica-se que 66,67% das sociedades alegaram a contratação de 

empréstimos bancários com altos juros e encargos como um dos fatores que 

desencadeou a crise. E, de fato, era o que se esperava, já que qualquer sociedade, 

com a ocorrência de situação atípica em suas finanças, se socorre dos bancos e 

contraem financiamentos. 

A crise atravessada pelo mercado econômico-financeiro, em 2008, na 

ausência da nova Lei de Recuperação de Empresas, tal crise não permitiria a 

manutenção das empresas que por ela foram atingidas. Não é por outra razão que 

foi o segundo fator mais citado, respondendo por 50% das sociedades.  

Além disso, verifica-se que durante e logo após o período da crise houve 

substancial aumento no número de pedidos de recuperação judicial (sem contar as 

recuperações extrajudiciais) saltando de nenhum requerimento em 2007, para 8 e 

12, em 2008 e 2009, respectivamente. 

Assim, na ausência da Lei de Recuperação de Empresas as sociedades 

estariam diante do pior cenário possível ao mercado: um número de pedidos de 

falência sem precedentes, piorando o cenário econômico, podendo acarretar um 

desastre bem maior do que o vivido. 

Destaque-se que 25% das sociedades atribuíram ao governo o seu estado de 

crise, alegando que a adoção de políticas públicas desfavoráveis contribuiu para o 

seu colapso. 

A atuação do Poder Judiciário também teria contribuído. É possível extrair do 

gráfico acima que 31,67% das sociedades atribuem sua crise à atuação do Poder 

Judiciario, seja por meio de penhoras online, de bens, existência de ações e 

execuções.  
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II.2.5 Causas que demonstram a viabilidade da sociedade: 

Além das causas que as levaram à situação de crise, cumpre às sociedades, 

também, demonstrar a sua viabilidade econômica, elencando as causas que 

contribuirão para a sua permanência no mercado e superação da crise. 

Essa análise se mostra relevante, na medida em que por meio dela é possível 

aferir os principais ativos que as sociedades, ainda que em crise momentânea, 

possuem. Além disso, ela permite verificar, de fato, a viabilidade das sociedades, ou 

seja, se é ou não o caso de utilizar as benesses dadas pela Lei de Recuperação de 

Empresas para mantê-las no mercado. 

Vejamos a Tabela 6: 

 

Tabela 6: Causas que demonstram a viabilidade das sociedades 

Causas que demonstram a viabilidade Números de empresas 

que alegaram 

Marca notória  8 

Índices de confiabilidade, pontualidade e eficiência  3 

Maior empresa nacional do mercado 3 

Ativos valiosos 3 

Fundo de comércio  3 

Ativo maior que passivo 1 

Reconhecimento no mercado 13 

Localização privilegiada 1 

Capacidade já instalada 8 

Condições para expansão  9 

Tradição  5 

Fluxo de clientes 7 

Superação de crises anteriores 1 

Estudos feitos por terceiros 6 

Estrutura profissional qualificada 9 

Modernos equipamentos  10 
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Know how 16 

Contas ativas 4 

Importância social 2 

Tempo de existência  2 

Número de empregados 2 

Créditos a receber 1 

Transparência e visibilidade no setor financeiro 1 

Organização interna 1 

Folha salarial enxuta 1 

Expertise  6 

Adimplência tributária e previdenciária  3 

Aumento na demanda 1 

Adimplência com fornecedores 2 

Inexistência de crises anteriores 1 

 

 Para melhor visualizar a tabela acima, vejamos o gráfico 6 a seguiu: 
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Gráfico 6: Fatores de demonstram a viabilidade das sociedades 
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Como se verifica, 44,44% das sociedades acreditam que seu know how demonstram 

a sua viabilidade para permanecer no mercado. Outro dado é que 36,11% das 

sociedades atribuem a sua viabilidade ao fato de serem reconhecidas no mercado 

em que atuam. 

 Um dado interessante é que 16,67% das sociedades contrataram estudos 

feitos por terceiros para que verificassem, tecnicamente, a sua viabilidade. 

 

 

II.2.6 O valor das dívidas das sociedades 

Esta seção tratará do valor da dívida apresentado pelas sociedades ao 

requererem a sua recuperação judicial. Tal montante corresponde ao valor atribuído 

à causa. 

 Para melhor analisar os dados, as médias serão verificadas de acordo com o 

ano de distribuição dos requerimentos de recuperação judicial feitos pelas 

sociedades. 

 

Tabela 7: Média do valor das dívidas das sociedades 

Ano Dívida 

2005 R$ 34.518.297,56 

2006 R$ 75.000.000,00 

2007 R$ 0 

2008 R$ 7.824.539,23 

2009 R$ 4.460.037,67 

2010 R$ 3.564.738,94 

201128 R$ 6.168.699,65 

 Como é possível aferir, as dívidas chegam à casa dos milhões. Os dados 

podem ser mais bem observados no gráfico 7 abaixo: 

 

                                                           
28

 Requerimentos feitos até 31 de junho de 2011. 
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Gráfico 7: Média do valor da dívida das sociedades 
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III. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA 

 

III.1 Introdução  

 Esta seção cuida da compilação e análise das estatísticas colhidas nos autos 

dos processos de recuperação judicial. 

 Além dos dados gerais obtidos, faço uma comparação com os dados colhidos 

junto à pesquisa publicada na Série Pensando o Direito, da Secretaria de Assuntos 

Legislativos do Ministério da Justiça, intitulada Análise da Nova Lei de Falências, 

feita em 2010. 

 As informações apresentadas tangem a: 

(i) Distribuição de requerimentos de recuperação judicial; 

(ii) Processamentos de recuperação judicial deferidos; 

(iii) Tempo Médio para o Deferimento do Processamento de recuperação 

judicial; 

(iv) Número de Concessões de Recuperação Judicial; 

(v) Tempo Médio de Concessão de Recuperação Judicial; 

(vi) Observância do prazo para manutenção da suspensão do curso da 

prescrição e de todas as ações e execuções: art. 6º, §4º da LRE; 

(vii) Tempo Médio de duração dos processos de Recuperação Judicial; 

(viii) Razões de encerramento da Recuperação Judicial; 

(ix) Observância do prazo para encerramento da recuperação judicial, contado 

da data de sua concessão; e 

(x) Convolação da Recuperação Judicial em Falência. 

 

III.2 Distribuição de Requerimentos de Recuperação Judicial 

 Para se ter uma ideia inicial do número de recuperações judiciais sendo 

processadas nas 7 (sete) varas empresarias da comarca da capital do Tribunal de 



74 
 

 
 

Justiça do Estado do Rio de Janeiro, a tabela 8 detalha o número de ações que 

foram distribuídas desde o início da vigência da Lei de Recuperação de Empresas 

até o último dia  da pesquisa, 31/06/2011. 

Tabela 8: Distribuição de processos de Recuperação Judicial por vara empresarial 

Juízo N° de ações 
ajuizadas 

%  N° de sociedades 
requerentes 

1ª vara 
empresarial 

4 15,38 7 

2ª vara 
empresarial 

5 19,23 6 

3ª vara 
empresarial 

3 11,53 3 

4ª vara 
empresarial 

4 15,38 6 

5ª vara 
empresarial 

8 30,76 13 

6ª vara 
empresarial 

1 3,84 1 

7ª vara 
empresarial 

1 3,84 1 

TOTAL 26 100 37 

 

 Em média, são 3,7 processos distribuídos por vara empresarial. No entanto, a 

pesquisa indica que a maioria das recuperações judiciais distribuídas (30,76%) 

tramitaram ou tramitam na 5ª vara empresarial, conforme também ilustra o gráfico 8: 
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Gráfico 8: Distribuição das Recuperações Judiciais 

 

 

 No comparativo entre as varas empresariais competentes, por distribuição 

eletrônica, para processar e julgar os pedidos de recuperação judicial, verifica-se 

que só não houver distribuição para a 5ª vara empresarial em 2006 e 2007, sendo 

que neste último ano não houve nenhuma distribuição de pedidos dessa natureza. 

 O gráfico também permite aferir que o pico de requerimentos se deu em 2009, 

quando 7 (sete) processos de recuperação judicial foram iniciados, contabilizando 12 

(doze) sociedades. Frise-se que o ano de 2008, ano em que ocorreu a Crise 

Econômica Mundial, foi o segundo ano em que mais processos de recuperação 

judicial foram iniciados (6) e mais sociedades apresentaram requerimento (8). 

 Hoje, existem 19 (dezenove) processos de recuperação judicial tramitando 

nas varas empresarias, abrangendo um total de 28 sociedades. 

Diante disso, conjugando os dados até aqui obtidos, é possível afirmar que a 

Crise Econômica Mundial ocorrida em 2008 (2º fator mais citado) foi responsável 

pelo alto número de requerimentos de recuperação judicial ocorridos no biênio de 

2008/2009. 
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 III.3 Processamentos de Recuperações Judiciais Deferidos 

 Como já restou esclarecido, o processo de recuperação judicial de uma 

empresa passa por diversas fases, todas elas previstas e disciplinadas pela Lei de 

Recuperação de Empresas. 

O primeiro ato judicial ao receber o requerimento de recuperação judicial é, 

estando conforme a petição inicial29, deferir o seu processamento. 

 A pesquisa mostra que todos os processamentos foram deferidos, exceto um 

cujo processo se encerrou após o juízo ter determinado a emenda à inicial e a 

requerente não tê-la feito30. 

  

3.3.1 Tempo Médio para o Deferimento do Processamento  

          Esse tópico apresenta o tempo médio para que o juízo competente defira o 

processamento do pedido de Recuperação Judicial, e seus respectivos 

comparativos. 

          A análise será feita considerando, individualmente, as varas empresariais em 

que são processados os requerimentos. Vejamos: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29

 Não estando em termos a petição inicial, o juiz poderá determinar a sua emenda para, só então, analisar seus 
requisitos e deferir o processamento da recuperação judicial. 
30

 Trata-se da Esfera Logística Digital LTDA – ME, cujo requerimento de Recuperação Judicial foi feito em 
13/10/2010 e o indeferimento da inicial se deu em 29/08/2011. 
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Gráfico 9: 1ª Vara Empresarial 

 

 

 

Gráfico 10: 2ª Vara Empresarial 
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Gráfico 11: 3ª Vara Empresarial 

 

 

Gráfico 12: 4ª Vara Empresarial 
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Gráfico 13: 5ª Vara Empresarial 

 

 

Gráfico 14: 6ª Vara Empresarial 
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Gráfico 15: 7ª Vara Empresarial 

 

 

 Inicialmente, verifica-se que nas varas empresarias onde tramita mais de um 

processo de Recuperação Judicial não existe uma uniformidade no tempo para o 

deferimento do processamento. 

 Na 5ª Vara Empresarial, por exemplo, tem-se o menor tempo de 

processamento deferido (3 dias), mas também o segundo mais alto (277 dias). 

 A tabela 9 agrega o tempo médio em que cada vara empresarial leva para 

deferir o processamento de Recuperação Judicial. 

 

Tabela 9: Tempo Médio para o Deferimento do Processamento da Recuperação Judicial 

Juízo Tempo médio (dias) 

1ª vara empresarial 35,75 

2ª vara empresarial 100,8 
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4ª vara empresarial 40,5 
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5ª vara empresarial 80,25 

6ª vara empresarial 17 

7ª vara empresarial 28 

TJRJ 116,61 

 

 Ressalto que o fator tempo, em qualquer processo judicial, pode ser decisivo 

na defesa do direito tutelado. No entanto, no processo de Recuperação Judicial esse 

fator se torna ainda mais determinante, uma vez que se está diante de sociedades 

que correm contra o tempo buscando sua manutenção no mercado. 

Conforme salienta o relatório da pesquisa feita pelo Ministério da Justiça31: 

“Economicamente, o tempo utilizado para cumprir essas etapas 

é extremamente importante para a empresa e para a economia 

como um todo. Primeiro, pelo fato de reduzir a incerteza perante 

o funcionamento e sobrevivência da empresa o quanto antes 

pela apresentação do plano de recuperação. Isso permite com 

que a sociedade tenha um menor custo de renegociar contratos 

com novos fornecedores, ou outros parceiros comerciais. 

Segundo, por reduzir a depreciação dos ativos da empresa, uma 

vez que quanto mais lento o processo, maior será o efeito do 

tempo sobre o valor dos ativos da empresa, impactando o valor 

da empresa como um todo. Com isso, um processo mais ágil 

traz benefícios para as empresas tanto no que diz respeito a sua 

chance de sobrevivência como ao seu valor em si.” 

 

 Isso porque, até que seja deferido o processamento da recuperação judicial 

da sociedade, ela não faz jus às benesses oferecidas pela Lei de Recuperação de 

Empresas, e que são fundamentais à sua sobrevivência, tais como32: 

                                                           
31

 Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça. Série Pensando o Direito: Análise da Nova Lei 
de Falências, n. 22/2010. P.25 



82 
 

 
 

1. dispensa da apresentação de certidões negativas para que o devedor exerça 

suas atividades, exceto para contratação com o Poder Público ou para 

recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios; 

2. suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor; e 

3. suspensão do curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face 

do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. 

 Assim, cada dia sem que se tenha o deferimento do processamento fica a 

sociedade desprovida de tais benefícios que, frise-se, são fundamentais à sua 

sobrevivência. 

 Ainda que não se tenha um estudo específico que defina qual o prazo máximo 

em que o juízo deve proferir tal decisão, os dados da pesquisa mostram que o 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro leva quase 4 meses para deferir o 

processamento de uma recuperação judicial. 

 Tais números evidenciam que não é preciso ser especialista para verificar que 

se trata de muito tempo para uma sociedade que está em crise e que busca pela 

ajuda do Poder Judiciário para manter sua atividade sendo desenvolvida. 

 Segundo a pesquisa solicitada pelo Ministério da Justiça, o tempo gasto pela 

justiça desde a propositura da ação e o deferimento do processamento e de pouco 

mais de um mês33. Ou seja, o tempo gasto pelo TJRJ é bem superior à média 

nacional. 

 

III.4 A Concessão da Recuperação Judicial 

III.4.1 Número de Concessões de Recuperação Judicial 

A Lei de Recuperação de Empresas determina que, deferido o pedido de 

processamento da recuperação judicial, deve a sociedade apresentar, no prazo de 

                                                                                                                                                                                     
32

 Art. 52 da Lei 11.101 
33

 Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça. Série Pensando o Direito: Análise da Nova Lei 
de Falências, n. 22/2010. P 26 
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sessenta dias, o plano de recuperação judicial, sob pena de convolação em 

falência34.  

            Apresentado o referido plano, e não havendo objeções de quaisquer dos 

credores35 no prazo previsto pelo art. 55 daquele diploma (trinta dias), deve a 

sociedade, na forma do art. 57,  apresentar certidões negativas de débitos tributários 

– requisito último a ser cumprido para obter a concessão da recuperação judicial – 

fato que embora não venha ocorrendo, não é óbice à  concessão, conforme 

entendimento jurisprudencial. 

            Cumpridas as exigências, não pode ser outra a decisão do juízo senão a 

concessão da recuperação judicial das empresas submetidas à disciplina da Lei de 

Recuperação de Empresas. Nesse sentido, alude JOSÉ DA SILVA SANTOS: 

“Cumpridas as exigências contidas nas regras da recente lei, o juiz 

poderá conceder a recuperação judicial, cujo plano não tenha sofrido 

objeções dos credores ou tenha sido aprovada pela Assembléia Geral 

de todas as classes de credores: trabalhista, com garantia real, 

quirografários e com privilégio especial ou geral”.36 

Para RICARDO JOSÉ NEGRÃO NOGUEIRA, “lapidando tais proposições, ao 

tratar dos casos em que a decretação da falência se torne necessária, o legislador 

firmou diretriz no sentido de se buscar sempre a preservação e a otimização da 

utilização produtiva dos bens, ativos e recursos produtivos, inclusive os intangíveis 

da empresa (art. 75)”.37 Ou seja, a decretação da falência deve ser considerada o 

último remédio a ser utilizado pelo juízo, cabendo a ele buscar a preservação da 

unidade produtiva quando esta demonstrar sua viabilidade. 

Cumpre salientar que, embora diversas passagens do texto normativo que 

rege o processo de recuperação judicial, extrajudicial e falência se refiram à decisão, 

                                                           
34

 Art. 53 da LRE. 
35

 Art. 55 da LRE. 
36

 PACHECO, José da Silva. Das Disposições Preliminares e das Disposições Comuns: in A Nova Lei de Falências e 
de  Recuperação de Empresas. Rio de Janeiro. Ed. Forense: 2007, pag. 06. Coordenador Paulo Penalva Santos. 
37

 NOGUEIRA, Ricardo José Negrão. Recuperação Judicial: in A Nova Lei de Falências e de  Recuperação de 
Empresas. Rio de Janeiro. Ed. Forense: 2007, pag. 130. Coordenador Paulo Penalva Santos. 
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discute-se a natureza jurídica do ato judicial que concede a recuperação, se 

sentença ou não, porquanto estabelece o art. 180 do referido diploma: 

Art. 180. A sentença que decreta a falência, concede a 

recuperação judicial ou concede a recuperação extrajudicial 

de que trata o art. 163 desta Lei é condição objetiva de 

punibilidade das infrações penais descritas nesta Lei. 

            Entretanto, RICARDO JOSÉ NEGRÃO NOGUEIRA diverge, ao definir os 

atos do juiz na recuperação judicial: 

“Ato judicial de concessão – decisão em que se avança no 

mérito do pedido, com análise do plano da recuperação judicial. 

Embora com características de sentença, com forte conteúdo 

constitutivo, a lei possibilitou o uso do agravo, que poderá ser 

interposto por qualquer credor e pelo Ministério Público (art. 59, 

§2º). Trata-se de agravo de instrumento, já que o processo terá 

curso regular, devendo subir ao tribunal somente o translado das 

peças indicadas pelos interessados. Contra a decisão que não 

concede a recuperação judicial não há previsão legal, podendo 

ser atacada pela via mandamental ou, na hipótese de a não-

concessão resultar em decretação em falência (art. 56, §4º), 

caberá agravo de instrumento, nos termos do art. 100.”38 

 Seja qual for a natureza jurídica do ato judicial que concede a recuperação 

judicial, trata-se de decisão cuja primeira conseqüência é a novação dos créditos, 

permitindo o cumprimento do plano de recuperação na forma como nele previsto. 

 A pesquisa demonstra um dado surpreendente quando o assunto é a 

concessão da recuperação judicial da sociedade requerente: dos 37 requerimentos 

analisados, apenas 18 sociedades obtiveram a concessão da recuperação judicial. 

                                                           
38

 NOGUEIRA, Ricardo José Negrão. Recuperação Judicial: in A Nova Lei de Falências e de  Recuperação de 
Empresas. Rio de Janeiro. Ed. Forense: 2007, pag. 142. Coordenador Paulo Penalva Santos. 
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 Ou seja, menos da metade das sociedades que apresentaram requerimento 

(48,64%), obtiveram. 

 A média nacional anual de concessão de recuperação judicial, nos primeiros 

12 meses de vigência da Lei de Recuperação de Empresas, foi de 156 concessões 

aproximadamente39. 

 Enquanto no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro a média anual 

de concessão de recuperação judicial é de 2,5. 

 Detalhando ainda mais os dados, verifica-se que, em que pese todas as varas 

empresariais estarem apreciando e julgando processos de recuperação judicial, 

apenas 5 delas concederam a recuperação às sociedades requerentes, conforme 

tabela 10 abaixo: 

 

Tabela 10: Número de concessões de Recuperação Judicial por vara empresarial 

Juízo Número de concessões  

1ª vara empresarial 5 

2ª vara empresarial 2 

3ª vara empresarial 0 

4ª vara empresarial 2 

5ª vara empresarial 8 

6ª vara empresarial 0 

7ª vara empresarial 1 

TJRJ 18 

  

 

 

 

                                                           
39

 Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça. Série Pensando o Direito: Análise da Nova Lei 
de Falências, n. 22/2010. P 26. 
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III.4.2 Tempo Médio para Concessão de Recuperação Judicial 

 A análise do tempo médio de concessão da recuperação judicial terá como 

marco inicial a data do requerimento da recuperação judicial. Este cálculo permitirá 

aferir quanto tempo, em média, as varas levam para concederem a recuperação 

judicial às sociedades requerentes. Vejamos: 

 

Tabela 11: Tempo Médio de Concessão da Recuperação Judicial 

Juízo Tempo médio (dias) 

1ª vara empresarial 200 

2ª vara empresarial 569 

4ª vara empresarial 336 

5ª vara empresarial 534,6 

7ª vara empresarial 334 

TJRJ 394,72 

 

 Os números trazidos pela pesquisa são preocupantes. O Tribunal de Justiça 

do Estado do Rio de Janeiro leva mais de 1 ano para conceder uma recuperação 

judicial. A melhor média se encontra na 1ª vara empresarial, que concede a 

recuperação judicial em pouco mais de 6 meses (200 dias), conforme ilustra o 

gráfico 16: 
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Gráfico 16: Tempo médio de concessão da Recuperação Judicial - TJRJ 

 

 

Uma sociedade que se encontra em estado de crise econômico-financeira 

não poder esperar mais de 1 ano para iniciar a sua recuperação efetivamente, com o 

cumprimento do seu plano. 

 

III.5 Observância do prazo para manutenção da suspensão do curso da 

prescrição e de todas as ações e execuções: art. 6º, §4º da LRE 

Segundo o art. 6º, §4º da Lei de Recuperação de Empresas, a suspensão do 

curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face da sociedade 

requerente, em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e 

oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação, 

restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou 

continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial. 

Cuida-se de prazo imposto pela Lei de Recuperação de Empresas para que 

não se eternize a suspensão do curso da prescrição e das ações e execuções, sem 

que a sociedade requerente tenha concedida a sua recuperação judicial. 
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Assim, deferido o processamento da recuperação judicial, a sua concessão 

deverá ser feita no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de se 

restabelecer o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, 

independentemente de pronunciamento judicial, o que inviabilizaria ainda mais a 

recuperação da sociedade. 

Não há questionamentos sobre a importância da observância de tal prazo. 

Mas será que ele está sendo observado? Vejamos: 

Primeiramente, saliente-se que a análise será feita sobre os processos de 

recuperação judicial, desconsiderando o número de sociedades requerentes que 

façam parte deles. Como a contagem desse prazo se inicial na data do deferimento 

do processamento, em tese, após 180 dias deve ser concedida a recuperação 

judicial à sociedade. 

Assim, como apenas uma de todas as sociedades não teve seu 

processamento deferido, uma vez que teve indeferida a sua petição inicial, não há 

óbice para a análise que se propõe. 

Considerando que 2 dos 26 processos ainda estão dentro do prazo, e 1 

processo teve indeferida a sua inicial, a análise será feita em 23 processos. 

Dos 23 processos de recuperação judicial iniciados e com o processamento 

deferido, apenas em 3 o prazo de 180 dias foi observado. Ou seja, em 86,96% dos 

processos o prazo previsto no art. 6º, §4º não foi cumprido, permitindo que os 

credores das sociedades requerentes possam continuar ou iniciar suas ações e 

execuções contra elas. 

Tabela 12: Cumprimento do prazo previsto no art. 6º, §4º 

 Sociedade Juízo Processamento 

 deferido em: 

Prazo 
de 180 

dias 

1 Varig S/A – Viação 
Aérea Rio Grandense, 
Rio Sul Linhas Aéreas 
S/A e Nordeste Linhas 
Aéreas SA 

1ª vara 
empresar

ial 

12/07/2005 observa
do 
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2 Indústrias Reunidas 
Caneco SA 

5ª vara 
empresar

ial 

26/12/2005 não 
observa

do 

3 CASA DE PORTUGAL 4ª Vara 
empresar

ial 

21/06/2006 observa
do 

4 Veplan Hoteis e 
Turismo SA 

6ª Vara 
empresar

ial 

09/10/2006 não 
observa

do 

5 SÃO BERNARDO 
ASSISTÊNCIA 
MÉDICA S A 

5ª Vara 
empresar

ial 

30/03/2009 observa
do 

6 MS Rocha Motos 
Peças e Acessórios 
LTDA ME 

3ª Vara 
empresar

ial 

27/11/2008 não 
observa

do 

7 Imprinta Express 
Gráfica e Editora LTDA 

2ª Vara 
empresar

ial 

23/03/2009 não 
observa

do 

8 Togil Lanches LTDA 
EPP e Antitese LTDA 
EPP 

1ª Vara 
empresar

ial 

19/12/2008 não 
observa

do 

9 NORENGE 
ENGENHARIA LTDA 

5ª Vara 
empresar

ial 

19/12/2008 Não 
observa

do 

10 M Agostini Sa e Orion 
Industria De Plásticos 
LTDA 

2ª Vara 
empresar

ial 

04/03/2009 não 
observa

do 

11 BRETAGNE 
COMERCIAL LTDA e 
HMV PARTICIPAÇÕES 
E 
EMPREENDIMENTOS 
S A 

5ª Vara 
empresar

ial 

05/02/2009 não 
observa

do 

12 SATA SERVIÇOS 
AUXILIARES DE 
TRANSPORTE AÉREO 
S A 

4ª Vara 
empresar

ial 

03/02/2009 não 
observa

do 

13 Mobilita Comercio 
Industria E 
Representacoes LTDA, 
Paraibuna 
Participacoes LTDA e 
Lar e Lazer Comercio E 

5ª Vara 
empresar

ial 

05/03/2009 não 
observa

do 
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Representacoes LTDA 

14 Depósito De Metais 
Praia De Espinho 
LTDA, Depósito De 
Metais Sanjoenense 
LTDA e Rio Recibrás 
Comércio De Metais 
Recicláveis LTDA 

4ª Vara 
empresar

ial 

08/04/2009  não 
observa

do 

15 Quatro Pontos Estúdio 
Gráfico e Papéis LTDA 

3ª Vara 
empresar

ial 

02/09/2011 Ainda 
no 

prazo 

16 Cenotec Construtora 
LTDA 

2ª Vara 
empresar

ial 

10/07/2009 não 
observa

do 

17 ALTM S A Tecnologia e 
Serviços de 
Manutenção 

1ª Vara 
empresar

ial 

07/10/2009 não 
observa

do 

18 Brilhante Cor LTDA 5ª Vara 
empresar

ial 

25/05/2010 não 
observa

do  

19 Info Mart Serviços 
Corporativos LTDA 

5ª Vara 
empresar

ial 

11/11/2010 Não 
observa

do 

20 Companhia T Janér 
Comércio E Indústria 

7ª Vara 
empresar

ial 

04/08/2010 não 
observa

do 

21 Vanilla Cofecções 
LTDA 

4ª Vara 
empresar

ial 

11/11/2010 não 
observa

do 

22 Esfera Logística Digital 
LTDA ME 

3ª Vara 
empresar

ial 

Indeferimento da 
petição inicial 

 

23 Feijão da Lapa Bar e 
Restaurante LTDA-ME. 

2ª Vara 
empresar

ial 

17/06/2011 não 
observa

do 

24 Drogaria Med Fone 
LTDA 

2ª Vara 
empresar

ial 

29/03/2011 Não 
observa

do 

25 Estaçao Cinema E 
Cultura LTDA, 
Viramundo Cinema E 
Participaçoes LTDA e 
EBCINE S A Empresa 

5ª Vara 
empresar

ial 

04/03/2011 não 
observa

do 
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Brasileira De Cinemas 

26 Expresso Cruzeiro do 
Sul 

 

1ª Vara 
empresar

ial 

6/7/2011 Ainda 
no 

prazo. 

 

Outra observação importante é que exatamente nos primeiros processos de 

recuperação judicial iniciados foi observado o prazo. 

A não observância de tal prazo trás grandes riscos ao sucesso da 

recuperação judicial da sociedade, pois permitirá que ativos previstos para o 

cumprimento do plano de recuperação sejam redirecionados para o pagamento 

individualizado desses credores. 

 

III.6 O Encerramento do Processo de Recuperação Judicial 

Estabelece o art. 61 da Lei de Recuperação de Empresas que a sociedade 

permanecerá em recuperação judicial até que se cumpram todas as obrigações 

previstas no plano que se vencerem até dois anos depois da concessão da 

recuperação judicial, estabelecendo o parágrafo único do citado artigo que o 

descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano, nesse período, acarretará 

a convolação em falência. 

Do dispositivo acima é possível concluir que quis o legislador que a 

recuperação judicial, ou seja, monitorada pelo Poder Judiciário, dure tão-somente 2 

anos, ainda que seu plano preveja o cumprimento de obrigações que ultrapasse 

esse prazo. 

 Ou seja, havendo previsão, no plano, de cumprimento de obrigações 

superiores ao prazo de 2 anos, estas serão cumpridas extrajudicialmente e, na 

hipótese de descumprimento do plano pela sociedade, qualquer credor poderá 

requerer a execução específica ou a sua falência. 
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 Já foi dito aqui que, das 37 sociedades que apresentaram requerimento de 

recuperação judicial, apenas 18 obtiveram. Vejamos agora se já houve algum 

encerramento do processo e se o mesmo se deu no prazo legal previsto: 2 anos 

contados da concessão da recuperação judicial. 

 

Tabela 13: Tempo de duração dos processos de Recuperação Judicial 

 Empresa Requerimento 

de 

Recuperação 
Judicial 

 

Juízo Status do 
processo  

Tempo de 
duração do 
processo40 

41(dias) 

1 Varig S/A – Viação 
Aérea Rio 
Grandense, Rio Sul 
Linhas Aéreas S/A 
e Nordeste Linhas 
Aéreas SA 

17/06/2005 1ª vara 
empresarial 

Encerrado em 
04/09/2009, 

após 
cumprimento 

de todo o 
plano. 

1.540 

(4 anos e 3 
meses) 

2 Indústrias Reunidas 
Caneco SA 

23/12/2005 5ª Vara 
Empresarial 

Convolação 
em falência 

em 
05/10/2006 

286 

3 Casa De Portugal 22/05/2006 4ª Vara 
Empresarial 

Convolação 
em falência 

em 
17/12/2009 

1.305 

(3 anos 7 
meses) 

4 Veplan Hotéis e 
Turismo SA 

22/09/2006 6ª Vara 
Empresarial 

Aguardando 
concessão 

1.926 

(5 anos 4 
meses) 

5 São Bernardo 
Assistência Médica 
S A 

26/06/2008 5ª Vara 
Empresarial 

Aguardando 
encerramento 

1.283 

(3 anos 6 
meses) 

6 MS Rocha Motos 
Peças e Acessórios 
LTDA ME 

 

08/08/2008 3ª Vara 
Empresarial 

Homologada 
a desistência 
em 29/9/2011, 
em razão de 

1.147 

(3 anos 2 
meses) 

                                                           
40

 Nos processos que ainda não foram encerrados, a contagem do tempo de duração foi feita até o dia até 
31/12/2011. 
41

 A contagem teve como tempo inicial a data do requerimento da recuperação judicial da sociedade. 
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pagamento 
integral da 

dívida. 

7 Imprinta Express 
Gráfica e Editora 
LTDA 

26/11/2008 2ª Vara 
Empresarial 

Aguardando 
concessão 

1.130 

(3 anos 1 
mês) 

8 Togil Lanches 
LTDA EPP e 
Antitese LTDA EPP 

04/12/2008 1ª Vara 
Empresarial 

Aguardando 
encerramento 

1.122 

(3 anos 1 
mês) 

9 Norenge 
Engenharia LTDA 

12/12/2008 5ª Vara 
Empresarial 

Aguardando 
encerramento 

1114 

(3 anos 1 
mês) 

10 M Agostini Sa e 
Orion Industria De 
Plásticos LTDA 

15/12/2008 2ª Vara 
Empresarial 

Aguardando 
encerramento 

1111 

(3 anos 1 
mês) 

11 Bretagne Comercial 
LTDA e HMV 
Participações E 
Empreendimentos 
S A 

15/01/2009 5ª Vara 
Empresarial 

Aguardando 
encerramento 

1080 

(3 anos) 

12 SATA Serviços 
Auxiliares De 
Transporte Aéreo S 
A 

16/01/2009 4ª Vara 
Empresarial 

Convolação 
em falência 

em 
27/04/2011 

831 

(2 anos 3 
meses) 

13 Mobilita Comercio 
Industria E 
Representações 
LTDA, Paraibuna 
Participações LTDA 
e Lar e Lazer 
Comercio E 
Representações 
LTDA 

06/02/2009 5ª Vara 
Empresarial 

Aguardando 
encerramento 

1.058 

(2 anos 11 
meses) 

14 Depósito De Metais 
Praia De Espinho 
LTDA, Depósito De 
Metais 
Sanjoenense LTDA 
e Rio Recibrás 
Comércio De 
Metais Recicláveis 
LTDA 

13/02/2009 4ª Vara 
Empresarial 

Aguardando 
concessão 

1051 

(2 anos 11 
meses) 

15 Quatro Pontos 27/02/2009 3ª Vara Aguardando 1037 
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Estúdio Gráfico e 
Papéis LTDA 

Empresarial concessão 
(2 anos 10 

meses) 

16 Cenotec 
Construtora LTDA 

13/05/2009 2ª Vara 
Empresarial 

Convolação 
em falência 

em 
13/06/2011 

761 

(2 anos 1 
mês) 

17 ALTM S A 
Tecnologia e 
Serviços de 
Manutenção 

27/08/2009 1ª Vara 
Empresarial 

Aguardando 
concessão 

856 

(2 anos 4 
meses) 

18 Brilhante Cor LTDA 26/02/2010 5ª Vara 
Empresarial 

Aguardando 
encerramento 

673 

(1 ano 10 
meses) 

19 Info Mart Serviços 
Corporativos LTDA 

28/04/2010 5ª Vara 
Empresarial 

Aguardando 
concessão 

612 

(1 ano 8 
meses) 

20 Companhia T Janér 
Comércio E 
Indústria 

07/07/2010 7ª Vara 
Empresarial 

Aguardando 
encerramento 

542 

(1 ano 6 
meses) 

21 Vanilla Cofecções 
LTDA 

22/09/2010 4ª Vara 
Empresarial 

Aguardando 
concessão 

465 

(1 ano 3 
meses) 

22 Esfera Logística 
Digital LTDA ME 

 

13/10/2010 3ª Vara 
Empresarial 

29/8/2011 

Indeferimento 
da inicial 

320 

 

23 Feijão da Lapa Bar 
e Restaurante 
LTDA-ME. 

29/11/2010 2ª Vara 
Empresarial 

Aguardando 
concessão 

397 

(1 ano 1 mês) 

24 Drogaria Med Fone 
LTDA 

07/02/2011 2ª Vara 
Empresarial 

Aguardando 
concessão 

327 

25 Estação Cinema E 
Cultura LTDA, 
Viramundo Cinema 
E Participações 
LTDA e EBCINE S 
A Empresa 
Brasileira De 
Cinemas 

10/02/2011 5ª Vara 
Empresarial 

Aguardando 
concessão 

324 

26 Expresso Cruzeiro 
do Sul 

05/05/2011 1ª Vara 
Empresarial 

Aguardando 
concessão 

240 
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 Inicialmente, verifica-se que somente 1 processo foi encerrado decorrente do 

cumprimento do plano, que foi exatamente a primeira ação ajuizada requerendo a 

recuperação judicial, nos termos da novel legislação. 

 No entanto, verifica-se, também, que neste caso não houve cumprimento do 

prazo de 2 anos contados da concessão da recuperação judicial. O processo durou 

longos 3 anos e 8 meses até ser encerrado. 

 O juízo competente, da 1ª vara empresarial, em suas razões de decidir 

manter a recuperação judicial das sociedades requerentes, asseverou que o 

processo teve como suporte um extenso e detalhado plano de recuperação, cujo 

teor previa a forma de cumprimento de todas as obrigações nele contidas. 

Entretanto, a complexidade que norteou o caso tornou inviável a observância de 

todas as suas disposições, fato que culminou no não cumprimento de certas 

obrigações, muito embora por motivos alheios à vontade das sociedades. 

 Para o magistrado, tal contexto, no entanto, não poderia levar à decretação 

da falência das sociedades42, pois, como dito, o inadimplemento não foi motivado 

por elas, razão que exigiu que o juízo tomasse outras providências, que culminaram 

na determinação de manutenção da recuperação judicial, como acredita permitir a 

Lei de Recuperação de Empresas. 

 Segundo ele, a permissão aludida se encontra no próprio caput do art. 61 do 

referido diploma, que prevê a duração da recuperação “até que se cumpram todas 

as obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 (dois) anos depois da 

concessão da recuperação judicial”. Ou seja, seria legítima a manutenção da 

recuperação judicial enquanto perdurarem as obrigações que se venceram durante 

os dois anos seguintes à concessão da recuperação judicial requerida. 

                                                           
42

 Art. 61. Proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei, o devedor permanecerá em recuperação judicial até 

que se cumpram todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 (dois) anos depois da concessão 
da recuperação judicial. 
 § 1

o
 Durante o período estabelecido no caput deste artigo, o descumprimento de qualquer obrigação prevista 

no plano acarretará a convolação da recuperação em falência, nos termos do art. 73 desta Lei. 
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 Acredita que tal interpretação em nada fere o diploma que prevê a 

recuperação judicial. Pelo contrário, vai ao encontro de seus princípios e objetivos, 

que concorrem sempre para a manutenção das sociedades que demonstrem a sua 

viabilidade, uma vez que a falência implica na perda de uma fonte produtiva de 

riqueza e de desenvolvimento, não sendo a solução primeira a ser adotada quando 

outra se mostrar mais eficiente. 

 Entende o magistrado que a decisão em comento não cuidou de prorrogação 

da recuperação judicial, mas de sua manutenção, como preceitua o caput do art. 61, 

nos casos em que não tiverem sido cumpridas as obrigações que se vencerem no 

prazo de dois anos. 

 Diferentemente, a manutenção da recuperação judicial teria sido realizada 

com o intuito de se alinhar ao espírito da Lei, qual seja, a manutenção das atividades 

empresariais quando estas não forem nocivas à sociedade. 

 Essa manutenção estaria intrinsecamente ligada ao objetivo da Lei de 

Recuperação de Empresas, nos casos em que o tempo previsto para o 

adimplemento das obrigações vencidas, qual seja, dois anos, não fora suficiente e 

por isso a necessidade de sua continuidade. 

 No caso das recuperandas Varig S.A e outros, a indefinição do Quadro Geral 

de Credores concursais impossibilitou a definição dos valores para efeito da 

escrituração das debêntures SPE, igualmente aos extraconcursais como 

destinatários das debêntures UPV. Dessa forma, indefinido o Quadro Geral de 

Credores, necessário se fez a manutenção da recuperação judicial até ulterior 

cumprimento de todas as obrigações contidas em seu plano e vencidas em até dois 

anos, contados da aprovação do plano. 

 Com a possibilidade de empresas que atravessam crise econômico-financeira 

se submeterem ao processo de recuperação judicial, a Lei de Recuperação de 

Empresas passou a espelhar mais a realidade do cenário econômico atual, já que 

não se deve impedir o desenvolvimento de uma atividade empresária que ainda gera 

riquezas ao país. 
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 Outra recuperação judicial foi encerrada após homologação de pedido de 

desistência decorrente do pagamento integral da dívida pela sociedade requerente. 

 Por fim, houve outro processo encerrado, mas seu encerramento decorreu do 

indeferimento da petição inicial, após inércia da sociedade requerente em não 

emendá-la. 

 Ao todo, 24,32% das sociedades tiveram seu processo de recuperação 

encerrado. Vejamos as suas razões: 

 

Tabela 14: Razões de encerramento da Recuperação Judicial 

Razões de Encerramento Sociedades envolvidas 

Cumprimento do plano 8,1% 

Indeferimento da petição inicial 2,7% 

Desistência  2,7% 

Convolação em Falência  10,81% 

 

 Diante disso, preliminarmente, é possível afirmar que, desde a vigência da 

nova Lei de Recuperação de Empresas, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 

Janeiro, encerrou apenas 8,1% das recuperações judiciais, após ter as requerentes 

cumprido todo o seu plano de recuperação. E, mesmo assim, não foi observado o 

prazo de 2 anos estabelecido pela Lei de Recuperação de Empresas. 

 Como já informado, 18 sociedades, distribuídas em 11 processos, obtiveram a 

concessão da recuperação judicial. A contagem do prazo de encerramento se inicia 

exatamente quando da concessão. De modo que a tabela 15 informa se, nesses 

casos, ouve cumprimento a tal prazo: 
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Tabela 15: Observância do prazo para encerramento da recuperação judicial, contado da data 

de sua concessão  

 Empresa Concessão 
da 

Recuperação 
Judicial 

Status do 
processo  

Tempo de 
duração do 
processo 

1 Varig S/A – Viação 
Aérea Rio 
Grandense, Rio Sul 
Linhas Aéreas S/A e 
Nordeste Linhas 
Aéreas SA 

06/01/2006 Encerrado em 
04/09/2009, 

após 
cumprimento 

de todo o 
plano. 

3 anos e 8 
meses 

2 Casa De Portugal 22/12/2006 Convolação 
em falência 

em 
17/12/2009 

3 anos 

3 São Bernardo 
Assistência Médica S 
A 

13/09/2010 Aguardando 
encerramento 

1 ano e 3 
meses 

4 Togil Lanches LTDA 
EPP e Antitese LTDA 
EPP 

20/10/2009 Aguardando 
encerramento 

2 anos 2 
meses 

5 Norenge Engenharia 
LTDA 

16/12/2009 Aguardando 
encerramento 

2 anos 

6 M Agostini Sa e 
Orion Industria De 
Plásticos LTDA 

07/07/2010 Aguardando 
encerramento 

1 ano e 5 
meses 

7 Bretagne Comercial 
LTDA e HMV 
Participações E 
Empreendimentos S 
A 

13/09/2010 Aguardando 
encerramento 

1 ano e 3 
meses 

8 SATA Serviços 
Auxiliares De 
Transporte Aéreo S A 

20/04/2010 Convolação 
em falência 

em 
27/04/2011 

1 ano 

9 Mobilita Comercio 
Industria E 
Representações 
LTDA, Paraibuna 
Participações LTDA e 
Lar e Lazer Comercio 
E Representações 

03/11/2009 Aguardando 
encerramento 

2 anos e 1 
mês  
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LTDA 

10 Brilhante Cor LTDA 7/11/2011 Aguardando 
encerramento 

1 mês 

11 Companhia T Janér 
Comércio E Indústria 

06/06/2011 Aguardando 
encerramento 

6 meses  

 

 A tabela 15 traz importantes dados. O primeiro é que, como já salientado, 

somente 1 processo (que representa 8,1% das sociedades requerentes) encerrou a 

recuperação judicial por cumprimento integral do seu plano. No entanto, tal 

encerramento se deu em quase o dobro do prazo estabelecido pela Lei de 

Recuperação de Empresas. 

 Outro dado importante é que em 5 dos processos, que envolvem 10 

sociedades requerentes que obtiveram a concessão da recuperação judicial, não 

houve respeito ao prazo de encerramento. Isso quer dizer que 19,23% dos 

processos de recuperação judicial iniciados, e cuja recuperação já foi concedida, 

não observaram o prazo previsto no art. 6º,§4º da LRE. 

 Um terceiro dado mostra que 4 dos 11 processos cuja recuperação judicial foi 

concedida, e que ainda tramitam no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 

já ultrapassaram o prazo para encerramento. Tais processos envolvem 6 

sociedades, ou seja, 6 sociedades que já deveriam ter suas recuperações judiciais 

encerradas ainda se encontram sob a tutela do Poder Judiciário. 

 Em percentagem, isso significa que 46,15% das sociedades que tiveram a 

concessão da recuperação judicial e que ainda se encontram sob a tutela do Poder 

Judiciário já deveriam ter encerrado o processo. Comparando com o número total de 

requerimentos feitos (37), significa que 16,21% das sociedades já deveriam estar se 

recuperando extrajudicialmente.   

  Verifica-se, também, que 2 sociedades tiveram a concessão da recuperação 

judicial convolada em falência, como previsto do art. 73 da Lei de Recuperação de 
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Empresas43. Ou seja, 11,11% de todas as sociedades que tiveram a concessão. Em 

relação ao número de sociedades requerentes, trata-se de 5,4%. 

III.7 Tempo médio de duração do processo de Recuperação Judicial 

 No item anterior restou esclarecido que, ao pensar o novo processo de 

recuperação judicial, quis o legislador deixá-lo a cargo do Poder Judiciário somente 

por 2 anos, contados da concessão da recuperação judicial. De modo que, ainda 

que o plano de recuperação judicial preveja prazos maiores para o seu cumprimento, 

a sociedade requerente irá fazê-lo extrajudicialmente. 

 No entanto, da tabela 16 é possível aferir que em nenhum dos processos se 

cumpriu ou irá cumprir tal prazo. 

 Ainda que se argumente que a contagem do prazo só tem início quando da 

concessão da recuperação judicial e ainda há sociedades que não obtiveram a sua 

concessão, tais alegações não se sustentam. 

 Jamais pensou o legislador que do deferimento do processamento até a 

concessão da recuperação judicial fosse ser necessário quase 1 ano, como ocorreu 

em diversos casos. 

 Com relação aos processos já encerrados, o tempo médio de duração foi de 

28,71 meses, ultrapassando o previsto pelo legislador. 

 A tabela 16 a seguir mostra o tempo médio de duração de todos os processos 

em cada vara empresarial. Frise-se que este comparativo busca aferir o tempo de 

duração dos processos não findos até o dia 31/12/2011, por isso este é o termo final 

do levantamento. 

 

                                                           
43

 Art. 73. O juiz decretará a falência durante o processo de recuperação judicial: 
        I – por deliberação da assembléia-geral de credores, na forma do art. 42 desta Lei; 
        II – pela não apresentação, pelo devedor, do plano de recuperação no prazo do art. 53 desta Lei; 
        III – quando houver sido rejeitado o plano de recuperação, nos termos do § 4

o
 do art. 56 desta Lei; 

        IV – por descumprimento de qualquer obrigação assumida no plano de recuperação, na forma do § 1
o
 do 

art. 61 desta Lei. 
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Tabela 16: Tempo médio de duração dos processos de recuperação judicial 

Juízo Tempo médio (dias) 

1ª vara empresarial 2 anos e 7 meses 

2ª vara empresarial 2 anos e 3 meses 

3ª vara empresarial 2 anos e 3 meses 

4ª vara empresarial 2 anos e 6 meses 

5ª vara empresarial 2 anos e 2 meses 

6ª vara empresarial 5 anos e 4 meses 

7ª vara empresarial 1 ano e 6 meses 

TJRJ 2 anos e 7 meses 

 

 A tabela informa que os processos de recuperação judicial no Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio de Janeiro têm uma duração média de 2 anos e 7 meses, 

bem superior ao previsto pelo legislador. 

 O gráfico 17, abaixo, consolida as informações sobre o tempo de todas as 

etapas procedimentais dos processos de recuperação judicial analisados, facilitando 

sua análise global e o diagnóstico dos principais gargalos. 
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Gráfico 17: Tempos de cada uma das fases dos processos de recuperação judicial (dias) 

 

 

 A primeira análise que é possível ser feita sobre o gráfico acima é que nem a 

6ª nem a 7ª Vara Empresarial encerraram seus processos de recuperação judicial. 

Percebe-se, também, a 6ª vara empresarial não concedeu nenhuma recuperação 

judicial. 

 O tempo de concessão da recuperação judicial da 1ª vara empresarial é o 

menor. No entanto, esta vara foi a que mais levou tempo para encerrar um processo. 

 Das varas empresarias que concederam a recuperação judicial, a 7ª foi a 

que mais tempo levou. E a que mais rapidamente encerrou foi a 5ª vara empresarial. 

 

 

III.8 Convolação da Recuperação Judicial em Falência  

 Conforme dispõe o art. 73 da Lei de Recuperação de Empresas, o juiz 

decretará a falência da sociedade durante o processo de recuperação judicial: 

I – por deliberação da assembléia-geral de credores, na forma 

do art. 42 desta Lei; 
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35,75 

100,8 

514 

40,5 

80,25 

17 

28 

200 

569 

336 

534,6 
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731,5 

283 

Deferimento do Processamento Concessão da Recuperação Judicial

Encerramento da Recuperação Judicial
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II – pela não apresentação, pelo devedor, do plano de 

recuperação no prazo do art. 53 desta Lei; 

III – quando houver sido rejeitado o plano de recuperação, nos 

termos do § 4o do art. 56 desta Lei; 

IV – por descumprimento de qualquer obrigação assumida no 

plano de recuperação, na forma do § 1o do art. 61 desta Lei. 

 A pesquisa mostra que 10,81% das sociedades que apresentaram pedido de 

recuperação judicial tiveram a recuperação convolada em falência, ainda que não 

tenha sido concedida a recuperação judicial. 

 É sabido que a intenção da Lei de Recuperação de Empresas é manter a 

continuidade da atividade das sociedades, por isso, a convolação da recuperação 

judicial em falência é ato que se justifica tão-somente quando demonstrada a 

nocividade da sociedade. 

 Exatamente por se tratar de uma situação que não se espera que ocorra 

dentro do processo de recuperação judicial, o próximo capitulo abordará mais 

detidamente os processos cuja recuperação foi convolada em falência, buscando 

demonstrar quais fatores levaram à sua ocorrência. 
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IV. ANÁLISE SOBRE A CONVOLAÇÃO DAS RECUPERAÇÕES JUDICIAIS EM 

FALÊNCIA 

 

 Inicialmente, cumpre mencionar que a nova sistemática falimentar privilegia o 

princípio da preservação da empresa, através do fornecimento de relevante 

instrumento para que empresas em pontual e transitória instabilidade econômico-

financeira possam se recuperar, restabelecendo-se, de tal modo, a normalidade da 

atividade empresarial.  

 Visa a nova sistemática garantir a efetividade do princípio da função social da 

empresa, evitando-se que empresas viáveis e recuperáveis venham a ter a falência 

decretada, por conta de circunstância momentânea superável.  

 Conforme é de curial sabença, a falência configura o derradeiro estágio da 

empresa, que não mais reúne elementos econômicos capazes de fazê-la subsistir, 

vendo-se, de todo, incapacitada para superar a crise econômico-financeira na qual 

se encontra inserida.  

 Há que se ressaltar, contudo, que a recuperação judicial se traduz em 

instrumento jurídico disponível para empresas que, de fato, se mostrem em 

condições de superar a crise econômica, restabelecendo com normalidade a sua 

atividade.  

 Com efeito, permitir-se que empresas sem tais condições venham a subsistir 

sob o manto da recuperação judicial implica em desvirtuar o próprio espírito da Lei 

de Recuperação de Empresas contrariando o princípio da função social da empresa. 

Os malefícios sociais decorrentes da manutenção em atividade de empresa em 

situação falimentar se revelam contundentes e devem ser evitados.  

 Conforme já informado, a pesquisa mostra que 10,81% das sociedades que 

apresentaram pedido de recuperação judicial tiveram a recuperação convolada em 

falência. Diante disso, esse capítulo tem por objeto descrever quais fatores levaram 

a tal ocorrência. 
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IV.1 INDÚSTRIAS REUNIDAS CANECO SA 

 O novo sistema falimentar adotou o consagrado princípio da preservação da 

empresa, destacado no art. 47 da Lei: 

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

superação da situação de crise econômico-financeira do 

devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do 

emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, 

promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função 

social e o estímulo à atividade econômica. 

 Mas o princípio da preservação da empresa não há de prevalecer a qualquer 

custo. No processo de recuperação judicial, assim como em qualquer outro, devem 

estar presentes as condições genéricas da ação e os pressupostos de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo. 

 Sendo certo que a ausência de requisito de procedibilidade pode decorrer de 

fato superveniente à regular instauração do processo, e uma vez não sendo 

superado o defeito surgido incidentalmente, haverá de ser extinto o processo, na 

fase em que estiver. 

 Foi o que se verificou neste caso, não só com relação aos pressupostos de 

existência, ou seja, os requisitos para que a relação processual se constitua 

validamente, mas, sobretudo, em relação aos pressupostos de desenvolvimento, 

que são aqueles a serem atendidos depois que o processo se estabeleceu, a fim de 

que possa ter curso também regular. 

 O presente pedido de recuperação judicial teve o seu processamento deferido 

por vislumbrar o juízo, na ocasião, aparência de regularidade que o autorizava a 

assim proceder. 

 Entretanto, posteriormente, emergiram defeitos subjetivos e defeitos formais 

que inviabilizam a continuação do processo, levando, indiscutivelmente, à 

decretação da falência. 
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 Frise-se que a convolação da recuperação judicial em falência não está 

adstrita às hipóteses previstas no art. 73 da Lei de Recuperação de Empresas. 

 Com efeito, o rol do sobredito art. 73 não é taxativo, não é exaustivo. E nem 

poderia ser diferente, pois o controle da legalidade do processo, de qualquer 

processo, é ato privativo do juiz, indeclinável e indelegável. 

 Assim, é indiscutível a possibilidade de convola-se a recuperação em falência 

quando ausentes pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do 

processo. 

 Segundo o juízo, a sociedade jamais assumiu a postura de quem quer e luta 

para sanear o estado de crise econômico-financeira da empresa, com vistas à 

manutenção dos empregos e à garantia dos créditos, não preenchendo, assim, os 

requisitos mínimos de existência e desenvolvimento do processo. 

 Desde o ajuizamento da ação, não cumpriu determinações judiciais e 

obrigações processuais, ou as cumpriu a destempo. Jamais satisfez o pagamento da 

remuneração do Administrador Judicial, deixou de prestar informações e juntar 

documentos relevantes ao processo. Seus acionistas foram omissos no 

fornecimento de dados sobre os contratos realizados. 

 Essa desídia da sociedade revelaria o seu descompromisso com o 

cumprimento dos pressupostos objetivos de desenvolvimento válido e regular do 

processo, o que conduz à interrupção do processo de recuperação, com a 

consequente decretação da falência. 

 Além disso, verifica-se que o feito careceu de pressuposto especifico de 

constituição imposto pela própria legislação especial, qual seja, o da viabilidade da 

empresa. 

 É certo que, se verificada, desde logo, a impossibilidade de descumprimento 

do plano proposto, o indeferimento da pretensão recuperatória é de rigor. A 

constatação posterior (no curso da recuperação) da inviabilidade implica a 

conversão do processo de recuperação em solução liquidatária, a teor do art. 73 da 

LRE. 
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 Com efeito, o fundamento do Direito de Recuperação Judicial da Empresa é o 

de sanear a vida empresarial, eliminando empresas que tenham revelado 

incapacidade para permanecer no mercado e possam contaminar o andamento dos 

negócios. Visa precipuamente a verdadeira valorização da continuidade das 

atividades produtivas, só devendo ser elegível à recuperação aquela empresa que 

se mostre viável. 

 Para o juízo, o que não se pode admitir é o jogo do “faz de conta”. Portanto, 

não reunindo a empresa, como in casu, condições para a recuperação, está fadada 

à imediata liquidação, sem possibilidade de lesar os interesses dos trabalhadores e 

credores, além de se arrastar num processo moroso por anos e anos, emperrando a 

máquina judiciária. 

 Enfim, o processo de recuperação judicial não tinha mais razão de prosseguir, 

sob pena de desmoralização do próprio Poder Judiciário. A benesse especialmente 

concedida pela Lei de Recuperação de Empresas não pode prestar-se como 

instrumento para atender a interesses escusos do devedor. 

 Diante disso, foi convolada a recuperação judicial da sociedade em falência. 

 

IV.2 CASA DE PORTUGAL 

  Grandes duas credoras da Recuperanda, as empresas Light Serviços de 

Eletricidade S/A e White Martins Gases Industriais Ltda., informaram ao juízo quanto 

ao não cumprimento do plano de recuperação judicial aprovado em 2006. Não 

cumprindo a Casa de Portugal os débitos concursais e extraconcursais, 

demonstrando de forma cabal sua incapacidade financeira.  

 Tal fato é verdadeiro, posto que o próprio Administrador Judicial informou que 

o plano de recuperação judicial foi descumprido, acumulando a Recuperanda mais 

dívidas, entretanto, não agindo de forma dolosa.  
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 Para o juízo, pouco importa a intenção da Recuperanda, o fato é que a Casa 

de Portugal, infelizmente, não tinha a menor condição de recuperação, diante de sua 

profunda e irremediável crise financeira.  

 Para ele a continuação de suas atividades somente traria maiores prejuízos 

aos credores, especialmente com a dilapidação do patrimônio imobiliário da 

Recuperanda, prevista no plano. 

 A continuação da recuperação, destarte, revela-se inviável e severamente 

prejudicial aos interesses de todos os credores e não somente aos requerentes da 

quebra, impondo-se a imediata decretação da falência, em vista da insolvabilidade 

manifesta e irremediável da recuperanda. 

 Na forma do parágrafo 1º, do artigo 61, da Lei de Recuperação de Empresas, 

durante o período estabelecido no caput do referido artigo, o descumprimento de 

qualquer obrigação prevista no plano acarretará a convolação da recuperação em 

falência, nos termos do artigo 73 da Lei.  

 Foi a hipótese em tela. O plano de recuperação judicial não foi cumprido 

desde 2006, ao contrário, a Recuperanda acumulou mais dívidas, o que colocou em 

risco, inclusive, a situação econômico financeira dos diversos credores. Isto posto, 

foi decretada a falência da Casa de Portugal,  

 

IV.3 SATA SERVIÇOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AÉREA SA. 

 O juízo considerou que a situação econômico-financeira da empresa 

recuperanda se afigurava irreversível. Em elaborado pelo Administrador Judicial, em 

que é requerida a decretação da falência, verifica-se que, conquanto tenha sido o 

plano homologado em abril de 2010, até aquele momento a empresa não havia 

conseguido alcançar o ponto de equilíbrio, operando sob prejuízo.  

 O Administrador Judicial afirmou, outrossim, de forma categórica que a 

empresa recuperanda não apresentava condições de cumprir as obrigações do 

plano de recuperação judicial. Destacou que o primeiro pagamento previsto pelo 
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plano de recuperação concernente aos créditos trabalhistas não foi realizado pela 

empresa.  

 Afirmou o Administrador Judicial que o déficit financeiro se avoluma de forma 

progressiva, não se vislumbrando meios para se reverter tal situação, que se afigura, 

de fato, caótica, tendo sido ressaltado que sequer as rescisões contratuais vêm 

sendo pagas. A empresa recuperanda não se apresenta em condições para arcar 

até mesmo com os custos do processo, conforme ressaltado no relatório citado.  

 Os fatos citados demonstram a absoluta incapacidade da empresa de se 

recuperar da grave crise econômico-financeira, não se justificando o prosseguimento 

do processo de recuperação judicial, sob pena de se desvirtuar o espírito da novel 

sistemática jurídico-falimentar. 

 Diante disso, foi decretada a falência da sociedade por descumprimento do 

plano de recuperação judicial. 

  

IV.4  CENOTEC CONSTRUTURO LTDA 

 Deferido o processamento e apresentado o plano de recuperação judicial, 

sem que tenha sido publicado o edital determinado no art. 53, § único da Lei 

11.101/2005, que determina a publicação de edital contendo aviso aos credores 

sobre o recebimento do plano de recuperação e fixando o prazo para a manifestação 

de eventuais objeções, em que pese intimada a recuperanda a providenciar a 

publicação há mais de três meses, a mesma não cumpriu. 

 Além do descumprimento do disposto no art. 53 da Lei de Recuperação de 

Empresas, a recuperanda teria praticado graves atos de fraude, comprovados nos 

autos, conforme alerta o Ministério Público. Portanto, quer seja pelo descumprimento 

do disposto na Lei de Recuperação de Empresas, cuja conseqüência é o decreto da 

falência, que sejam os atos fraudulentos praticados pela recuperanda, impôs-se a 

falência da sociedade. 
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IV.5 O CASO VARIG 

  O caso VARIG foi o primeiro a se utilizar da novel legislação falimentar, 

aplicando-a em toda a sua extensão e demonstrando sua importância ao cenário 

econômico do país. A edição dessa Lei de Recuperação de Empresas demonstrou a 

opção do legislador em buscar manter produtiva a principal fonte de riqueza da 

nação, ainda que passe por momentos de dificuldades, em detrimento da mera 

impontualidade, antes suficiente para fazer desaparecer uma empresa, ainda que 

presente a sua viabilidade. 

 Exatamente por ter sido a primeira experiência de aplicação da Lei de 

Recuperação de Empresas, o caso VARIG acabou se tornando um paradigma, cujas 

decisões impactaram profundamente os demais pedidos de recuperação judicial. 

 Após 4 anos e 3 meses de trâmite, o juízo encerrou o processo de 

recuperação judicial da VARIG e outros, sob o fundamento de cumprimento integral 

do plano: 

“Debruçando-se na análise do cumprimento das 

obrigações vencidas no prazo de dois anos após a 

decisão concessiva de recuperação judicial, prevista no 

art. 61 da Lei 11.101/05, verifica-se que elas foram 

satisfeitas. Declara este juízo, portanto, que o plano de 

recuperação judicial foi cumprido. Assim sendo, tendo em 

vista que decorreu o prazo do art. 61 e na forma do art. 63 

da lei 11.101/05, DECRETO ENCERRADO o processo de 

recuperação de S.A VIAÇÃO AÉREA RIOGRANDENSE e 

OUTROS”... 

 Ocorre que, quase um ano depois de encerrada a sua recuperação judicial, a 

VARIG e outros ingressaram com pedido de autofalência. 

 Segundo as razoes apresentadas na inicial, a escrituração contábil das 

sociedades demonstrava que elas não possuíam solvabilidade, operando sob 

prejuízo e com passivo a descoberto. 
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 Portanto, sem vislumbrar qualquer alternativa que permitisse equilibrar a 

situação patrimonial e financeira das sociedades, o Administrador Judicial confessou 

a falência das recuperandas. 

 Segundo o Administrador Judicial, as dificuldades financeiras e a incerteza 

sobre o futuro das empresas trouxeram alto grau de stress em todos os funcionários. 

As sociedades não tinham mais condições de pagar os credores extraconcursais. 

 Alem disso, os recursos de curto prazo eram insuficientes para a manutenção 

da atividade econômica, as sociedades deixaram de recolher as contribuições 

previdenciárias, bem como deixaram de ser pagas as verbas trabalhistas, houve 

redução no quadro de funcionários, tributos deixaram de ser recolhidos. 

 Demandas judiciais, debêntures não escrituradas por falta de recursos 

também foram fatores decisivos ao requerimento de falência. 

 Diante disso, foi decretada a falência das sociedades. 

  

IV.6 CONCLUSÃO 

  Verifica-se que diversas foram as razoes que fundamentaram as decisões 

dos juízos em decretar a falência das sociedades que estavam em recuperação 

judicial. 

 Verifica-se que em 50% das sociedades cuja recuperação foi convolada em 

falência, esta decorreu do descumprimento do plano de recuperação judicial. Outros 

25% decorreu do descumprimento da Lei de Recuperação de Empresas. 

 Por fim, os 25% restantes derivou da ausência de pressupostos de 

desenvolvimento regular do processo e de viabilidade da empresa. 

 Em que pese o caso VARIG não se tratar de convolação de recuperação 

judicial em falência, entendo ser possível incluir tais sociedades, para fins desta 

pesquisa, no rol das que solicitaram sua recuperação judicial, mas que faliram. 
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 Diante disso, sobe para 7 (sete) o número de sociedades que fizeram 

requerimento de recuperação judicial, mas que tiveram a sua falência decretada, 

representando quase 19% das sociedades que apresentaram pedido de 

recuperação judicial. 

 Para os fins desta pesquisa, considero recuperada uma sociedade quando, 

após o encerramento do processo de recuperação judicial, a mesma não tenha 

apresentado dificuldade na observância do plano, de modo a deixar de cumpri-lo.  

 Assim, é possível concluir que, até o encerramento da presente pesquisa, 

após 7 (anos) anos de vigência da Lei de Recuperação de Empresas, nenhuma 

empresa conseguiu ser efetivamente recuperada, nem mesmo a única que teve seu 

encerramento após cumprimento integral do plano, visto que um ano depois 

apresentou pedido de falência. 
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V PRINCIPAIS CONCLUSÕES DA PESQUISA 

 

1. Em média, 5,3 sociedades apresentaram requerimento de Recuperação 

Judicial por ano no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, desde a 

entrada em vigor da Lei de Recuperação de Empresas; 

 

2. A maior parte das sociedades que se submeteram ao processo de 

recuperação judicial (65%) é por quota de responsabilidade limitada, 

enquanto 32% são de Sociedades Anônimas e 3% Sociedades Filantrópicas; 

 

3. O segmento do mercado que mais utilizou a recuperação judicial para superar 

seu estado de crise foi o setor de transporte aéreo, representando 23,53%; 

 

4. 66,67% das sociedades alegaram a contratação de empréstimos bancários 

com altos juros e encargos como um dos fatores que desencadeou a crise. A 

crise econômica mundial de 2008 foi citada por 50% das sociedades; 

 

5. 44,44% das sociedades acreditam que seu know how possuído demonstra a 

sua viabilidade para permanecer no mercado, e 36,11% atribuem a sua 

viabilidade ao fato de serem reconhecidas no mercado em que atuam; 

 

6. Em média, por ano, as sociedades que recorreram ao processo de 

recuperação judicial possuem uma dívida de R$ 18.190.901,85 (dezoito 

milhões, setecentos e noventa mil, novecentos e um reais e oitenta e cinco 

centavos); 

 

7. Em média, cada uma das varas empresariais processa e julga 3,7 processos 

de recuperação judicial; 

 

8. A Crise Econômica Mundial ocorrida em 2008 (2º fator mais citado pelas 

sociedades) foi responsável pelo aumento do número de requerimentos de 

recuperação judicial ocorridos no biênio de 2008/2009; 
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9. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro leva quase 4 meses para 

deferir o processamento de uma recuperação judicial; 

 

10. Menos da metade das sociedades que apresentaram requerimento (48,64%), 

já obtiveram a concessão da recuperação; 

 

11. No Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro a média anual de 

concessão de recuperação judicial é de 2,5; 

 

12. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro leva mais de 1 ano para 

conceder uma recuperação judicial; 

 

13. Em 86,96% dos processos o prazo previsto no art. 6º, §4º não foi cumprido, 

permitindo que os credores das sociedades requerentes pudessem continuar 

ou iniciar suas ações e execuções contra elas; 

 

14. 24,32% das sociedades tiveram seu processo de recuperação encerrado; 

 

15. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro encerrou apenas 8,1% das 

recuperações judiciais, após ter as requerentes cumprido todo o seu plano de 

recuperação. E, mesmo assim, não foi observado o prazo de 2 anos 

estabelecido pela Lei; 

 

16. 46,15% das sociedades que tiveram a concessão da recuperação judicial e 

que ainda se encontram sob a tutela do Poder Judiciário já deveriam ter 

encerrado o processo. Comparando com o número total de requerimentos 

feitos (37), significa que 16,21% das sociedades já deveriam estar se 

recuperando extrajudicialmente; 

 

17. Em 11.11% das sociedades que tiveram a concessão da recuperação judicial, 

houve convolação em falência, como previsto do art. 73 da Lei de 

Recuperação de Empresas. Em relação ao número de sociedades 

requerentes, trata-se de 5,4%; 
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18. Com relação aos já encerrados, o tempo médio de duração dos processos foi 

de 28,71 meses, ultrapassando o previsto pelo legislador; 

 

19. Com referência a todos os processos, as recuperações judiciais no Tribunal 

de Justiça do Estado do Rio de Janeiro têm uma duração média de 2 anos e 7 

meses, bem superior ao previsto pelo legislador; 

 

20. 10,81% das sociedades que apresentaram pedido de recuperação judicial 

tiveram a recuperação convolada em falência, ainda que não tenha sido 

concedida a recuperação judicial; 

 

21. Verifica-se que em 50% das sociedades cuja recuperação foi convolada em 

falência, esta decorreu do descumprimento do plano de recuperação judicial. 

Outros 25% decorreu do descumprimento da Lei de Recuperação de 

Empresas. Por fim, os 25% restantes derivou da ausência de pressupostos de 

desenvolvimento regular do processo e de viabilidade da empresa; 

 

22. Incluindo o caso Varig, quase 19% das sociedades que apresentaram pedido 

de recuperação judicial faliram; 

 

23. Após 7 (anos) anos de vigência da Lei de Recuperação de Empresas, 

nenhuma empresa conseguiu ser efetivamente recuperada, nem mesmo a 

única que teve seu encerramento decretado após cumprimento integral do 

plano, visto que um ano depois apresentou pedido de falência. 
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VII. ANEXOS 

 

TABELA – Compilação dos dados dos processos de recuperação judicial – TJRJ 

 

 

 

 


