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RESUMO 

 

A Lei 11.101 de 2005 conferiu papel protagonista aos credores no processo recuperacional, na 

medida em que lhes atribuiu o poder de, em assembleia-geral, aprovar, propor alterações ou 

rejeitar o plano apresentado pelo devedor. Nesse contexto, o presente trabalho destaca o caráter 

negocial dessa fase deliberatória, bem como os conflitos de interesses e os abusos de direito 

que podem surgir no seu âmbito. Inobstante a natureza contratual do plano, a crise de uma 

empresa importa não apenas ao empresário devedor, mas aos diversos stakeholders ligados a 

ela e à própria coletividade, em decorrência da sua função social. Assim, com fulcro na 

pluralidade de interesses que gravitam em torno da empresa, é dever do Estado-juiz zelar pela 

preservação das empresas viáveis. Por conseguinte, esse estudo parte da premissa de que ao 

juiz não cabe atuar como mero homologador do plano aprovado pelos credores. Nessa 

perspectiva, a presente monografia se propôs a analisar as três principais posições doutrinárias 

acerca da extensão desse poder judicial e seu amparo na jurisprudência. Para tanto, recorreu-se 

às principais doutrinas sobre o tema e visitou-se uma série de julgados do Superior Tribunal de 

Justiça e de diversos Tribunais de Justiça estaduais. O resultado dessa pesquisa foi que a 

jurisprudência consolidada da Corte Cidadã, acompanhada majoritariamente pelos TJs 

estaduais, consolidou-se no sentido de que o magistrado tem o poder-dever de efetuar um 

controle de legalidade, formal e material, de todo o processo de recuperação judicial, sem, 

entretanto, imiscuir-se no mérito do plano, já submetido à deliberação assemblear, para realizar 

um segundo filtro no que concerne à viabilidade econômica da empresa.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Recuperação judicial. Plano de recuperação judicial. Assembleia-geral 

de credores. Abuso de direito. Preservação da empresa. Função social da empresa. Controle 

judicial; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Law 11.101 attaches great importance to creditors in business recovery process because it gave 

them the power to approve, propose changes or reject the plan presented by the debtor. In this 

context, this paper highlights the negotiating character of this deliberative phase as well as 

conflicts of interest and abuses of rights that may arise in this situation. The company crisis 

concerns not only the debtor, but also the stakeholders connected to it and the community itself, 

because of its social function. So, based on the plurality of interests that gravitate around the 

company, it is the duty of the state judge to ensure the preservation of viable enterprises. 

Therefore, this study assumes that the function of the judge is not the mere countersigning of 

the plan approved by creditors. From this perspective, this paper aims to analyze the three major 

doctrinal positions on the extension of this judiciary power and its support in the case law. To 

do so, the main doctrines were checked on the topic and have been studied a lot of trials from 

Superior Tribunal de Justiça and from state’s TJ. The result of this research was that the 

established case law of the STJ, accompanied mostly by state’s TJ, consolidated in the sense 

that the judge has the power and duty to make a legality control, formal and material, of the 

entire recovery process without, however, interfere in the plan's merit, already submitted to the 

general assembly of creditor’s resolution, in order to carry out a second filter with regard to 

economic viability. 

 

KEY WORDS: Judicial reorganization. Reorganization plan. General assembly of creditors. 

Abuse of rights. Company preservation. Social function of the company. Judicial review; 
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INTRODUÇÃO 

O instituto da Recuperação Judicial de Empresas foi inserido no ordenamento jurídico 

brasileiro pela Lei n. 11.101 de 2005. Ele trouxe uma série de inovações em relação ao seu 

antecessor, a Concordata, especialmente no que concerne à participação dos credores no destino 

do devedor em estado de crise econômico-financeira. Enquanto no Decreto-Lei n. 7.661 de 

1945 os credores não passavam de meros coadjuvantes, na Lei de Falências e Recuperação de 

Empresas eles assumem papel de verdadeiros protagonistas. Sobretudo na fase de deliberação 

do plano, a relevância da atuação dos credores é indiscutível, na medida em que a LFR atribuiu 

à assembleia-geral de credores o poder para aprovar ou rejeitar o plano de reorganização 

empresarial apresentado pela recuperanda. 

Nesse contexto, no primeiro capítulo da presente monografia, serão destacados o 

ambiente de negociação que envolve a deliberação assemblear e os conflitos de interesses que 

tendem a surgir no seu bojo. De fato, ao devedor é lançado o hercúleo desafio de elaborar um 

plano que simultaneamente viabilize a recuperação da empresa e satisfaça os credores 

concursais. Ocorre que os interesses que envolvem esse processo recuperacional são, muitas 

vezes, conflitantes, de modo a se fazer necessário que, antes e durante a instauração da 

assembleia-geral de credores, o devedor negocie com os credores os termos desse plano, com 

vistas a lograr êxito na sua aprovação.  

A partir desse cenário, analisar-se-ão as formas que a LFR prevê para a aprovação do 

plano recuperacional pela assembleia-geral de credores, bem como o risco de que ele seja 

rejeitado não por sua inviabilidade econômica, mas por interesses escusos e egoístas dos 

credores, o que pode caracterizar abuso de direito. Nessa perspectiva, será salientado que, 

embora a lei tenha tutelado e conferido indiscutível relevância aos interesses dos credores, o 

exercício abusivo do direito de voto configura ato ilícito e deve ser coibido pelo Estado-juiz.  

Não obstante o inegável caráter negocial da recuperação judicial, não se pode olvidar o 

interesse público que a fundamenta, haja vista que a empresa, enquanto atividade que é, não 

interessa apenas ao empresário, mas à sociedade como um todo. Nesse sentido, o segundo 

capítulo desse trabalho se prestará a expor os fundamentos que legitimam o controle judicial 

sobre a decisão assemblear na fase de deliberação do plano, com destaque para os objetivos de 

preservação da empresa e de realização da sua função social.   
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Diretamente, a manutenção da empresa diz respeito aos empregados que nela labutam, 

aos seus investidores e fornecedores, às instituições financeiras que lhe são credoras e ao 

próprio Estado, o qual recebe seus tributos. Contudo, a preservação da empresa viável importa, 

em último grau, a toda coletividade, uma vez que ela coopera para desenvolvimento econômico 

e social da região em que se situa e do próprio país. Com efeito, em muitos casos no Brasil, a 

economia de pequenas cidades gravita em torno de uma sociedade de grande porte nela situada. 

A maior parte dos empregos está nela concentrada, a maioria das receitas tributárias municipais 

é oriunda da sua contribuição e há uma série de fornecedores locais cujo principal consumidor 

é a companhia.  Além disso, a quebra de grandes companhias traz em si o risco de um 

desequilíbrio sistêmico, capaz de abalar a economia do país.  

A partir dessa ambivalência público-privada do instituto da recuperação judicial, surgiu 

na doutrina e na jurisprudência a discussão sobre em que medida essa negociação realizada por 

devedor e credores, assim como o resultado dela advinda, seria passível de controle 

jurisdicional. Nesse contexto, o presente trabalho se propõe a analisar a fronteira entre a 

soberania do poder exercido pelos credores na Assembleia-Geral e o caráter público da decisão 

concessiva da recuperação empresarial, haja vista a necessidade de decisão judicial 

homologatória e o interesse social na preservação da empresa viável. 

A Lei n. 11.101 de 2005, entretanto, não balizou, de forma clara e precisa, a extensão 

do poder de controle que o Estado-juiz pode exercer na fase de homologação do plano de 

recuperação judicial. Essa indeterminação legal ensejou o surgimento de três posições 

doutrinárias sobre o tema, que correspondem às hipóteses aventadas pelo presente trabalho: (i) 

a primeira afirma que o juiz deve apenas garantir que os requisitos formais atinentes ao 

procedimento da recuperação judicial sejam observados, sem, entretanto, controlar o conteúdo 

do plano, à luz do princípio da soberania das decisões da assembleia-geral de credores; (ii) a 

segunda defende que, embora não caiba ao magistrado se imiscuir no mérito do plano para 

analisar sua viabilidade econômica, é seu dever realizar um controle amplo da legalidade formal 

e material sobre todo o processo que ensejou a aprovação ou rejeição do plano recuperacional, 

de sorte zelar pela função social da empresa e pela preservação da empresa viável, bem como 

combater os casos de abuso de direito; (iii) por fim, há uma corrente minoritária a qual sustenta 

que o juiz poderia adentrar no mérito do plano e realizar um segundo filtro acerca da sua 

viabilidade econômico-financeira, com a finalidade de evitar que empresas recuperáveis 

venham a ser extintas, bem como impedir que recuperações judiciais fadadas ao insucesso 

sejam iniciadas, apenas postergando sua inevitável falência.   
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Sem uma diretriz jurisprudencial segura para pautar sua atuação, cada magistrado 

adotaria a tese que considerasse mais adequada ao caso sob seu julgamento, o que acarretaria 

instabilidade do prisma jurídico e econômico, bem como geraria o risco de decisões judiciais 

conflitantes. Nesse prisma, o presente trabalho se propõe a investigar essas principais correntes 

acerca da extensão do poder judicial e – sobretudo com base na análise dos julgados paradigmas 

sobre o tema, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto dos Tribunais de Justiça estaduais – 

encontrar a posição dominante na jurisprudência. Visa-se, destarte, contribuir para a segurança 

jurídica no microssistema da recuperação judicial, cuja importância para sistema econômico e 

jurídico, como um todo, é cediça.  

 

1. APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

O plano de reorganização empresarial é o documento cujo conteúdo abarca a 

discriminação e o resumo dos meios de recuperação1 que o devedor se propõe a adotar, a 

demonstração da sua viabilidade econômica, e dois laudos, subscritos por profissionais 

especializados, sendo um a avaliação patrimonial da sociedade e o outro a demonstração do seu 

potencial de geração de negócios. A LFR só traz expressamente duas limitações para o conteúdo 

do plano: para os créditos trabalhistas vencidos até a data do pedido de recuperação, não poderá 

ser estabelecido prazo de pagamento superior a um ano; e, para os créditos de natureza 

estritamente salarial, no teto de até cinco salários-mínimos, vencidos nos três meses anteriores 

ao pedido de recuperação, não poderá ser previsto prazo de adimplemento superior a trinta dias. 

Com base no plano, é possível analisar se as finalidades principais do processo 

recuperacional, esculpidas no artigo 472 da LFR, quais sejam, a preservação da empresa viável 

e o cumprimento da sua função social, tendem a ser alcançadas. Por certo, entretanto, o interesse 

dos credores no adimplemento de seus créditos não deve ser secundarizado, devendo haver uma 

                                                 
1 O artigo 50 da Lei n. 11.101/2005 traz um rol exemplificativo – numerus apertus – dos meios de recuperação 

dos quais o devedor pode se valer no seu plano, dentre os quais se destacam a ampliação dos prazos e a 

flexibilização das condições para o pagamento das obrigações, operações de reestruturação societária, alterações 

nos quadros administrativos, operações envolvendo valores mobiliários da sociedade e a venda de ativos.  

 
2 Art. 47 da LFR: “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.” 
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consonância entre o soerguimento da empresa e a regularização de suas obrigações com os 

credores.  

De uma perspectiva prática, o plano traz os termos da proposta negocial apresentada 

pelo devedor aos seus credores, de modo que, além de informar o estado econômico-financeiro 

da sociedade, ele deverá demonstrar, de forma clara e específica, o novo tratamento que almeja 

dar aos créditos objetos da reorganização. É o frágil equilíbrio entre a necessidade de 

recuperação do devedor e o justo interesse dos credores na satisfação dos seus créditos que 

define o destino do plano, desde a sua apresentação até sua aprovação ou rejeição.  

Nesse sentido, A LFR conferiu aos credores o poder para, em assembleia-geral, aprovar, 

rejeitar ou propor modificações ao plano apresentado pelo devedor, o que demonstra a 

relevância dada pelo legislador aos credores no processo recuperacional. Deveras, assim que o 

plano é apresentado em juízo, o juiz deve ordenar a expedição de edital com vistas a informar 

os credores e fixar-lhes prazo para manifestarem suas eventuais objeções ao plano. Na hipótese 

de haver objeções de um ou mais credores, o magistrado convocará assembleia-geral de 

credores para deliberar sobre o plano. Caso contrário, o plano será considerado tacitamente 

aprovado.   

Neste capítulo, será inicialmente apresentada uma discussão acerca da aprovação do 

plano em assembleia-geral de credores, com destaque para o caráter negocial que envolve o 

processo recuperacional. Nesse contexto, verificar-se-ão os vícios que podem ocorrer nesse 

âmbito assemblear e como o Estado-juiz deve combatê-los. Por fim, serão analisados os 

principais pontos que envolvem a aprovação especial do artigo 58, §§ 1º e 2º, da LFR, 

conhecido como Cram Down.  

 

1.1. ACEITAÇÃO EXPRESSA OU ASSEMBLEAR 

Neste item, focar-se-á na aprovação do plano em assembleia-geral de credores, 

especificamente no que concerne aos seus aspectos materiais, sem tecer maiores considerações 

quanto aos requisitos formais atinentes ao referido órgão deliberativo, como os requisitos 

relativos à sua convocação, os quóruns de instauração e deliberação – com exceção dos relativos 
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ao plano –, bem como não se debaterá acerca das demais atribuições assembleares3, como a 

constituição do Comitê de Credores, a escolha de seus membros e sua substituição. Trazendo a 

discussão para o cerne do presente trabalho, buscar-se-á analisar as hipóteses em que deve haver 

interferência do Poder Público, na figura do Estado-juiz, e, ao revés, os casos em que deve 

prevalecer a plena liberdade de negociação entre credores e devedor. 

Preliminarmente, é importante salientar algumas características marcantes da própria 

assembleia-geral creditícia. Ela é o órgão máximo que representa a totalidade dos credores e 

cuja principal atribuição, no bojo da recuperação judicial, é deliberar sobre o plano que sofreu 

objeção de um ou mais credores. Imprescindível, nesse ponto, frisar que, caso nenhum credor 

apresente objeções ao plano, ele será considerado aprovado de forma tácita e unânime pelos 

credores, não podendo o juiz, de ofício, convocar a assembleia-geral para deliberar sobre esse 

plano, mas basta objeção de apenas um credor para sua convocação ser cogente, como ensina 

o professor Fábio Ulhoa Coelho: 

O processamento da objeção ao plano de recuperação é simples. Na verdade, 

não cabe ao juiz apreciar o conteúdo da objeção ou decidi-la. A competência 

para tanto é de outro órgão da recuperação judicial: a Assembleia dos 

Credores. [...] Desse modo, ao receber qualquer objeção, o juiz deve limitar-

se a convocar a Assembleia. (COELHO, 2013, p. 151). 

Uma vez convocada a assembleia-geral de deliberação do plano, dela poderão participar 

todos os credores submetidos à recuperação judicial, o devedor e o administrador judicial, que 

a irá presidir. No entanto, apenas os credores pertencentes às classes prevista no artigo 41 da 

LFR terão direito de voto. Destaca-se, porém, que o credor que não tem seu crédito alterado, 

em valor ou condições originais de pagamento, também não terá direito a voto4. 

Os quóruns de aprovação do plano também devem ser ressaltados, dada sua 

complexidade. Para que o plano seja aprovado, é preciso a adesão de todas as classes que 

compõem a assembleia-geral5. A votação é realizada dentro de cada uma das quatro classes. 

                                                 
3 As atribuições da assembleia-geral de credores no âmbito da recuperação judicial estão dispostas no artigo 35, 

inciso I, alíneas “a” a “f”, da Lei nº. 11.101/2005. 

 
4 Artigo 45, § 3º, da Lei nº. 11.101/2005: “O credor não terá direito a voto e não será considerado para fins de 

verificação de quórum de deliberação se o plano de recuperação judicial não alterar o valor ou as condições 

originais de pagamento de seu crédito”. 

5 Nos termos do Artigo 41 da Lei nº. 11.101/2005, a assembleia-geral deve ser composta pelas seguintes classes 

de credores: (i) titulares de créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho; 

(ii) titulares de créditos com garantia real; (iii) titulares de créditos quirografários, com privilégio especial, com 



6 

 

Para as classes de credores com garantia real e dos quirografários, a LFR adotou o sistema 

proporcional ou da dupla aprovação, no qual deve haver a anuência dos credores que 

representem mais da metade do valor total dos créditos da respectiva classe e, cumulativamente, 

da maioria simples dos credores presentes. Já para as classes dos credores trabalhistas e dos 

credores qualificados como microempresas ou empresas de pequeno porte, a LFR se valeu do 

sistema de voto por cabeça, de modo que é irrelevante o valor do crédito que cada um possui e 

se considera aprovado o plano que for aceito pela maioria simples dos credores presentes, 

independentemente do valor de seu crédito6.  

O fundamento para a diferenciação é ressaltado pelo ex-senador Ramez Tebet, no 

Parecer nº. 5437, referente ao então projeto da Lei nº. 11.101/2005:  

Na classe dos trabalhadores, as diferenças entre os credores podem implicar 

inadmissível detrimento dos pequenos, que têm menor capacidade econômica 

para aceitar descontos ou diferimentos no recebimento, dado que o caráter 

alimentar das parcelas trabalhistas é tanto maior quanto menor for o crédito. 

[...] Propomos, assim, que os votos dos trabalhadores nas votações por classe 

sejam tomados na proporção de um voto por trabalhador, e não em função do 

valor do crédito de cada um. Com essa medida, a todos os trabalhadores é 

dado igual peso na votação, o que protege os mais humildes. 

Salienta-se que à época do referido parecer ainda não havia sido criada a classe das 

microempresas e empresas de pequeno porte, o que só ocorreu em 2014, com a Lei 

Complementar n. 147. Isso explica o fato de o ex-senador ter se restringido, em sua explicação, 

à classe dos trabalhadores. No entanto, assim como os trabalhadores, as microempresas (ME) 

e as empresas de pequeno porte (EPP) apresentam – com a devida proporção – certa 

vulnerabilidade. Com efeito, o tratamento diferenciado concedido pela lei recuperacional se 

justifica pelo fato de que os créditos das ME e EPP tendem a ser de pequenos valores, haja vista 

que se trata de sociedades com volume de negócios reduzido. Essa característica lhes conferia 

                                                 
privilégio geral ou subordinados; (iv) titulares de créditos enquadrados como microempresa ou empresa de 

pequeno porte 

6 Art. 45, LFR: Nas deliberações sobre o plano de recuperação judicial, todas as classes de credores referidas no 

art. 41 desta Lei deverão aprovar a proposta. 

§ 1º: Em cada uma das classes referidas nos incisos II e III do art. 41 desta Lei, a proposta deverá ser aprovada por 

credores que representem mais da metade do valor total dos créditos presentes à assembleia e, cumulativamente, 

pela maioria simples dos credores presentes. 

§ 2º:  Nas classes previstas nos incisos I e IV do art. 41 desta Lei, a proposta deverá ser aprovada pela maioria 

simples dos credores presentes, independentemente do valor de seu crédito. (Redação dada pela Lei Complementar 

nº 147, de 2014) 

 
7 BRASIL. Senado Federal. Parecer n. 534. p. 44 e 45. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp147.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp147.htm#art5
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– antes da reforma operada pela Lei Complementar nº. 147 de 2014 – menor poder de 

deliberação, na medida em que compunham a classe dos credores quirografários, cujo sistema 

de votação, como visto, é o proporcional, no qual o montante dos créditos determina o grau de 

influência na votação. 

Ademais, desde a apresentação do plano até sua aprovação ou rejeição em assembleia, 

é usual que ocorram rodadas de negociações entre devedor e credores ou entre os próprios 

credores, intra ou inter classes. É esse caráter negocial que envolve as deliberações 

assembleares que será abordado a seguir.   

1.1.1. Caráter Negocial Da Recuperação Judicial  

Preliminarmente, é fundamental destacar que o instituto da recuperação judicial trouxe 

diversas inovações em relação ao seu antecessor, a concordata. Até 2005, a concordata era o 

principal instrumento legal de que o comerciante devedor, em estado de grave crise econômica 

e financeira, dispunha para tentar evitar sua falência. Além da série de limitações e ineficiências 

que a concordata possuía e que não cabe aqui pormenorizar, ela dispensava a aceitação prévia 

dos credores, de modo que a doutrina considerava que sua natureza era de um “favor legal”. 

(CAMPINHO, 2010, p. 11) 

Deveras, bastava que o devedor preenchesse os requisitos objetivos previstos no 

Decreto-Lei n. 7.661/1945 para ele fazer jus a esse “favor legal”, sendo a participação dos 

credores meramente secundária. Com efeito, em que pese a possibilidade de manifestação dos 

credores, o juiz é quem decidia – mediante uma análise quanto ao cumprimento dos referidos 

requisitos pelo devedor – pela concessão ou rejeição do pedido de concordata.  

Com o advento da Lei n. 11.101/2005, todavia, o “favor legal” da concordata foi 

substituído pela “negociação contratual” da recuperação judicial, como bem destaca Lídia 

Valério Marzagão: 

A partir da vigência desta nova Lei, estaremos resgatando um sistema já 

adotado no século passado, e não haverá mais dúvida quanto à natureza 

contratualista da recuperação judicial que, a princípio, obriga a participação 

efetiva de todos os credores representados em assembleia-geral de credores, 

que terão o poder de aprovar ou não o plano de recuperação apresentado pelo 

devedor. (MARZAGÃO, 2005, p. 93) 
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Na recuperação judicial, destarte, a participação dos credores adquire nova proporção, 

passando de meros coadjuvantes para verdadeiros protagonistas do processo recuperacional. 

Sobretudo na fase do plano, a relevância da atuação dos credores é indiscutível. Basta lembrar 

que foi aos credores que a LFR concedeu o poder para aprovar ou rejeitar o plano, e que na 

hipótese de rejeição do plano na assembleia-geral de credores, a lei determina que o juiz decrete 

a falência do devedor.8  

Haja vista a relevância da aprovação por parte dos credores no que tange aos termos do 

plano, é comum, na prática, que, antes mesmo da instauração da assembleia-geral, o devedor 

procure os credores para apresentar o projeto do plano e debater acerca do seu conteúdo. Nesse 

contexto, diversos cenários podem se configurar.  

É possível que o plano desenvolvido pelo devedor receba ampla aceitação, de pronto, 

da maioria dos credores, de modo que as negociações tenderão a ser meramente pontuais e o 

plano caminhará para a aprovação tácita ou para uma tranquila aprovação assemblear.  

Poderá ocorrer, por outro lado, de algumas classes de credores se mostrarem satisfeitas 

com os meios de recuperação esculpidos no projeto do plano criado pelo devedor, mas outras 

se sentirem prejudicadas. Nessa hipótese, o devedor deverá rever parcialmente seu plano, 

provavelmente estabelecendo outros meios de recuperação mais atraentes para os credores 

insatisfeitos, sem, entretanto, mudar a situação dos credores que já se manifestaram 

positivamente ao plano.  Aqui é importante destacar que a LFR, em seu artigo 50, traz dezesseis 

meios distintos de recuperação judicial dos quais o devedor pode se valer para criar seu plano 

recuperacional, e que esse rol é meramente exemplificativo. Portanto, a flexibilidade que a lei 

concede ao devedor é ampla, permitindo-lhe criar várias propostas distintas com vistas a agradar 

os diferentes perfis de credores.    

Há, ainda, a possibilidade de advir uma rejeição generalizada ao projeto do plano. Esse 

panorama tende a se verificar em duas conjecturas: a primeira seria no caso de existir total 

dissonância entre as diferentes classes de credores quanto ao caminho que a sociedade deve 

tomar para buscar sua recuperação; a outra seria na hipótese de o devedor prever tratamentos 

desproporcionais aos créditos sem conseguir convencer os credores dos critérios dessa 

desigualdade. Nessas situações, as negociações terão que ser mais intensas, tendo em vista o 

                                                 
8 Art. 56, §4º, da LFR: Rejeitado o plano de recuperação pela assembleia-geral de credores, o juiz decretará a 

falência do devedor. 
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desavio de equilibrar esses interesses conflitantes. Outro problema que surge em tais 

conjunturas é que o devedor tem o prazo improrrogável de 60 dias, contados da publicação da 

decisão que deferiu o processamento da sua recuperação judicial, para apresentar formalmente 

o plano, de modo que as negociações pré-assembleares deverão ser concluídas nesse ínterim.  

Após apresentado o plano, o juiz publicará edital comunicando aos credores, os quais 

poderão apresentar objeções ao plano. Se não houver objeção, como já salientado previamente, 

estará configurada a aprovação tácita do plano. Ao revés, existindo objeção de qualquer credor, 

será convocada assembleia-geral para deliberar sobre o plano. Uma vez instaurada a assembleia, 

as negociações continuam. Ou seja, há duas grandes rodadas de negociações no concernente ao 

conteúdo do plano: a primeira é aquela ocorrida entre a publicação da decisão de deferimento 

da recuperação judicial e a apresentação formal do plano, que tem o prazo máximo de 60 dias; 

e a segunda é a negociação ocorrida no bojo da assemblei-geral de credores.  

Principalmente nas recuperações judiciais de grandes sociedades empresárias, é 

incomum que inexistam objeções ao plano, na medida em que elas possuem uma série de 

stakeholders, cujos interesses são distintos e, muitas vezes, conflitantes. Assim, a tendência 

natural é que seja convocada a assembleia-geral e que as negociações mais intensas nela 

ocorram. É nessa toada que os conflitos de interesses entre credores e devedor, bem como entre 

os próprios credores, ficam evidentes.    

No próximo item, passar-se-á a perquirir quais são os interesses existentes no contexto 

de um processo de recuperação e a tutela que a LFR concede a cada um deles. Adianta-se que 

a prevalência dada aos interesses dos credores é cediça, dado o poder que a lei lhes concedeu 

em face do futuro da empresa. Deveras, está principalmente em suas mãos a decisão de confiar 

no plano de reorganização ofertado pelo devedor ou encerrar a sua atividade e submetê-lo à 

falência. Como explicitado, enquanto no Decreto-Lei n. 7.661/1945 os credores não passavam 

de coadjuvantes, na Lei n. 11.101/2005 eles assumem o papel de protagonistas.  

 

1.1.2. Conflitos de Interesses no Âmbito Assemblear  

Questão de absoluta relevância concerne à pluralidade de interesses que se inter-

relacionam no contexto de uma assembleia-geral de credores. O devedor intenta se reerguer, a 

maioria dos credores busca a maximização do adimplemento dos seus respectivos créditos, os 
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credores trabalhistas, além do que lhes é devido, preocupam-se com a manutenção dos seus 

empregos. Paralelamente, o legislador atribuiu aos credores, no âmbito assemblear, o poder de 

decidir sobre o plano, como bem explica o desembargador Moacyr Lobato: 

O legislador de 2005 deferiu aos credores participação e responsabilidade 

decisivas na recuperação judicial. Sem eles, não há como o devedor prosperar 

no seu intento de evitar a declaração judicial da falência por intermédio da 

reestruturação da empresa. Nesse ambiente, a assembleia-geral de credores 

assume papel de crucial importância no futuro da empresa. Dirão os credores, 

reunidos no conclave, se as condições propostas pelo devedor atenderão, 

primordialmente, aos seus interesses. (LOBATO, 2007, p. 134) 

O legislador, nesse sentido, fez, claramente, a opção política de alocar nas mãos dos 

credores a prerrogativa de determinar, no bojo da assembleia-geral de deliberação do plano, se 

o devedor deve ou não ter a possibilidade de reorganizar sua empresa e tentar sair da crise em 

que se encontra.  Dessa forma,  

Embora a LRE apresente todos os valores sociais, constantes no artigo 47, e 

coloque a recuperação do crédito como o último valor na ordem apresentada, 

deve-se reparar que apenas aos credores foi permitida a representatividade 

efetiva na votação dos destinos da empresa em recuperação judicial.  Pendeu 

a Lei claramente à proteção dos interesses dos credores em desfavor de outros 

interesses coletivos que obtiveram uma proteção apenas abstrata, concretizada 

na hipótese de interpretação judicial extensiva. (QUEIROZ, 2008, p.135) 

O legislador previu, nesse sentido, que os credores iriam atuar, no bojo da assembleia-

geral de deliberação sobre o plano, em comunhão de interesses, todos visando à recuperação do 

devedor. Essa presunção se baseou na ideia de que os credores temeriam o fracasso da 

recuperação judicial, haja vista que a rejeição do plano é causa para que o juiz determine a 

falência da sociedade devedora, diminuindo as chances de os credores, sobretudo os 

quirografários, verem adimplidos seus créditos.9  

Além de viabilizar o pagamento dos seus créditos, presumiu o legislador, outrossim, que 

todas as classes creditícias teriam interesse na manutenção da atividade empresária, na mediada 

                                                 
9 Como se sabe, na esmagadora maioria dos concursos falimentares, a massa falida não é suficiente para cobrir as 

obrigações da pessoa falida, de modo que muitos credores ficam sem receber seus créditos, ou recebem ínfima 

parte desses. Sobretudo quando se consideram os credores quirografários, que, nos termos do artigo 83, inciso VI, 

da LFR, são os sextos na ordem de pagamento, ficando atrás dos créditos trabalhistas – limitados a cento e 

cinquenta salários mínimos por credor –, dos créditos tributários – exceto as multas tributárias – dos créditos com 

garantia especial e dos créditos com garantia real, percebe-se que o risco de falência na hipótese do fracasso do 

processo recuperacional pressiona os credores a aprovar planos irrazoáveis, por temer não receber nada no caso 

de falência. 
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em que os trabalhadores manteriam seus empregos e os fornecedores conservariam seu cliente, 

possibilitando futuras novas contratações.  

Em que pese o temor gerado pelo risco da falência, essa consonância de interesses entre 

credores e devedor pela preservação da empresa, entretanto, não ocorre, muitas vezes, na 

prática. Os credores tendem a buscar a realização o mais breve possível da totalidade seu 

crédito, de modo que convencê-los a postergar esse adimplemento, ou a receber menos do que 

lhes é devido – mecanismos usuais em diversos planos recuperacionais – não é tarefa das mais 

fáceis.  

Deveras, o interesse dos credores em ver seu crédito satisfeito é legítimo e inerente ao 

mercado. Não se deve colocar toda a conta da recuperação da empresa nas costas dos credores, 

nem taxá-los de vilões por quererem a realização do seu crédito. No entanto, a visão do crédito 

como um interesse meramente privado não está em consonância com as novas diretrizes do 

direito privado, cujos principais parâmetros são a operabilidade, a sociabilidade e a eticidade. 

Corolário à sociabilidade é o princípio da função social, o qual se aplica também aos créditos e 

à empresa, questão que será detidamente tratada no item 2.2., infra.  

Fato é que o devedor deverá ser habilidoso para lograr êxito em demonstrar aos credores 

a sua incapacidade de efetuar esse pagamento imediato e integral dos seus créditos, bem como 

lhes convencer de que será vantajoso contribuírem para a sua recuperação, com vistas a manter 

os postos de empregos e viabilizar futuras negociações. Para isso, é fundamental que o devedor 

os convença que a forma e a proporção de pagamento que ele propôs no plano são justas e 

suficientes para seu soerguimento.  

Na prática, todavia, ainda que o credor entenda ser mais vantajosa a recuperação da 

sociedade à sua falência, dificilmente ele se conformará em sofrer maior parcela dos prejuízos 

necessários para esse soerguimento. Nesse diapasão, se um plano trouxer condições ou prazos 

de pagamento mais vantajosos para determinada classe de credores, provavelmente as demais 

irão se insurgir a tais medidas. Sem dúvida, a forma de distribuição do ônus da recuperação do 

devedor tende a gerar divergências e insatisfações, como destaca o professor Fábio Ulhoa 

Coelho: 

Na recuperação judicial, cada classe de credores deve arcar com parcela do 

prejuízo que lhes é imposto forçosamente, para que se criem as condições para 

o reerguimento da empresa. Em que medida se pode distribuir com justiça o 

prejuízo entre as classes é assunto em que os interesses dos credores 
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certamente divergem. Todos os credores têm interesse em que o devedor se 

recupere e pague suas dívidas, mas cada um quer empurrar para os demais a 

conta da recuperação judicial. No emaranhado dessa complexa trama de 

interesses, por vezes é preciso identificar a solução que melhor atende ao 

conjunto de credores. (COELHO, 2013, p. 84) 

Nesse sentido, o maior desafio do devedor é elaborar um plano que equilibre tantos 

diferentes, e muitas vezes conflitantes, interesses dos credores com seu próprio interesse de 

continuar sua atividade empresarial. Salta aos olhos a complexidade da equação que deverá 

resolver o devedor para criar um plano que dê condições para seu soerguimento e, 

simultaneamente, agrade seus credores em sua universalidade, levando-se em consideração, 

ainda, os interesses específicos de cada classe.    

 Insta salientar, por fim, a figura do credor ausente, que corresponde ao credor que não 

comparece à assembleia-geral de deliberação do plano. Nessa hipótese, a presunção que deve 

ser feita é de que tal credor concordou com os termos do plano apresentado pelo devedor. Caso 

contrário, ele faria questão não apenas de estar presente na assembleia, mas também de 

apresentar sua proposta de modificação ou dar seu voto pela rejeição desse plano. Nesse sentido, 

conclui o professor Fábio Ulhoa Coelho, 

O plano de recuperação não pode ser alterado, na assembleia geral, quando a 

alteração prejudica credor ausente. Presume-se que o credor está satisfeito 

com a proposta do devedor, feita no plano por este apresentado, relativamente 

ao seu crédito; está tão satisfeito, que nem se interessa por comparecer à 

assembleia dos credores para discutir ou votar contrariamente à proposta do 

devedor. Se, contudo, no curso da assembleia, no bojo das negociações ali 

encetadas, o plano de recuperação originariamente proposto é objeto de 

alteração, não se pode prejudicar o tratamento dado ao crédito titulado por 

credores ausentes, já que não se sabe se estes, uma vez cientificados da nova 

condição que se pretende dar ao seu direito, ficariam igualmente satisfeitos. 

(COELHO, 2013, p. 152) 

Portanto, posto que ausente na assembleia-geral de deliberação do plano, os interesses 

do credor devem ser salvaguardados. Destarte, qualquer proposta de alteração do plano 

originalmente esculpido pelo devedor não pode alcançar os créditos atinentes aos ausentes. A 

legítima expectativa gerada no credor pela proposta do devedor merece ser tutelada. Assim, 

com razão, dispôs o legislador, no art. 56, §3º, da LFR, que: “O plano de recuperação judicial 

poderá sofrer alterações na assembleia-geral, desde que haja expressa concordância do devedor 

e em termos que não impliquem diminuição dos direitos exclusivamente dos credores 

ausentes”.  
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No mesmo norte vem decidindo a jurisprudência, como se observa no seguinte trecho 

do voto vencedor da Desembargadora Ivanise Maria Tratz Martins, no bojo do Agravo 

Regimental nº. 818.340-0/0210, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná: 

Não se nega a soberania das decisões proferidas em sede de Assembleia Geral 

de Credores. Entretanto, tal soberania é limitada aos limites da lei. Assim, 

verifica-se que esta relatora negou seguimento ao recurso de Agravo de 

Instrumento amparada, inclusive, no atual entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça, já que a decisão proferida em Assembléia, que visava a impedir os 

credores ausentes, que se abstiveram de votar ou que haviam votado contra o 

plano de recuperação judicial, além de caracterizar nítida afronta aos artigos 

49, 1º e 56, § 3º da Lei de Falências e Recuperação de Empresas, reputa-se 

arbitrária e totalmente contrária aos ditames da legislação falimentar.  

O professor Fábio Ulhoa Coelho discute, ainda, a questão da legitimidade para alegar a 

violação desse direito que a lei confere ao credor ausente. Para o doutrinador, os credores 

presentes não possuem legitimidade para oporem-se a uma deliberação assemblear a pretexto 

de defender supostos prejuízos aos interesses de credores ausentes. Em verdade, o problema, 

nesse caso, seria de legitimação, porquanto apenas ao ausente caberá pleitear ao juízo 

recuperacional que a alteração do plano aprovada em assembleia, cujo conteúdo lhe implique 

prejuízos, seja-lhe ineficaz, prevalecendo a proposta original do devedor. O autor ainda traz à 

baila o Agravo de Instrumento nº. 455.883-4/7-00 do Tribunal de Justiça de São Paulo, no qual 

o relator Desembargador Boris Kauffmann ressaltou que, se as alterações no plano original 

implicarem diminuição dos direitos dos credores ausentes, mas, apesar disso, a recuperação for 

concedida, o credor que não compareceu é quem poderá recorrer em defesa de seu próprio 

interesse, ou, no máximo, o Ministério Público poderá fazê-lo, nos termos do art. 59, § 2º, da 

LFR. No entanto, ele conclui, em hipótese alguma será possível ao credor presente à assembleia 

sustentar a diminuição de seus direitos, ou de direitos do credor ausente, pois, no primeiro caso, 

ele se sujeita à deliberação da maioria dos credores, e no segundo, é vedado a ele defender 

interesse alheio em nome próprio. (COELHO, 2013, p. 197) 

Como se percebe, para o Desembargador Boris Kauffmann, no que tange aos créditos 

dos credores presentes na assembleia, a lei não trouxe qualquer proteção especial, de modo que 

eles devem se submeter ao princípio soberania da decisão assemblear (vide item 3.1.1.1). Nessa 

perspectiva, mesmo se o credor presente votar contra a redução do seu crédito, caso essa 

modificação do plano original obtenha a maioria dos votos, ela será válida; ou seja, se o credor 

                                                 
10 TJPR, AI n. 818.340-0/02, relatora: Desembargadora Ivanise Maria Tratz Martins, julgado em 27 de junho de 

2012. 
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não conseguir proteger seus interesses pelo seu voto ou por sua atuação negocial no âmbito 

assemblear, ele deverá se submeter à vontade da maioria.  

Posição divergente, entretanto, assumiu o Desembargador Ricardo Negrão em seu voto 

vencedor no Agravo de Instrumento nº. 0006912-62.2013.8.26.000011, do Tribunal de Justiça 

do Estado de São Paulo, ao afirmar que, em havendo na assembleia-geral proposta de alteração 

do plano que piore as condições de pagamento a determinados credores, esta proposta não se 

estenderá tanto aos credores ausentes quanto aos presentes que a ela se opuseram. E ratifica seu 

entendimento com o seguinte argumento: 

Eventual cláusula de extensão da novação é ineficaz em relação aos credores 

que não compareceram à Assembleia-Geral, ou que, presentes, abstiveram-se 

de votar e, em especial, aos que votaram contra a aprovação do plano ou que 

formularam objeção direcionada à cláusula desse jaez. [...] Evidente ineficácia 

da cláusula no que se refere aos credores que votaram contra o plano e, “a 

fortiori”, aos credores que formularam objeção relacionada com a ilegalidade 

da cláusula extensiva da novação. 

Para essa segunda corrente, a vontade da maioria na assembleia geral não deve usurpar 

o poder de disposição inerente à propriedade do crédito, que detém seu titular. Caso contrário, 

estar-se-ia facultando a uma coletividade determinada dispor de um direito alheio, em afronta 

ao direito individual à propriedade. O problema dessa segunda corrente é que, na hipótese de 

se adotá-la, ocorreria um esvaziamento do poder da assembleia-geral creditícia. Não apenas 

estaria ela impossibilitada de alterar os créditos dos ausentes, mas também dos presentes que 

não aderissem à proposta de modificação. Dessa forma, para exercer sua prerrogativa disposta 

no art. 56, §3º, da LFR, qual seja, modificar o plano originalmente proposto pelo devedor, após 

a concordância dele, a assembleia geral necessitaria praticamente de uma votação unânime, ou 

que não trouxesse prejuízo algum a qualquer dos discordantes.  

Como vistos, portanto, diversos fatores influenciam nas decisões dos credores sobre o 

plano recuperacional. A lei concedeu autonomia e flexibilidade para proporcionar aos credores 

a busca legítima da realização do seu crédito. Ressalva-se, entretanto, que, caso seu voto na 

assembleia-geral de deliberação do plano seja guiado por interesses escusos, conflitantes com 

o interesse comum dos credores relativo à maximização do adimplemento dos seus respectivos 

                                                 
11 TJSP, 2ª Câmara Reservada a Direito Empresarial, AI n. 0006912-62.2013.8.26.0000, relator Desembargador 

Ricardo Negrão, julgado em 01 de julho de 2013. 
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créditos ou com o princípio da preservação da empresa economicamente viável, configurar-se-

á uma das hipóteses de abuso de direito de voto, tema objeto do próximo item.  

 

1.1.3 Abuso do Direito de Voto  

Diretamente relacionado ao conflito de interesses, o exercício abusivo do direito de voto 

será examinado neste tópico.  

De acordo com os ensinamentos do doutrinador Flávio Tartuce, o direito privado 

contemporâneo baseia-se em três parâmetros fundamentais, que são os princípios da eticidade, 

da socialidade e da operabilidade. A eticidade corresponde à valorização comportamento ético 

e da boa-fé objetiva, a qual tem como uma de suas funções o controle das condutas humanas, 

na medida em que sua violação corresponde a abuso de direito, nos termos do artigo 187 do 

Código Civil de 200212. (TARTUCE, 2015, p. 61) 

Nesse sentido, embora não haja disposição expressa na LFR que trate do abuso de 

direito, sua vedação decorre do princípio da eticidade, especificamente do seu corolário, qual 

seja, da boa-fé objetiva13, o qual incide em todas as relações de direito privado.  

A vedação ao exercício abusivo de direitos se sustenta na ideia de que não existe direito 

absoluto. Por consequência, o exercício de qualquer direito subjetivo, como o direito ao voto 

na assembleia-geral de credores, não pode se afastar da finalidade para a qual foi criado, de 

modo que, caso seu titular o exerça contrariando a boa-fé ou seus fins econômicos e sociais, ele 

incorrerá em abuso de direito.  

Em que pese estar previsto no Código Civil, o instituto do abuso de direito não se aplica 

somente às relações civilistas, na medida em que se insere na própria Teoria Geral do Direito. 

                                                 
12 Art. 187 do CC/02: Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente 

os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. 

 
13 Para Francisco Amaral (AMARAL, 2003, p. 279), a boa-fé objetiva apresenta três funções:  

i) A função interpretativa, no sentido de ser um critério para se determinar o sentido e alcance da norma. 

Por exemplo, o art. 113 do CC/02 impõe que os negócios jurídicos sejam interpretados à luz da boa-fé;  

ii) A função integrativa, segundo a qual o intérprete pode recorrer à boa-fé quando se ver diante de eventual 

lacuna normativa; 

iii) A função limitadora de direitos subjetivos, que restringe a autonomia da vontade ao vedar o exercício 

abusivo de direitos.  
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Por esse raciocínio, o professor Sílvio Venosa conclui que a limitação ao abuso de direito se 

aplica mesmo nas legislações que não dispuseram expressamente sobre ele.  (VENOSA, 2004, 

p. 588) 

Paralelamente, há autores, como a Carla Crippa, que defendem a aplicação subsidiária 

do Código Civil à LFR. A autora fundamenta a possibilidade do emprego analógico da vedação 

expressa no artigo 187 do Código Civil de 2002, com base no artigo 4º da Lei de Introdução às 

Normas do Direito Brasileiro14, bem como no artigo 126 do Código de Processo Civil15. 

(CRIPPA, 2013, p. 93) 

Por outro lado, a Lei n. 6.404/1976, que disciplina as sociedades anônimas, dispõe, em 

seu artigo 11516, acerca do exercício do direito de voto pelo acionista e determina seus limites, 

inclusive prevendo quando esse exercício será considerado abusivo.  O referido dispositivo 

explicita que, se o acionista votar com o escopo de causar prejuízo à companhia ou a outros 

acionistas, ou, se visar, através do seu voto, obter vantagem indevida, ele estará abusando do 

seu direito.    

Segundo Carla Crippa, entretanto, não se deve sempre aplicar por analogia esse 

dispositivo da Lei n. 6.404 de 1976 às recuperações judiciais, porque a autora considera que a 

LFR não estabeleceu propositadamente a proibição de voto aos credores em matérias que eles 

estejam em situação de conflitos de interesse, ou seja, seria uma omissão intencional do 

legislador. Ela argumenta que, quando o legislador quis estabelecer proibições no que concerne 

ao voto, ele o fez nos artigos 39, parágrafo 1º, e 43 da referida lei. Portanto, não seria pela 

omissão da LFR que haveria a aplicação analógica do artigo 115 da Lei n. 6.404 de 1976. A 

análise deve ser feita no caso concreto, para se interpretar se, de fato, o aplicador está diante de 

uma lacuna da LFR ou se ela silenciou-se propositadamente. (CRIPPA, 2013, p. 96) 

                                                 
14 Art. 4º da LINDB: Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os 

princípios gerais do direito. 

 
15 Art. 126 do CPC/73: O juiz não se exime de sentenciar ou despachar alegando lacuna ou obscuridade da lei. No 

julgamento da lide caber-lhe-á aplicar as normas legais; não as havendo, recorrerá à analogia, aos costumes e aos 

princípios gerais de direito. 

 
16 Art. 115, da Lei n. 6.404/76: O acionista deve exercer o direito a voto no interesse da companhia; considerar-

se-á abusivo o voto exercido com o fim de causar dano à companhia ou a outros acionistas, ou de obter, para si ou 

para outrem, vantagem a que não faz jus e de que resulte, ou possa resultar, prejuízo para a companhia ou para 

outros acionistas. 
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No mesmo sentido, o desembargado Moacyr Lobato, em sua obra, faz questão de 

distinguir o acionista de uma sociedade anônima do credor de um empresário em recuperação 

judicial: 

O acionista é titular do status socii decorrente do vínculo jurídico estabelecido 

pela propriedade das ações. É sócio antes de ser eventual credor. Tem 

responsabilidades perante a companhia que compreendem, entre outros, o 

dever de informar e o de exercer o direito de voto na assembleia-geral 

conforme o próprio interesse da sociedade anônima. (LOBATO, 2007, p. 134) 

Feita essa breve análise do instituto do abuso de direito e da sua aplicabilidade à 

recuperação judicial, passa-se agora a analisar o ponto central do presente item, qual seja, os 

parâmetros de identificação e de sanção ao abuso de direito no processo recuperacional, 

sobretudo no que tange ao exercício do direito de voto pelos credores na assembleia-geral de 

deliberação acerca do plano de reorganização do devedor.  

Preliminarmente, salienta-se que não existem hipóteses taxativas e estáticas nas quais o 

abuso de direito se manifesta. Sua verificação deve ser feita à luz do caso concreto. O que se 

propõe aqui é desvendar os casos que tendem a configurar exercício abusivo de direitos nesse 

âmbito específico. Nessa perspectiva, as duas principais hipóteses de abuso de direito que serão 

analisadas são a denominada abuso da minoria e a que ocorre no bojo de conflitos de interesses 

no contexto assemblear.  

Como salientado no item anterior, muitas vezes, os interesses dos credores e do devedor 

divergem, porquanto aqueles visam primordialmente o adimplemento da integralidade dos seus 

créditos e esse busca se reerguer. Partindo-se da premissa de que o soerguimento do devedor 

usualmente irá pressupor um plano que flexibilize a forma e o prazo de pagamento das suas 

dívidas e, até mesmo, reduza o valor dos seus débitos – deságio –, há uma clara tendência de 

divergência entre seu interesse e o dos seus credores. É muito comum também, como visto, que 

os próprios credores, sobretudo quando se comparam as diferentes classes, apresentem 

interesses diversos. Por exemplo, os credores trabalhistas tendem a se interessar mais pelo 

soerguimento da empresa em comparação a um credor com garantia real. Por certo, aqueles 

estão preocupados não apenas em receber o que o devedor lhes deve, mas também em manter 

seus empregos. Já o credor com garantia real, no mais das vezes, está apenas focado em receber 

o pagamento do seu crédito.  
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A LFR, pela previsão do seu artigo 47, elegeu a preservação da empresa 

economicamente viável como a finalidade maior da recuperação judicial.17 Não obstante, os 

credores somente necessitam observar esse escopo de preservação da empresa desde que ela se 

mostre factível e esteja em consonância com a satisfação do seu crédito. Com efeito, exigir que 

o credor persiga a preservação da empresa a qualquer custo não seria razoável, atentaria contra 

a lógica do mercado, e traria insegurança ao crédito no país.  

Como explica o doutrinador Marlon Tomazette, o escopo dos credores de verem 

adimplidos seus créditos é legítimo, de modo que, se o voto estiver em consonância com esta 

finalidade comum, ele não poderá ser considerado abusivo. 

Os credores, naturalmente, possuem uma situação de conflito em relação ao 

devedor, pois não há dúvida de que o interesse deles é receber o mais rápido 

possível o seu crédito. Esse conflito formal não pode ser considerado 

suficiente para invalidar o voto do credor, sob pena de inviabilizar a própria 

realização da assembleia. Da mesma forma não se pode considerar abusivo o 

voto do credor movido pelo interesse individual de recebimento do crédito, 

pois tal conduta é esperada e não pode ser punida. (TOMAZZETE, 2014, p. 

213) 

Para solucionar esse empasse, a autora Rachel Sztajn estabeleceu que os únicos 

interesses comuns dos credores no âmbito recuperacional seriam evitar que seu crédito sofra 

um deságio maior do que o que ocorreria na hipótese de falência e receber o pagamento da 

maior porcentagem possível do seu crédito. (SZTAJN, 2005, p. 69) 

Nessa toada, haverá conflito de interesses caracterizador do abuso de direito caso o 

credor sobreponha seus interesses particulares e egoístas a esse interesse comum. Isso poderá 

ocorrer se o credor, v.g., votar contra a aprovação do plano não por considera-lo ineficiente ou 

pouco atrativo do prisma do adimplemento do seu crédito, mas por uma desavença pessoal com 

o devedor ou com o objetivo de eliminar um concorrente do mercado.  

A autora Carla Crippa elenca ainda outras hipóteses ilustrativas de abuso de direito em 

decorrência de conflito de interesses no âmbito assemblear: 

Pode-se pensar em alguns exemplos de situações abusivas, incluindo o voto 

(i) visando à rescisão de contrato lucrativo celebrado com o devedor; (ii) 

visando a se beneficiar de contrato de seguro de crédito; (iii) com o objetivo 

de se vingar do devedor; (iv) com o objetivo de adquirir os ativos da empresa 

                                                 
17 Nesse sentido: STJ, Corte Especial, Recurso Especial n. 1.187.404/MT, relator: Ministro Luis Felipe Salomão, 

julgado em 19 de junho de 2013; e TJSP, 28ª Câmara da Seção de Direito privado, AI n. 0011502-

53.2011.8.26.0000, relator: Desembargador Mello Pinto, julgado em 17 de janeiro de 2012. 
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a preço baixo na falência; (v) visando ao recebimento de vantagem indevida 

(por exemplo, caso algum credor ofereça um prêmio aos credores que rejeitem 

o plano ou, por outro ângulo, caso o devedor ofereça favorecimento indevido 

a um determinado grupo de credores que aprove o plano); (vi) em razão da 

recusa do devedor em conceder vantagem ilícita ao credor (por exemplo, caso 

o credor tenha exigido pagamento “por fora”); (CRIPPA, 2013, p. 104) 

 Deveras, nesses moldes, os credores estariam atuando de encontro à boa-fé objetiva e 

às finalidades econômicas e sociais da LFR, em claro exercício abusivo do direito ao voto.  

Cumpre, então, analisar a consequência da constatação do conflito de interesses na seara 

assemblear. Os únicos impedimentos estabelecidos pela LFR para o exercício do direito de voto 

dos credores, em assembleia-geral, estão previstos nos artigos 39, parágrafo 1º, e 43. No 

entanto, em nenhum dos dois casos a lei remete a conflito de interesses. Portanto, os credores 

não poderão ser previamente impedidos de votar na assembleia-geral de deliberação do plano. 

No entanto, se após o exercício do voto for constatado que ele foi abusivo, caberá ao Estado-

juiz invalidá-lo. Ademais, o juiz deverá responsabilizar o credor pelos prejuízos advindos do 

seu ato abusivo. É o que ensina o doutrinador Marlon Tomazette: 

Embora não reconhecida expressamente na Lei nº 11.101/2005, não há dúvida 

de que é possível afastar os votos abusivos ou conflitantes proferidos pelos 

credores na assembleia, em razão da própria interpretação sistemática e 

teleológica da lei. Verificando o abuso do credor, que, por exemplo, manifesta 

o seu foto com a intenção de beneficiar concorrentes do devedor, o juiz deverá 

anular o voto e não computá-lo na análise do plano de recuperação judicial. 

(TOMAZETTE, 2014, p. 213) 

Além do abuso de direito decorrente do conflito de interesses, a jurisprudência vem 

considerando também a hipótese do denominado abuso de minoria. De acordo com o artigo 45 

da LFR, o plano de recuperação somente será considerado aprovado em assembleia-geral se 

todas as classes de credores a ele aderirem. A única exceção prevista na lei está estampada no 

artigo 58, parágrafo 1º, o qual dispõe que o juiz poderá conceder a recuperação judicial, cujo 

plano não tenha sido aprovado por todas as classes creditícias, desde que (i) haja voto favorável 

de credores que representem mais da metade do valor de todos os créditos presentes à 

assembleia; (ii) ocorra a aprovação de pelo menos duas das classes de credores, ou, caso existam 

apenas duas classes com credores votantes, a aprovação de uma delas; (iii) exista voto favorável 

de pelo menos um terço dos credores pertencentes à classe que houver rejeitado o plano.  

Essa forma alternativa de aprovação do plano é denominada pela doutrina de cram down 

e será mais detidamente discutida no item seguinte. O que se pretende neste ponto analisar é a 



20 

 

hipótese de abuso de minoria, que concerne ao caso de serem preenchidos todos os requisitos 

da aprovação alternativa do artigo 58, parágrafo 1º, da LFR à exceção do último, qual seja, do 

voto favorável de pelo menos um terço dos credores vinculados à classe que rejeitou o plano na 

deliberação assemblear. Suponha-se que a classe que não aderiu tenha sido a classe dos credores 

com garantia real, e que nela exista apena um credor. Essa hipótese não é de difícil ocorrência 

na prática, haja vista que normalmente a classe dos credores com garantia real é a que possui 

menos integrantes. Nesse caso, a aprovação pelo cram down não seria possível e apenas esse 

único credor com garantia real determinaria o destino do dos demais credores e devedor.  

A lógica é a seguinte: os créditos com garantia real até o limite do bem gravado vêm em 

segundo lugar18 na ordem concursal da falência. Nesse sentido, a menos que a proposta de 

pagamento para o crédito do credor com garantia real no plano recuperacional realmente o 

seduza, ele pode simplesmente votar pela sua rejeição, forçando a falência do devedor, nos 

termos do parágrafo quarto do artigo 56 da LFR19, visto que nem o quórum do artigo 45, nem 

o do artigo 58, parágrafo 1º, da LFR serão cumpridos. O resultado prático é um poder 

desproporcional nas mãos de uma minoria, ou, até mesmo, de apenas um credor.  

                                                 
18 Art. 83 da LFR.: A classificação dos créditos na falência obedece à seguinte ordem:  

I – os créditos derivados da legislação do trabalho, limitados a 150 (cento e cinquenta) salários-mínimos por credor, 

e os decorrentes de acidentes de trabalho; 

II - créditos com garantia real até o limite do valor do bem gravado; 

III – créditos tributários, independentemente da sua natureza e tempo de constituição, excetuadas as multas 

tributárias; 

IV – créditos com privilégio especial, a saber: 

a) os previstos no art. 964 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002; 

b) os assim definidos em outras leis civis e comerciais, salvo disposição contrária desta Lei; 

c) aqueles a cujos titulares a lei confira o direito de retenção sobre a coisa dada em garantia; 

d) aqueles em favor dos microempreendedores individuais e das microempresas e empresas de pequeno porte de 

que trata a Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006         

V – créditos com privilégio geral, a saber: 

a) os previstos no art. 965 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002; 

b) os previstos no parágrafo único do art. 67 desta Lei; 

c) os assim definidos em outras leis civis e comerciais, salvo disposição contrária desta Lei; 

VI – créditos quirografários, a saber: 

a) aqueles não previstos nos demais incisos deste artigo; 

b) os saldos dos créditos não cobertos pelo produto da alienação dos bens vinculados ao seu pagamento; 

c) os saldos dos créditos derivados da legislação do trabalho que excederem o limite estabelecido no inciso I 

do caput deste artigo; 

VII – as multas contratuais e as penas pecuniárias por infração das leis penais ou administrativas, inclusive as 

multas tributárias; 

VIII – créditos subordinados, a saber: 

a) os assim previstos em lei ou em contrato; 

b) os créditos dos sócios e dos administradores sem vínculo empregatício. 

 
19 Art. 56, §4º, da LFR: Rejeitado o plano de recuperação pela assembleia-geral de credores, o juiz decretará a 

falência do devedor. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm#art964
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm#art965
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Para ilustrar a questão, cabe analisar o Agravo de Instrumento n. 2017379-

32.2014.8.26.0000, de relatoria do desembargador Enio Zuliani, julgado em 11 de setembro de 

2014, pela 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, do Tribunal de Justiça de São Paulo.  

Com efeito, no bojo da recuperação judicial da sociedade Gutierrez Empreendimentos 

e Participações LTDA., apenas o Banco do Brasil S.A. figurava como credor da Classe II, 

relativa aos créditos com garantia real. Ocorreu que houve deliberação sobre o plano em AGC, 

as demais classes aprovaram o plano, mas o Banco do Brasil S.A. votou pela sua rejeição. O 

juiz do processo recuperacional, todavia, considerou o plano aprovado e o homologou, sob o 

argumento de que o único credor da classe dos créditos com garantia real havia atuado com 

abuso de direito. O Banco do Brasil S.A., inconformado, agravou dessa decisão, sustentando 

que seja pelo critério do artigo 45, seja pelo juízo do artigo 58, parágrafo 1º, ambos da LFR, 

não seria possível considerar o plano aprovado.  

A 1ª Câmara de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo20, 

nesse contexto, afirmou que, inobstante, pela literalidade da lei, não se haver configurado os 

requisitos da Lei n. 11.101 de 2005 para a aprovação do plano pela assembleia-geral de 

credores, o que justificaria, por esta interpretação literal, a decretação da falência do devedor, 

essa não seria a decisão que melhor se adequaria aos fins sociais do instituto da recuperação 

judicial. Com efeito, para o referido Tribunal, essa rejeição pelo único credor com garantia real, 

se fosse apta a, sozinha, ensejar a falência do devedor, configuraria abuso da minoria, em 

dissonância ao princípio da preservação da empresa. É o que se observa do seguinte trecho do 

voto do Relator Enio Zuliani: 

Como se vê a rejeição do plano por classe composta por um único credor 

implicaria, sempre, no afastamento da recuperação e na convolação em 

falência, o que não pode ser admitido, especialmente tendo-se em vista a 

interpretação sistemática da norma em referência. Não há de se admitir, 

portanto, e de acordo com o entendimento desta Câmara Reservada, o abuso 

da minoria, de modo que o Tribunal referenda a r. decisão recorrida e que 

concedeu a recuperação judicial da agravada. 

                                                 
20 Salienta-se que o mesmo entendimento já havia sido proferido em outros julgados do Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo, como no AI n. 0342925-26.2009.8.26.0000, relator: Desembargador Romeu Ricupero, 

julgado em 28 de agosto de 2009; no AI n. 649.192-4/2-00, relator: Desembargador Romeu Ricupero, julgado em 

18 de agosto de 2009; no AI n. 627.497-4/3-00, relator: Desembargador Romeu Ricupero, julgado em 30 de junho 

de 2009; e no AI n. 0155523-54.2013.8.26.0000, relator: Desembargador Teixeira Leite, julgado em 06 de 

fevereiro de 2014. 
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Entendimento análogo vem sendo consolidado pelo Tribunal de Justiça do Estado do 

Rio de Janeiro, como se constata claramente no voto vencedor da Desembargadora Marilia de 

Castro Neves Vieira, no bojo do Agravo de Instrumento n. 0002140-17.2014.8.19.0000, no qual 

ela afirma que a recuperação judicial não pode ser frustrada pela rejeição de apenas um credor 

da classe III, cujo exercício do direito de voto se deu de forma claramente abusiva, guiado por 

interesses individualistas e em afronta ao fim de preservação da empresa economicamente 

viável. 21 

Dessa forma, na hipótese de haver credor único em determinada classe, seu voto 

desfavorável ao plano na assembleia-geral de credores significaria, pela letra fria do artigo 56, 

parágrafo 4º, da LFR, a falência do devedor. Porém, por uma interpretação sistemática e 

teológica da LFR, não parece ter sido essa a intenção do legislador. Com efeito, a melhor 

interpretação do parágrafo 1º do artigo 58 da LFR é a que permite a flexibilização do requisito 

estampado no seu inciso III, qual seja, o voto favorável de mais de um terços credores da classe 

que rejeitou o plano na assembleia-geral. Não é razoável que apenas um credor, movido por 

motivos pessoais e egoístas, inviabilize o cram down, em absoluta dissonância com o princípio 

da preservação da empresa. Nesse sentido, cabe ao juiz, a fim de evitar o abuso de minoria, 

invalidar esse voto abusivo e conceder a recuperação judicial. É o que se extrai do Enunciado 

n. 45 da Primeira Jornada de Direito Comercial do Conselho da Justiça Federal, in verbis: “O 

magistrado pode desconsiderar o voto de credores ou a manifestação de vontade do devedor, 

em razão de abuso de direito”. 

 Ao fazê-lo, porém, o juiz deve estar convicto de que o voto do credor discordante foi 

realmente guiado por interesses escusos e egoístas. Se ao revés, ele tiver rejeitado o plano por 

motivos legítimos, como, v.g., um plano que determinasse o pagamento do credor com garantia 

real em condições piores àquelas oferecidas aos quirografários, não caberá intervenção judicial. 

 

1.2. APROVAÇÃO PELO CRAM DOWN 

Conforme anteriormente destacado, além da aprovação tácita do plano de recuperação 

empresarial – quando não há objeção de qualquer credor ao projeto de reorganização 

                                                 
21Concluem no mesmo sentido os seguintes julgados do TJRJ: AI n. 0030584-65.2011.8.19.0000, 6ª Câmara Cível, 

relator: Des. Nagib Slaib, julgado em 19 de outubro de 2011; e AI n. 0067360-30.2012.8.19.0000, 1ª Câmara 

Cível, relator: Des. Fabio Dutra, julgado em 20 de maio de 2013. 
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apresentado pelo devedor – e da aprovação assemblear na forma do artigo 45 da LFR, a lei 

recuperacional prevê, no seu artigo 58, parágrafos 1º e 2º, uma forma alternativa de aprovação 

do plano, desde que observados os seguintes requisitos: 

i) A aprovação de credores que representem mais da metade do valor da totalidade 

de créditos presentes na assembleia-geral de deliberação sobre o plano; 

ii) A aprovação de duas classes de credores, ou caso haja somente duas classes de 

credores votantes, a aprovação de pelo menos uma; 

iii) Na classe que houver rejeitado o plano, haja voto favorável de mais de um terço 

dos credores; 

iv) O plano não implicar tratamento diferenciado entre os credores da classe que o 

houver rejeitado. 

A essa terceira via de aprovação do plano, o doutrinador Alberto Camiña Moreira 

denominou de cram down brasileiro, dada sua semelhança com o instituto previsto no § 1.129 

(b) (2) do Chapter 11 do Bankruptcy Code. A doutrina norte-americana cunhou essa expressão 

para regular o ato de o juiz impor aos credores discordantes o plano aprovado por uma maioria. 

(NEGRÃO, 2014, p. 213) 

Esse meio alternativo de aprovação do plano é de fundamental importância, na medida 

em que cria mais uma possibilidade para a concessão da recuperação judicial, o que vai ao 

encontro do princípio da preservação da empresa. No entanto, ao comparar o cram down 

brasileiro com o norte-americano, constata-se que, embora útil, ele se mostra incompleto.  

O Bankruptcy Code estabeleceu como principias requisitos para o cram down (i) a 

aprovação de pelo menos uma das classes afetadas; (ii) não haver tratamento diferenciado entre 

os membros da classe que não aderiu ao plano – unfair discrimination22; e (iii) inexistência de 

tratamento diferenciado entre os credores das classes que aprovaram e os das classes que 

rejeitaram o plano – fair and equitable rule.  

A lei brasileira, por sua vez, se preocupou demasiadamente em engessar os quóruns de 

aprovação necessários para configurar o cram down, inclusive exigindo uma aceitação mínima 

de um terço dos credores dentro da classe discordante, o que, conforme demonstrado no item 

anterior, possibilita a ocorrência de situações absurdas, como o abuso de minoria. Por outro 

                                                 
22 Esse requisito do unfair discrimination foi reproduzido no artigo 58, parágrafo 2º, da LFR: “A recuperação 

judicial somente poderá ser concedida com base no § 1odeste artigo se o plano não implicar tratamento 

diferenciado entre os credores da classe que o houver rejeitado”.  
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lado, a LFR não protegeu o credor discordante no que diz respeito ao conteúdo do plano 

aprovado, haja vista que não incorporou o requisito do fair and equitable rule. Nesse sentido, 

a doutrinadora Sheila Cerezetti defende que:  

A mera apresentação, de maneira bastante simplista, da experiência 

estrangeira sobre o assunto demonstra que a Lei de Recuperação e Falência 

cuida de requisitos, por um lado, excessivos e, por outro, insatisfatórios. Se, 

por um lado, as exigências de quóruns de aprovação conjuntos e dentro da 

classe discordante consubstanciam aspectos formais e que não implicam 

necessariamente proteção aos credores dissonantes, por outro, não demandar 

a observância da regra de fair and equitable – ou seja, da ordem de pagamento 

das classes de credores – pode acarretar injustiças e desamparo à classe que 

rejeitou o plano. (CEREZETTI, 2012, p. 314) 

 Com efeito, a previsão de tantos requisitos formais atinentes aos quóruns de credores 

para a aprovação pelo cram down, além de não encontrar paralelo no modelo norte-americano, 

cujo escopo principal é a satisfação dos credores, vai de encontro à finalidade estampada no 

artigo 47 da LFR, relativa à preservação da empresa viável. Não é à toa que, conforme 

verificado no item anterior, na hipótese do abuso de minoria, o Tribunal de Justiça de São Paulo 

vem consolidando o entendimento de que o veto da única classe discordante deve ser superado 

pelo juiz. 

 Já a condição estabelecida no parágrafo 2º do artigo 58 da LFR, a qual impede que os 

credores da classe dissidente sejam tratados de forma diferenciada, é de suma importância, 

porquanto lembra que a busca pela preservação da empresa não deve ser ilimitada e salvaguarda 

os interesses legítimos da minoria dissidente.  A ausência dessa proteção possibilitaria que as 

demais classes impusessem um tratamento injustificadamente mais oneroso a uma classe 

minoritária, em claro abuso de direito.  

 Passa-se agora a analisar mais detidamente os segundo e terceiro requisitos que a LFR 

trouxe para o cram down, respectivamente nos incisos II e III do parágrafo 1º, do artigo 58. 

Nesse ponto, é importante salientar que, mesmo após a criação da Classe IV, relativa aos 

créditos titularizados pelas microempresas e das empresas de pequeno porte, pela Lei 

Complementar n. 147 de 2014, a redação desses incisos permaneceu inalterada. Com isso, duas 

interpretações são possíveis.  
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A primeira23 seria que, não obstante a omissão do legislador, por uma interpretação 

sistemática, após a criação da classe IV tronou-se necessária a aprovação de três classes, salvo 

se não houver credores votantes em alguma classe. Essa exegese parte da premissa de que a 

intenção do legislador, ao criar o cram down, era possibilitar a aprovação de um plano que 

tivesse obtido a rejeição de apenas uma classe.  

A segunda interpretação é que bastaria a aprovação de duas classes de credores, 

porquanto o legislador não alterou o inciso II. Em outras palavras, a omissão do legislador foi 

proposital, de sorte que, inobstante haja a rejeição por duas classes de credores, o plano poderá 

ser considerado aprovado pelo cram down desde que observado o requisito do inciso III. Essa 

interpretação é mais harmoniosa com a finalidade da lei de preservação da empresa viável, na 

medida em que flexibiliza e facilita a concessão do cram down.  

No mesmo sentido parece ter concluído a Segunda Jornada de Direito Comercial do 

CJF, haja vista que o seu Enunciado n. 79 dispõe que “o requisito do inc. III do §1º do art. 58 

da Lei n. 11.101 aplica-se a todas as classes nas quais o plano de recuperação judicial não obteve 

aprovação nos termos do art. 45 desta Lei”. Com efeito, o referido enunciado somente se 

justifica em um contexto no qual seja possível a aprovação do plano recuperacional com a 

rejeição de mais de uma classe. Pelo que dispõe o enunciado, o requisito do voto favorável de 

mais de um terço dos credores, previsto no inciso III do parágrafo 1º, do artigo 58, deve ser 

estendido a todas as classes discordantes. Ora, se mesmo após o advento da classe IV somente 

fosse possível o cram down caso apenas uma das classes não aderissem ao plano, não faria 

sentido esse enunciado.  

Presentes os requisitos elencados acima, a doutrina diverge se é uma faculdade ou um 

dever do juiz a concessão da recuperação judicial.  

Os professores Fábio Ulhoa Coelho (COELHO, 2013, p. 155) e Alessandro Sanchez 

(SANCHEZ, 2012, p. 45) entendem que, posto que verificados os quóruns qualificados da LFR 

para a via alternativa de aprovação do plano, o juiz terá discricionariedade para conceder ou 

não a recuperação do devedor, sempre levando em conta a sua viabilidade econômica.   

Em consonância, a autora Sheila Cerezetti defende que a decisão judicial que concede 

a recuperação com base no cram down não pressupõe apenas a conferência dos requisitos 

                                                 
23 Klaus Matos demonstra predileção por essa primeira corrente, uma vez que considera ser esta a vontade do 

legislador. (MATOS, 2014, p. 58) 
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formais de quóruns estabelecidos no artigo 58, mas, sobretudo, requer uma análise de mérito 

do plano voltada para os credores, por meio da avaliação do tratamento conferido aos credores 

dissidentes. (CEREZETTI, 2012, p. 319) 

O professor Sérgio Campinho, ao revés, considera que o termo “poderá” empregado no 

parágrafo primeiro do artigo 58 da LFR traduz, em verdade, um dever do magistrado de 

conceder a recuperação judicial caso cumpridos os requisitos legais do cram down. 

(CAMPINHO, 2010, p. 84) 

Da mesma forma, para Eduardo Munhoz, caso o magistrado deixasse de conceder a 

recuperação mesmo verificando o cumprimento das condições do artigo 58, parágrafos 1º e 2º, 

ele estaria atuando contra legem. Para o autor, não há na lei, no que tangem aos requisitos do 

cram down, conceitos abertos que deem margem a diferentes interpretações pelo aplicador do 

direito. (MUNHOZ, 2007, p. 190) 

Embora ainda não haja decisões dos Tribunais Superiores sobre o tema, há uma nítida 

inclinação para a primeira corrente no Tribunal de Justiça de São Paulo.  No seu voto vencedor 

do Agravo de Instrumento n. 994.09.273364-3 do Tribunal de Justiça de São Paulo, o 

Desembargador Romeu Ricupero defendeu que, uma vez verificados os requisitos objetivos da 

lei, o juiz tem a faculdade de aplicar ou não o cram down, desde que sua decisão seja motivada 

e consonante com a finalidade de preservação da empresa viável. É o que se observa do seguinte 

trecho do seu voto: 

De fato, a lei prevê duas hipóteses: na primeira delas, se o plano não tiver 

sofrido objeção de credor ou tiver sido aprovado pela assembleia geral de 

credores, o juiz concederá a recuperação (art. 58, caput, da LFR); na segunda, 

o juiz poderá conceder a recuperação com base em plano que não obteve a 

aprovação na forma do art. 45 da LFR, desde que, na mesma assembleia, tenha 

obtido, de forma cumulativa, votos especificados nos três incisos do § 1º do 

mesmo art. 58 da LFR. Na primeira hipótese, a concessão é impositiva, mas, 

na segunda hipótese, cuida-se de mera faculdade.24 

 Dessa forma, o que se conclui é que, em que pese as divergências doutrinárias, a 

jurisprudência caminha no sentido de atribuir maior poder e flexibilidade para o juiz no que 

concerne à verificação dos requisitos cram down.  

                                                 
24 AI n. 994.09.273364-3, relator: Desembargador Romeu Ricupero, julgado em 01 de junho de 2010. Câmara 

Reservada à Falência e Recuperação, TJSP. 
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Com efeito, se o magistrado constatar que uma expressiva maioria aprovou o plano e 

uma minoria o rejeitou em razão de interesses escusos e egoístas, ele reconhecerá o abuso de 

direito por parte dos credores dissidentes, de sorte a conceder a recuperação, ainda que não 

verificados formalmente os quóruns do artigo 58, parágrafo 1º. Se ao juiz coubesse apenas a 

interpretação literal do inciso III do referido dispositivo, a sorte da empresa estaria, em muitos 

casos, vulnerável aos caprichos de uma minoria ou até mesmo de um único credor.  

Paralelamente, caso o magistrado observe a presença desses requisitos formais, mas 

constate que, no mérito, o plano prevê tratamento prejudicial aos credores dissidentes, sem uma 

justificativa idônea, ele poderá não conceder a recuperação. A tendência da jurisprudência, 

parece, é interpretar o vocábulo “poderá” do parágrafo 1º do artigo 58 da LFR não como um 

poder-dever do magistrado, mas como uma abertura da lei para que o juiz possa analisar a 

legalidade da assembleia que deliberou sobre o plano e do seu conteúdo.   

 

2. FUNDAMENTOS DO CONTROLE JUDICIAL  

No presente capítulo, tratar-se-á dos fundamentos que legitimam o controle realizado 

pelo Estado-juiz sobre o plano já submetido à assembleia-geral de credores.  

Conforme salientado no item 1.1.1., a Lei de Falências e Recuperação de Empresas 

retirou os credores da posição de meros coadjuvantes, a qual ocupavam no sistema da 

concordata, e os elevou para protagonistas do processo de recuperação judicial. Isso demonstra 

a influência do Bankruptcy Code norte-americano no modelo recuperacional adotado pelo 

Brasil a partir de 2005. O poder atribuído aos credores é constatado, sobretudo, no que tange à 

aprovação do plano apresentado pelo devedor. De fato, o destino da empresa é posto ao crivo 

dos credores, na medida em que (i) a concessão da recuperação depende da aceitação do plano 

pelos credores, seja pela aprovação ordinária do artigo 45, seja pelo cram down, previsto no 

artigo 58, parágrafo 1º, ambos da LFR; e, (ii) caso eles rejeitem o plano, o devedor tende a ser 

levado à falência, nos termos do artigo 56, parágrafo 4º, da LFR.  

Não é à toa que, antes e durante a assembleia-geral de deliberação do plano, o devedor 

tentará negociar com os credores os meios de reorganização e a divisão do ônus indispensável 

para o soerguimento da empresa. Essa necessidade de aderência dos credores à proposta do 
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devedor, a possibilidade de alteração negociada do conteúdo do plano, bem como a novação25 

advinda da aprovação do plano denotam a natureza contratual da recuperação judicial.  

Por outro lado, a situação de crise econômico-financeira de uma sociedade empresária 

não interessa somente ao devedor e aos credores cujos créditos estão sujeitos à recuperação 

judicial. A extinção de uma sociedade empresária gera uma série de impactos no mercado como 

um todo, uma vez que fornecedores perdem um dos adquirentes dos seus produtos ou serviços; 

o nicho de mercado atinente à atividade empresária desempenhada pela sociedade perde em 

concorrência; além do risco sistêmico consistente na quebra de uma sociedade poder implicar 

a ebulição de crises em outras que com ela possuíam imbricadas relações jurídicas. Ademais, 

com a extinção da sociedade, menos tributos são arrecadados pelo fisco e empregos, diretos e 

indiretos, são perdidos. Esse inegável amplo rol de interesses abrangidos na recuperação de 

empresas pode ser observado em diversos dispositivos da própria LFR, em especial no seu 

artigo 4726, o qual elege entre as finalidades sociais da recuperação judicial a preservação da 

empresa e o cumprimento da sua função social.  

Nesse sentido, a satisfação dos credores é um dos interesses tutelados pelo instituto da 

recuperação judicial, mas não o único. Para salvaguardá-los, o Estado-juiz não pode se manter 

passivo e deixar o destino da empresa apenas nas mãos do devedor e dos credores concursais. 

Está exatamente nessa multiplicidade de interesses envolvidos no processo recuperacional a 

justificativa maior para uma postura ativa do magistrado. 

 

2.1.  PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA VIÁVEL  

  A autora Sheila Cerezetti, a partir, sobretudo, da análise dos sistemas concursais norte-

americano e francês, afirma que existem basicamente dois grupos de normas instituidoras da 

recuperação judicial de empresas. (CEREZETTI, 2012, p. 109) 

                                                 
25Art. 59, da LFR: O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o 

devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta 

Lei. 

 
26 Art. 47, da LFR: 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. 
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O primeiro elege a preservação da empresa viável como prioridade em relação à 

liquidação dos ativos do devedor na falência.  A preservação é, nessas leis, considerada um 

valor em si, que transcende os interesses creditórios.  Isso não quer dizer que nessas legislações 

não exista previsão de mecanismos liquidatórios, mas estes somente são impulsionados na 

hipótese de o salvamento da empresa não aparentar ser viável. A predileção pela recuperação 

no combate à crise econômico-financeira da sociedade empresária é estampada no próprio texto 

legal. Dessa forma, o Estado-juiz sempre deverá olhar primeiramente para a recuperação, 

somente se voltando para a falência se aquela não for factível. Pode-se dizer que esse modelo 

foi adotado pelas normas concursais francesas27.  

O segundo grupo considera que os instrumentos reorganizatórios são apenas um dos 

meios disponíveis aos credores para buscar a satisfação dos seus créditos. O foco aqui está no 

interesse dos credores. Nesse prisma, a opção pela recuperação em vez da falência dependeria 

de aquela demonstrar ser mais vantajosa para os credores que esta. O Bankruptcy Code norte-

americano seria o principal representante desse segundo grupo.  

 Não é pacífico na doutrina se a Lei n. 11.101 de 2005 se filiaria ao primeiro ou ao 

segundo grupo. Por um lado a LFR previu, no seu artigo 47, a preservação da empresa como 

uma finalidade da recuperação judicial28. Por outro lado, a LFR parece ter atribuído aos credores 

o maior poder no que concerne ao destino da empresa, ao estabelecer que cabe a eles, em 

assembleia-geral, deliberarem pela aprovação ou pela rejeição do plano, cuja consequência 

tenderia a ser, como visto, a falência da sociedade.  

 Pode-se afirmar que o sistema recuperacional brasileiro não adotou fielmente nem o 

modelo francês nem o modelo norte-americano, mas incorporou traços característicos de 

ambos. A LFR se afasta do modelo francês e se aproxima do norte-americano no momento em 

que atribui protagonismo aos credores. Deveras, o sistema francês é marcado por forte controle 

judicial e diminuta participação dos credores no que diz respeito à definição do destino da 

empresa em crise econômico-financeira. Todavia, enquanto o Bankruptcy Code vê na 

preservação da empresa um dos meios disponíveis aos credores para maximizarem a satisfação 

dos seus créditos, na LFR a preservação da empresa é alçada como um fim a ser perseguido 

                                                 
27 Vide Lei 85-88 de 25 de janeiro de 1985, que disciplinou originalmente o redressement judiciaire e a liquidation 

judiciaire. 

 
28 É importante salientar que, sempre que houver referência à preservação da empresa no presente trabalho, estar-

se-á considerando empresa enquanto atividade. Em razão disso, o escopo visado pela LFR corresponde à 

preservação da atividade empresarial, e não da sociedade empresária.  
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sempre que seu soerguimento se mostrar viável, tendo em vista a pluralidade de interesses 

atinentes à empresa, cuja extensão, embora englobe, transcende os interesses creditórios. Trata-

se de verdadeiro interesse público e social na preservação e no saneamento da empresa em crise.  

 Nesse sentido, o instituto da recuperação judicial brasileiro deve ser interpretado à luz 

do princípio da preservação da empresa, o qual explicita uma das suas finalidades, sem, 

contudo, secundarizar o interesse legítimo dos credores na realização dos seus créditos. Essa 

busca pela satisfação do seu crédito pelos credores não deve ser vista como necessariamente 

conflitante com o escopo de preservação da empresa. É importante lembrar que objeto do qual 

se está tratando é uma sociedade em crise econômico-financeira, cuja consequência imediata é 

a incapacidade de adimplir com a totalidade das dívidas assumidas, em atual ou iminente estado 

de insolvência. Nessa perspectiva, a tendência é que, seja pela liquidação dos ativos no bojo da 

falência, seja pela flexibilização das condições de pagamento no plano recuperacional, os 

credores não tenham a totalidade dos seus créditos satisfeita. Ademais, é provável que, para a 

maioria desses credores, o resultado da recuperação seja mais vantajoso que o advindo da 

falência. Por certo, essa análise, na prática, dependerá dos termos do plano, de modo que deve 

ser feita à luz do caso concreto.  

 Não obstante haver essa possibilidade de confluência de interesses, mais importante que 

os interesses atinentes exclusivamente aos credores é o interesse público na recuperação da 

empresa. A tutela desse interesse público e social na recuperação e preservação da empresa 

economicamente viável é o que, principalmente, fundamenta a intervenção e o controle do 

Estado-juiz sempre que os interesses pessoais dos credores estiverem em dissonância e 

sobrepondo-se a esse interesse público.  

A busca pela preservação da empresa, entretanto, deve ocorrer apenas nos casos em que 

a sua recuperação se mostrar viável. Ao revés, caso ela não se mostre factível, sua eficaz e 

célere liquidação no processo falimentar é o caminho natural a ser traçado. É pressuposto para 

a recuperação que o estado de crise seja sanável pela comunhão de esforços entre devedor e 

credores, como já ensinava Thomas Jackson, em sua clássica obra The Logic and Limits of 

Bankruptcy:  

Bankruptcy law can, and should help a firm stay in business when it is worth 

more to its owners alive than dead. That is a far cry, however from saying that 

it is an independent goal of bankruptcy law to keep firms in operation. Not all 

business are worth more to their owners – or to the society – alive than dead, 

and once one recognizes that, one needs to identify which firms bankruptcy 
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law should assist and why.  Instead, a theory of what bankruptcy law can and 

should do is necessary. (JACKSON, 1986, p. 9.) 

O professor Fábio Ulhoa Coelho também entende que a busca pela preservação da 

empresa deve se restringir àquelas que são viáveis, ou seja, as que não chegaram a um patamar 

de crise cuja gravidade se torne irreversível, sob pena de se estar transferindo o ônus inerente 

ao risco da atividade empresarial para os credores:  

Nem toda falência é um mal. Algumas empresas, porque são tecnologicamente 

atrasadas, descapitalizadas ou possuem organização administrativa precária, 

devem mesmo ser encerradas. Para o bem da economia como um todo, os 

recursos — materiais, financeiros e humanos — empregados nessa atividade 

devem ser realocados para que tenham otimizada a capacidade de produzir 

riqueza. Assim, a recuperação da empresa não deve ser vista como um valor 

jurídico a ser buscado a qualquer custo. Pelo contrário, as más empresas 

devem falir para que as boas não se prejudiquem. Quando o aparato estatal é 

utilizado para garantir a permanência de empresas insolventes inviáveis, 

opera-se uma inversão inaceitável: o risco da atividade empresarial transfere-

se do empresário para os seus credores. (COELHO, 2013, p. 105) 

Como se verá no tópico seguinte, a função social da empresa está vinculada à capacidade 

que ela tem de atender aos interesses que em torno dela gravitam, de sorte a contribuir para a 

sociedade como um todo. Caso a recuperação da empresa não se revele viável, por certo ela 

será incapaz de lograr esses interesses, de sorte que ela melhor cumprirá sua função na 

sociedade com a sua liquidação do que insistindo em uma tentativa de soerguimento fadada ao 

fracasso. Em verdade, são muitos os esforços empreendidos para a tentativa de viabilizar a 

recuperação de uma sociedade em crise econômico-financeira. Portanto, se ela não for factível, 

todo esse esforço terá sido em vão, já que, com o fracasso da recuperação, a falência da 

sociedade será decretada. 

A LFR dispõe expressamente, no seu artigo 56, parágrafo 4º, que, em havendo a rejeição 

do plano pela assembleia-gera de credores, o juiz deverá decretar a falência do devedor. Uma 

interpretação literal desse dispositivo leva ao entendimento de que a lei vinculou a atuação 

judicial nessa hipótese. Nessa perspectiva, o magistrado, ao verificar que não foram 

preenchidos os quóruns de aprovação do artigo 45, nem do artigo 58, parágrafo 1º (cram down), 

não teria alternativa senão iniciar, de ofício ou provocado, o processo de falência do devedor. 

Essa hermenêutica, todavia, não parece ser a que melhor se coaduna com o princípio da 

preservação da empresa. Uma interpretação da LFR à luz desse princípio leva à conclusão de 

que o Estado-juiz deve analisar, no caso concreto, a forma como se deu essa rejeição do plano, 
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bem como os motivos a que ensejaram. O Ministro Luis Felipe Salomão no seu voto vencedor 

no, no bojo do Recurso Especial n. 1.187.404-MT, salienta que os demais dispositivos da LFR 

devem ser lidos sob a ótica do princípio da preservação da empresa economicamente viável, 

como se observa do seguinte trecho, in verbis: 

Cumpre sublinhar também que, em se tratando de recuperação judicial, a nova 

Lei de Falências traz uma norma-programa de densa carga principiológica, 

constituindo a lente pela qual devem ser interpretados os demais dispositivos. 

Refiro-me ao art. 47, que serve como um norte a guiar a operacionalidade da 

recuperação judicial, sempre com vistas ao desígnio do instituto, que é 

"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". [...] Vale 

dizer, em outras palavras, nenhuma interpretação pode ser aceita se dela 

resulta circunstância que - além de não fomentar - inviabilize a superação da 

crise empresarial, com consequências perniciosas ao objetivo de preservação 

da empresa economicamente viável, à manutenção da fonte produtora e dos 

postos de trabalho, além de não atender a nenhum interesse legítimo dos 

credores.29 

Nessa toada, conforme verificado no item 1.1.3. do presente trabalho, caso o magistrado 

constate que a rejeição do plano foi motivada por abuso de direito, ele deverá considerar os 

votos abusivos nulos e conceder a recuperação judicial. Dessa forma, o juiz estará privilegiando 

a decisão da maioria, cuja vontade estava sendo usurpada pelos votos abusivos de uma minoria, 

a qual se aproveitou de um formalismo exacerbado da LFR no que tange aos quóruns de 

aprovação do plano. Ao mesmo tempo, a postura do magistrado, nessa hipótese, vai ao encontro 

da finalidade de preservação da empresa. Esse entendimento vem sendo reiteradamente 

aplicado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, como ocorreu no Agravo de Instrumento n. 

0100844-07.2013.8.26.000030, cuja ementa se transcreve: 

Recuperação judicial. Aprovação do plano de recuperação apresentado, a 

despeito de ter sido rejeitado em Assembleia Geral de Credores. Homologação 

conforme teoria denominada "cram down". Controle judicial de legalidade. 

Desconsideração dos votos dos credores em razão de abuso de direito. 

Enunciados nº 44 e 45 da I Jornada de Direito Comercial do Conselho da 

Justiça Federal (CJF). Aplicação do princípio da preservação da empresa 

economicamente viável. Credores pertencentes a uma única classe, a dos 

créditos quirografários. Ausência de deságio. Aumento do faturamento da 

empresa desde a data do pedido de recuperação judicial. Abuso do exercício 

                                                 
29 STJ, Corte Especial, Recurso Especial n. 1.187.404/MT, relator: Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 19 

de junho de 2013. 

 
30 TJSP, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, AI n. 0100844-07.2013.8.26.0000, relator: Desembargador 

José Reynaldo, julgado em 03 de fevereiro de 2014. 
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do direito de voto reconhecido. Manutenção da decisão que homologou o 

plano de recuperação judicial. Agravo de instrumento desprovido. 

Salienta-se que o abuso de direito corresponde a um ato ilícito, nos termos do artigo 187 

do Código Civil de 2002, de modo que a intervenção do magistrado, quando da sua verificação, 

consiste em um controle de legalidade judicial, o qual é aceito pela maioria da doutrina e da 

jurisprudência, como se analisará no item 3.1.2. do presente trabalho.  

Questão de maior polêmica, todavia, diz respeito à possibilidade de o magistrado entrar 

no mérito do plano para analisar a viabilidade da empresa, ou seja, se proposta de reorganização 

feita pelo devedor é capaz de superar a crise econômico-financeira pela qual ele está passando. 

Esse tema será pormenorizado no item 3.2., infra, porém desde já se ressalta que há posições 

na doutrina que reconhecem esse poder de controle do mérito do plano por parte do Estado-juiz 

quando os credores o rejeitarem sob o argumento de sua inviabilidade. Com efeito, para essa 

corrente, na hipótese de os credores se valerem desse argumento genérico de inviabilidade dos 

negócios do devedor para rejeitarem um plano consistente e promissor no que concerne à 

finalidade de superar a crise pela qual passa o devedor, o juiz poderá, com fulcro no interesse 

público e no princípio da preservação da empresa, conceder a recuperação judicial da sociedade.  

 

2.2. FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA 

A função social da empresa não é prevista expressamente na Constituição, porém a 

doutrina a considera um corolário da função social da propriedade, disposta nos artigos 5º, 

inciso XXIII, e 170, inciso III, da Carta Magna.  

É o magistério do professor Fábio Ulhoa Coelho, que sustenta:  

Por fim, o princípio da função social da empresa. Ele é desdobramento de 

princípio constitucional mais amplo, o da função social da propriedade. Trata-

se de sua aplicação à propriedade dos bens de produção, como está assentado 

na doutrina comercialista desde um artigo seminal de Fábio Konder 

Comparato, de 1986. (COELHO, 2014, p. 381) 

  Nesse mesmo sentido, dispõe o Desembargador Pereira Calças, in verbis: 

O princípio da preservação da empresa que, há muito tempo é aplicado pela 

jurisprudência de nossos tribunais, tem fundamento constitucional, haja vista 

que nossa Constituição Federal, ao regular a ordem econômica, impõe a 



34 

 

observância dos postulados da função social da propriedade (art. 170, III), vale 

dizer, dos meios de produção ou em outras palavras: função social da empresa. 

O mesmo dispositivo constitucional estabelece o princípio da busca do pleno 

emprego (inciso VIII), o que só poderá ser atingido se as empresas forem 

preservadas. (CALÇAS, 2007, p. 40) 

Seu amparo constitucional é de fundamental importância, porquanto serve de contrapeso 

ao princípio da livre iniciativa, esculpido no artigo 1º, IV, da Constituição.  

A essência do mercado guiado pela livre iniciativa é a sua capacidade de se equilibrar 

sem a necessidade de intervenção estatal. Por essa lógica, se uma sociedade empresária se 

encontrasse em uma crise econômico-financeira, mas ainda fosse potencialmente lucrativa, se 

seu soerguimento fosse viável, os próprios players tenderiam a considera-la um alvo atraente 

para investimentos e sua recuperação se daria de forma natural. É o que a doutrina denomina 

de “solução de mercado” (COELHO, 2013, p. 106). Pela ótica da livre iniciativa, se o mercado 

não solucionar a crise de uma sociedade específica, é porque não há confiança de que ela volte 

a ser eficiente, e seu destino natural será a liquidação dos seus ativos para pagamento dos seus 

credores.  

 Esse radar mercadológico, entretanto, nem sempre melhor atende o interesse social na 

preservação da empresa.  Como visto no tópico anterior, os interesses do devedor e dos credores 

compõem o interesse público na empresa, mas não o esgotam. Portanto, a liberdade da atuação 

do mercado sobre o destino da empresa deve ser incentivada até o limite da sua função social.   

Como explica o doutrinado Moacyr Lobato: 

O fenômeno econômico da insolvência, do ponto de vista legal, não pode mais 

conceber os estreitos lindes sugeridos peça relação jurídico-patrimonial 

havida entre credor e devedor. Transcende, hodiernamente, esses limites para 

deitar profundas raízes no enfoque do interesse social e nas exigências do bem 

comum, ressaltadas tanto no texto constitucional quanto na legislação própria. 

(LOBATO, 2007, p. 144) 

A função social da empresa está relacionada com a sua atuação responsável e com o 

respeito aos diversos interesses que gravitam em torno da atividade empresarial. Esses 

interesses englobam o do empresário devedor em se recuperar e continuar sua atividade, o dos 

credores de verem satisfeitos seus créditos, o dos trabalhadores de manterem seus empregos, o 

dos fornecedores de realizarem futuros novos negócios, o do fisco de arrecadar tributos, dentre 

tantos outros.   
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Nessa perspectiva, a LFR reconheceu a importância da empresa enquanto instrumento 

do desenvolvimento econômico e social da região em que se situa e do próprio país. Como 

afirma a autora Sheila Cerezetti, “a ponderação dos mais variados interesses em jogos e do 

papel exercido pela empresa na economia em que atua não pode ser ignorado por aqueles que 

decidirão acerca do destino da empresa em crise.” (CEREZETTI, 2012, p. 212) 

Com efeito, esse quadro é ainda será ainda mais preocupante se a sociedade em questão 

tratar-se de uma grande companhia, cuja sede se localize em uma pequena cidade. Em muitos 

casos no Brasil, a economia de pequenas cidades gira em torno de uma grande companhia nela 

situada. A maior parte dos empregos está concentrada nela, a maioria dos impostos municipais 

advém da sua contribuição, há uma série de fornecedores locais cujo principal consumidor é a 

companhia. Por certo, a hipótese de falência dessas companhias tem o condão de gerar um caos 

na economia dessas pequenas cidades.  

 Ademais, destaca a autora Sheila Cerezetti, as consequências da quebra de uma grande 

sociedade nem sempre se restringe ao âmbito daqueles que diretamente se relacionam com ela. 

E a autora complementa afirmando que “a crise pode ocasionar um efeito sistêmico, alastrando 

consequências danosas para todo o setor da economia em que atua e, dependendo dos casos, 

com resultados ainda mais avassaladores”.31 (CEREZETTI, 2012, p. 235) 

 Sem dúvida essa gama de interesses será, em regra, melhor tutelada pela recuperação da 

sociedade empresária em crise do que por sua extinção. Por conseguinte, observa-se um liame 

natural entre o princípio da preservação da empresa e o da função social. Não é à toa que ambos 

foram previstos no artigo 47 da LFR como objetivos a serem perseguidos pelo instituto da 

recuperação judicial. O Desembargador Pereira Calças ressalta essa ligação entre os princípios 

da preservação da empresa e da função social no seguinte trecho do julgamento do Mandado 

de Segurança 486.399.4/0-00, do Tribunal de Justiça de São Paulo: 

O princípio maior que informa a Lei nº 11.101, de 2005, é, sem dúvida, o da 

preservação da empresa, com o que se atende aos postulados da função social 

da propriedade visualizada como função social dos meios de produção, da 

                                                 
31 Esse risco de um efeito sistêmico na quebra de grandes companhias foi concretizado na recente crise financeira 

ocorrida em 2008 nos Estados Unidos da América. De fato, a denominada crise dos créditos de alto risco, ou 

subprime crisis, teve seu estopim no alto índice de inadimplência no setor hipotecário, que levou à quebra de 

diversas companhias desse setor, alastrou-se rapidamente para as seguradoras dessas companhias, abalando todo 

o mercado financeiro norte-americano. A proporção que tomou essa crise foi tamanha que atingiu praticamente 

toda a economia do país, e teve reflexos na economia global. (CARVALHO, 2012, p. 1) 
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dignidade da pessoa humana, bem como à preservação dos empregos dos 

trabalhadores e dos credores.32 

No mesmo sentido dispõe o Ministro Luis Felipe Salomão, em seu voto no bojo do 

Recurso Especial n. 1.187.404-MT, in verbis: 

O art. 47 serve como um norte a guiar a operacionalidade da recuperação 

judicial, sempre com vistas ao desígnio do instituto, que é 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.33  

Ressalva-se, todavia, que nem sempre a melhor forma de cumprir a função social da 

empresa será preservando-a. A função social só pode ser alcançada por uma empresa eficiente, 

ou que, ao menos, apresente potencial para retomar essa eficiência após reorganizar-se. Com 

efeito, em um mercado competitivo, uma empresa ineficiente tende a ser preterida pelas demais. 

Com base nesse raciocínio, em hipóteses nas quais a crise se mostra insuperável, o caminho 

que melhor se coaduna com a função social é a extinção da sociedade mediante processo 

falimentar. Sobre esse ponto, a Ministra Nancy Andrighi analisa: 

A função social da empresa exige sua preservação, mas não a todo custo. A 

sociedade empresária deve demonstrar ter meios de cumprir eficazmente tal 

função, gerando empregos, honrando seus compromissos e colaborando com 

o desenvolvimento da economia, tudo nos termos do art. 47 da Lei nº 

11.101/05.34  

Em face dos argumentos trazidos nesse capítulo, constata-se que a situação de crise de 

uma sociedade empresária não diz respeito apenas ao devedor e aos seus credores. Há um 

verdadeiro interesse público na preservação da empresa viável, haja vista a função social por 

ela desempenhada. Nesse sentido, em que pese a força decisória atribuída pela lei aos credores, 

reunidos em assembleia-geral, bem como a natureza contratual do plano, o papel do juiz no 

momento da homologação do plano aprovado pela assembleia-geral de credores, ou após sua 

rejeição por ela, não deve ser passiva. Cabe ao magistrado controlar a legalidade dos atos 

                                                 
32 Mandado de Segurança n. 486.399.4/0-00, Câmara Especial de Falências e Recuperação Judicial, relator: 

Desembargador Pereira Calças, julgado em 27 de junho de 2007.  Tribunal de Justiça de São Paulo – TJSP. 

 
33  Recurso Especial n. 1.187.404-MT, relator: Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 19 de junho de 2013. 

Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 

 
34 AgRG no CC 110.250-DF, relatora: Ministra Nancy Andrighi, julgado em 08 de setembro de 2010. Segunda 

Seção do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 



37 

 

praticados no processo recuperacional e, com fulcro nos princípios da preservação e da função 

social da empresa, zelar pelos diversos interesses que gravitam em torno da recuperanda.  

 Partindo-se dessas premissas, o presente trabalho se proporá, no próximo capítulo, a 

analisar os limites que a doutrina e, sobretudo, a jurisprudência vêm estabelecendo para esse 

controle realizado pelo Estado-juiz sobre a decisão assemblear.    

 

3. EXTENSÃO DO CONTROLE REALIZADO PELO 

JUDICIÁRIO 

Apresentados e discutidos os fundamentos do controle exercido pelo Estado-juiz sobre 

a decisão da assembleia-geral de deliberação do plano, passa-se a analisar as diferentes 

correntes doutrinárias e jurisprudenciais que delimitam o alcance dessa intervenção judicial. 

Conforme frisado ao longo dessa monografia, o instituto da recuperação judicial, 

inaugurado pela Lei n. 11.101 de 2005, cominou um papel de protagonismo aos credores que 

eles não possuíam no sistema anterior, da concordata. Os dispositivos mais emblemáticos desse 

poder creditório são: (i) o artigo 35, inciso I, alínea “a”, que confere à assembleia-geral de 

credores a prerrogativa de aprovar, rejeitar ou propor modificações ao plano recuperacional 

apresentado pelo devedor; (ii) o artigo 45, o qual determina que, para a aprovação ordinária do 

plano, é necessária a sua aderência pelas quatro classes do artigo 41; (iii) o artigo 47, que elenca 

como um dos escopos da recuperação judicial a proteção dos interesses dos credores; (iv) o 

artigo 56, parágrafo 4º, o qual dispõe que, se o pano for rejeitado pela assembleia-geral de 

credores, o juiz decretará a falência do devedor; e (v) o artigo 58, caput, segundo o qual o juiz 

deve conceder a recuperação após aprovação tácita ou expressa do plano pelos credores;  

Nesse contexto, a doutrina passou a questionar se esse poder atribuído aos credores, no 

processo da recuperação empresarial, especificamente no que concerne à aprovação ou rejeição 

do plano apresentado pelo devedor, encontraria limites e quais seriam esses. A outra face dessa 

mesma moeda seria a extensão do poder do juiz na fase da concessão da recuperação judicial. 

A LFR determina que magistrado se atenha a homologar a decisão da assembleia-geral de 

credores? Deve ele apenas controlar a legalidade formal dos procedimentos adotados? É 

possível que ele verifique ilícitos que porventura ocorram no que tange ao exercício de voto 
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pelos credores no âmbito assemblear? Ele teria liberdade para adentrar no mérito do plano e 

avaliar sua viabilidade econômica? 

Diante dessas questões, surgem três correntes na doutrina e na jurisprudência35: (1) a 

primeira, com fulcro no princípio da soberania da assembleia-geral geral de credores, afirma 

que a LFR não conferiu qualquer margem de discricionariedade ao juiz no concernente ao 

conteúdo do plano, de sorte que ele deve apenas avaliar se decisão assemblear atendeu aos 

requisitos formais que a LFR prevê; (2) a segunda considera que a função do juiz abarca um 

controle da legalidade amplo de todo o processo recuperacional, inclusive verificando se houve 

abuso de direito de voto no bojo da assembleia-geral de credores; e (3) a terceira admite que o 

juiz entre no mérito do plano e verifique sua viabilidade econômico-financeira, de sorte a 

controlar a justiça da decisão assemblear, com supedâneo no princípio da preservação da 

empresa. 

 

3.1. CONTROLE DE LEGALIDADE  

A soberania das decisões da assembleia-geral de credores no que tange à aprovação ou 

rejeição do plano é defendida por parcela substancial da doutrina36. Como ensinam os 

professores Cássio Cavalli e Luiz Roberto Ayoub: 

A assembleia-geral de credores é soberana para aprovar o plano e suas 

cláusulas, bem como para propor alteração ao plano, ou deliberar por sua 

rejeição. Afirmar-se a soberania da assembleia significa que, se for deliberado 

pela aprovação do plano, ao juiz não resta alternativa senão homologá-lo. [...] 

A deliberação acerca da viabilidade econômica do plano compete 

exclusivamente aos credores, sem que o magistrado possa adentrar na 

investigação dessa viabilidade. (AYOUB; CAVALLI, 2013, p. 252) 

O argumento principal dos que sustentam essa soberania da decisão assemblear é que a 

LFR foi clara ao atribuir aos credores o poder para deliberar acerca do plano apresentado pelo 

devedor. Com efeito, diferentemente do sistema da concordata, no qual o juiz é quem decidia 

pela sua concessão após o requerimento do devedor, dispensando a aceitação dos credores, na 

                                                 
35 Salienta-se que essa gradação de poder atribuído ao juiz – controle da legalidade formal, controle da legalidade 

material e controle de mérito – fora observada pelo Desembargador Lino Machado, no âmbito do julgamento do 

AI n. 500.624-4/8-00, de sua relatoria, julgado em 26 de março de 2008. 

 
36 Nesse sentido: CALÇAS, 2007, p. 46 e COELHO, 2013, p. 155. 
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LFR, ao revés, sem a aprovação do plano reorganizacional pelos credores a recuperação judicial 

não será concedida.   

Nesse sentido, a lei não teria dado brechas para interpretações que ampliem o poder de 

intervenção do magistrado, porquanto ela vinculou sua decisão ao que foi deliberado pelos 

credores. Não compete ao juiz, portanto, ainda que sob o corolário dos princípios da 

preservação da empresa ou da função social da empresa, aprovar o plano que não obteve os 

quóruns de aderência pelos credores exigidos pela lei. Não pode magistrado, outrossim, deixar 

de homologar um plano aprovado pelos credores por considerar que ele não será capaz de 

reerguer a empresa, ou seja, que ele será ineficiente para superar a crise econômico-financeira 

pela qual passa o devedor. 

Esse foi o entendimento adotado no Enunciado n. 46 da Primeira Jornada de Direito 

Comercial do Conselho da Justiça Federal, o qual se transcreve: “Não compete ao juiz deixar 

de conceder a recuperação judicial ou de homologar a extrajudicial com fundamento na análise 

econômico-financeira do plano de recuperação aprovado pelos credores”.  

Em consonância, o Desembargador Pereira Calças, no âmbito do Agravo de Instrumento 

n. 612.654-4/6-00 afirma que: 

Aprovado o plano pela assembleia-geral de credores, não pode o juiz negar a 

concessão do benefício à empresa sob o argumento de inviabilidade 

econômica do plano. E mais, o Ministério Público não tem legitimidade 

recursal para insurgir-se contra a concessão da recuperação judicial, sob o 

argumento de que o plano é inviável sob o prisma econômico. Em suma: quem 

aprova ou rejeita o plano de recuperação sob o enfoque de sua viabilidade 

econômica é a assembleia-geral de credores. Tal competência é exclusiva dos 

credores, sendo esse o fundamento de se conferir à recuperação judicial a 

natureza de contrato. 

Com essas limitações à atuação judicial, visa-se evitar que diferentes magistrados deem 

interpretações diversas ao procedimento recuperacional, o que geraria insegurança jurídica. 

Percebe-se que a visão dessa corrente se coaduna com o positivismo jurídico, porquanto busca 

engessar a atuação judicial com o fim de garantir a segurança jurídica. 

Em que pese a relevância e a aceitabilidade do princípio da soberania das decisões da 

assembleia geral de credores, salienta-se que o poder dos credores não é ilimitado, cabendo ao 

Estado-juiz zelar pela legalidade do processo recuperacional. É o que determina o Enunciado 

n. 44 da Primeira Jornada de Direito Comercial do Conselho da Justiça Federal, in verbis: 
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“A homologação de plano de recuperação judicial aprovado pelos credores está sujeita 

ao controle judicial de legalidade”. 

A jurisprudência vem reconhecendo essa mitigação do poder da assembleia-geral 

creditícia. Deveras, desde a decisão paradigma proferida, no bojo do Recurso Especial n. 

1.314.209-SP37, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, esse controle de legalidade exercido 

pelo magistrado é admitido pelo Superior Tribunal de Justiça. Dada a importância do referido 

julgado, cabe pormenorizar o raciocínio desenvolvido pela Ministra no seu voto vencedor. 

Primeiramente, ela destaca que:  

Ao regular a recuperação judicial, com efeito, a Lei submete à vontade da 

coletividade diretamente interessada na realização do crédito a faculdade de 

opinar e autorizar os procedimentos de reerguimento econômico da sociedade 

empresária em dificuldades, chegando-se a uma solução de consenso. Disso 

decorre que, de fato, não compete ao juízo interferir na vontade soberana dos 

credores, alterando o conteúdo do plano de recuperação judicial, salvo em 

hipóteses expressamente autorizadas por lei. 

Constata-se que a Ministra reconhece a soberania da decisão dos credores no que 

concerne a aprovação ou rejeição do plano recuperacional. Em outras palavras, não cabe ao juiz 

questionar a eficiência de um plano já aprovado pela assembleia-geral creditícia. Quem deve 

confiar na capacidade de o plano apresentado lograr êxito na superação da crise econômico-

financeira pela qual passa o empresário devedor são os credores, não o magistrado. No entanto, 

ela salienta: 

A obrigação de respeitar o conteúdo da manifestação de vontade, no entanto, 

não implica impossibilitar ao juízo que promova um controle quanto à licitude 

das providências decididas em assembleia. [...] A vontade dos credores, ao 

aprovarem o plano, deve ser respeitada nos limites da Lei. A soberania da 

assembleia para avaliar as condições em que se dará a recuperação econômica 

da sociedade em dificuldades não pode se sobrepujar às condições legais da 

manifestação de vontade representada pelo Plano.  

Portanto, com fulcro no princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, nos 

termos do artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição, a importância e o poder conferidos pela 

LFR aos credores não impede que o Estado-juiz zele pela legalidade do processo de recuperação 

judicial. Nesse sentido, Luiz Gustavo Friggi Rodrigues questiona, em sua tese, o termo 

“soberania” do referido princípio que reconhece a relevância das decisões da assembleia-geral 

de credores. O autor argumenta que esse termo representa uma qualidade do poder do Estado, 

                                                 
37 STJ, REsp n. 1.314.209-SP, Terceira Turma, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22 de maio de 

2012. 
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sendo um conceito de direito público. Ademais, ele sustenta que o simples fato de a recuperação 

judicial pressupor um processo judicial e ser concedida por uma sentença homologatória retira 

a possibilidade de qualificação de soberana da decisão assemblear, haja vista que o que é 

soberano não comporta limitação. (RODRIGUES, 2014, p. 75) 

No entanto, dentre aquele que sustentam essa posição de que o Estado-juiz pode 

controlar a legalidade do processo recuperacional, mas não deve entrar no mérito do plano – 

sobretudo no que tange à sua viabilidade econômico-financeira – há duas subcorrentes. A 

primeira restringe essa possibilidade de controle da legalidade às formalidades que a lei prevê 

para o procedimento de aprovação do plano recuperacional. A segunda amplia esse poder 

judicial para uma verificação de legalidade material tanto do exercício do direito de voto pelo 

credor no âmbito da assembleia-geral, quanto à legalidade do conteúdo do plano. 

 

3.1.1. Legalidade Formal  

A LFR determina, em seu artigo 58, que, caso não sofra objeções ou seja aprovado pela 

assembleia-geral de credores, o plano deve ser encaminhado ao juiz para sua homologação. A 

lei, entretanto, não explicita quais são os requisitos que o magistrado deve verificar para realizar 

essa homologação. O referido dispositivo apenas fala genericamente que as exigências previstas 

na LFR devem ser cumpridas para que a recuperação seja concedida. Ocorre que a Lei n. 11.101 

de 2005 não traz muitas limitações no que concerne ao conteúdo do plano. Ao revés, o que 

parece é que a lei pretendeu conceder grande flexibilidade para que o devedor encontre um 

caminho para viabilizar seu soerguimento e negocie com seus credores. Para tanto, a lei não 

engessou o conteúdo do plano. Dessa forma, uma interpretação mais literal da LFR, e 

principalmente do seu artigo 58, leva à conclusão de que esse dispositivo se refere tão somente 

a exigências formais atinentes a prazos, quóruns de instauração e deliberação da assembleia-

geral de credores, documentos que devem ser apresentados, enfim, formalidades do 

procedimento recuperacional. No que diz respeito, porém, ao conteúdo do plano, as vontades 

manifestadas pelo devedor e pelos credores seriam soberanas.  

Essa primeira corrente, nesse sentido, defende que, desde que respeitados os 

procedimentos formais que a LFR estabelece para a aprovação do plano recuperacional, o juiz 

deve apenas homologar a decisão dos credores, tomada em assembleia-geral. Não caberia ao 

magistrado perquirir se o conteúdo do plano é isonômico ou se a motivação dos votos proferidos 
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pelos credores, na assembleia-geral, configura abuso de direito. Em outras palavras, o controle 

judicial, para essa posição, deve se ater à legalidade formal dos atos processuais, sendo vedada 

a análise da legalidade material tanto do conteúdo do plano, quanto dos votos dos credores no 

âmbito assemblear. 

Esse é o entendimento defendido pelo professor da USP Eduardo Secchi Munhoz, o 

qual dispõe: 

Não cabe ao juiz, portanto, nenhuma margem de discricionariedade a respeito 

da matéria ou, em palavras mais precisas, não há na lei, quanto a este aspecto, 

conceitos abertos (chamados conceitos indeterminados) que confiram ao juiz 

margem ampla de interpretação para a emissão dos respectivos juízos de 

legalidade. Assim, uma vez preenchidos os requisitos da Lei, que nesse 

aspecto não adota nenhuma cláusula aberta ou conceito indeterminado, 

cumpre ao juiz conceder a recuperação se, por outro lado, não se configurar 

em tal hipótese, cabe ao juiz decretar a falência. (MUNHOZ, 2006, p. 284) 

Essa posição também é defendida pelo Desembargador Lino Machado, no bojo do 

Agravo de Instrumento n. 500.624-4/8-0038, como se observa do seguinte trecho do seu voto: 

“O juiz homologa a vontade dos credores, expressa em assembleia e registrada 

em ata; o juiz deve proceder à verificação meramente formal da atuação da 

assembleia de credores, quorum de instalação e de deliberação, enfim, 

regularidade do procedimento. [...] O juiz não examina o conteúdo do plano 

aceito, assem como não examina o conteúdo de acordos que ele homologa 

frequentemente no processo.” 

Para a referida corrente, caso a assembleia-geral de credores rejeite o plano, o juiz 

deverá decretar a Falência do devedor. A única função do magistrado, nesse caso, seria de 

conferir se os quóruns do artigo 45 ou do artigo 58, parágrafo 1º, da LFR foram preenchidos. 

Na hipótese de nenhum deles terem sido atingidos, só haveria uma decisão possível para o 

magistrado, qual seja: decretar a falência do devedor. 

Nesse sentido, decidiu o Desembargador Pereira Calças no Agravo de Instrumento n. 

555.891.4/2-0039, do Tribunal de Justiça de São Paulo: 

                                                 
38 TJSP, AI n. 500.624-4/8-00, Câmara reservada à falência e recuperação, relator: Desembargador Lino Machado, 

julgado em 26 de março de 2008. 

 
39 TJSP, AI n. 555.891.4/2-00, Câmara reservada à falência e recuperação, relator: Desembargador Pereira Calças, 

julgado em 09 de junho de 2009. 

No mesmo entendimento, concluíram as decisões dos seguintes acórdãos: TJSP, AI n. 2009.002.45839, Câmara 

reservada à falência e recuperação, relator: Desembargador Sergio Lucio de Oliveira e Cruz, julgado em 26 de 

janeiro de 2010; TJRS, 5ª Vara Cível, AI n. 70035509736, relator: Desembargador Jorge Luiz Lopes do Canto, 
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Não se pode olvidar a natureza jurídica contratual da recuperação judicial, 

uma vez que compete, exclusivamente, a Assembleia-Geral de Credores 

aprovar ou rejeitar o plano de recuperação. Por isso, afirma-se que a 

Assembleia-Geral de Credores tem soberania para deliberar sobre o plano 

apresentado pela devedora. [...] Outrossim, rejeitado o plano pela Assembleia-

Geral de Credores e não ocorrendo a hipótese de “cram down” do §1º, do art. 

58, será de rigor a aplicação do art. 56, §4º, da Lei n.º 11.101/2005, in verbis: 

“Rejeitado o plano de recuperação pela Assembleia-Geral de Credores, o juiz 

decretará a falência do devedor”.  

Outra decisão que merece destaque, nessa perspectiva, foi a proferida no bojo do Agravo 

de Instrumento 7808/200940, do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, da qual se transcreve o 

seguinte trecho: 

Uma vez aprovado o plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor 

pela assembleia-geral de credores, nos termos do art. 35, I, a, da Lei 

11.101/2005, não cabe ao Judiciário analisar o seu mérito, mas sim, apenas, 

irregularidades procedimentais, como, por exemplo, o desatendimento das 

normas legais sobre a convocação e instalação da assembleia ou o quórum de 

votação/deliberação, sob pena de interferir no acordo realizado entre as partes 

(credor e devedor), mas sim apenas conceder a recuperação judicial.   

A preponderância da decisão dos credores se sustenta pela visão contratualista – 

natureza contratual – da recuperação judicial, segundo a qual, o escopo desse instituto jurídico 

se restringiria à satisfação dos interesses das partes contraentes, quais sejam: do empresário 

devedor e dos credores concursais. Com efeito, há nítida aproximação entre essa corrente e o 

sistema recuperatório norte-americano, de caráter eminentemente privatístico. 

Nessa toada, a crítica que pode ser feita aos adeptos dessa corrente é que eles 

desconsideram o interesse público na superação da crise econômico-financeira da sociedade 

empresária, ou ponderam que esses outros interesses na recuperação da empresa, que não o dos 

contratantes, seriam secundários, insuficientes, portanto, para amparar um controle judicial 

sobre o conteúdo pactuado pelas partes.  

Além do caráter negocial ressaltado no item 1.1.1., supra, o principal fundamento legal 

para essa natureza contratual seria o artigo 59 da LFR, o qual informa que “o plano de 

recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido e obriga o devedor e 

todos os credores a ele sujeitos”. Ora, a novação é uma das formas de adimplemento e extinção 

                                                 
julgado em 24 de novembro de 2010; TJMT, 6ª Câmara Cível, AI n. 71313/2011, relator: Desembargador Guiomar 

Teodoro Borges, julgado em 14 de março de 2012; 
40 TJMT, AI 7808/2009, 4ª Câmara Cível, relator: Desembargador José Silvério Gomes, julgado em 22 de junho 

de 2009.  
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de uma obrigação jurídica, o que demonstraria o caráter contratual do plano de reorganização 

empresarial.  

Assim, tratando-se de uma negociação que envolve direitos disponíveis, o conteúdo do 

contrato resultante do acordo de vontades do devedor e dos seus credores não poderia ser revisto 

pelo Judiciário. De fato, para essa corrente, o magistrado deve realizar apenas um controle 

externo dos atos das partes, tal qual ocorre nas situações de homologação de atos de 

autocomposição entre partes processuais, como no divórcio consensual. Se as formalidades 

previstas na lei para essa autocomposição fossem observadas, o negócio jurídico seria 

formalmente legal, de modo que o juiz deveria homologá-lo. 

A aplicação dos procedimentos legais deve ser literal. Não há espaço para interpretações 

que fujam da letra fria da lei, sob o pretexto de se estar atuando com fulcro em princípios 

genéricos como a preservação da empresa e a função social da empresa.  Por exemplo, no que 

tange aos quóruns de aprovação do plano, a lei teria sido clara, ao estabelecer no seu artigo 45 

que todas as classes devem aderir a esse plano para que sua aprovação se configure. A única 

exceção prevista na lei é o quórum alternativo do artigo 58, parágrafo 1º. Assim, o juiz não 

pode rever as decisões de uma assembleia creditícia, cuja convocação e instauração foram 

regulares, e que tenha atingido um dos referidos quóruns de votação.  

Mesmo no que concerne ao cram down, a atuação do Estado-juiz estaria vinculada pela 

lei. Nesse sentido, o requisito do artigo 58, parágrafo 1º, inciso III, da LFR, o qual exige uma 

aprovação mínima de um terço dos credores dentro de cada classe discordante, seria cogente. 

Portanto, ainda que apenas uma minoria ou até um credor tenha impedido a aprovação do plano 

pelo cram down, movido por interesses escusos e individualistas, indo de encontro ao princípio 

da função social da empresa, o juiz não poderia invalidar seu voto pelo denominado abuso de 

minoria. Isso porque, para essa corrente, não cabe ao magistrado se imiscuir nos motivos que 

ensejaram o voto discordante de qualquer credor, expressão da sua autonomia da vontade. Se o 

fizesse, o juiz estaria transcendendo a margem de controle que a LFR lhe facultou, a qual se 

restringe à forma dos atos procedimentais que se relacionam com a assembleia-geral de 

deliberação do plano.   

Além dos quóruns de aprovação, já destacados, outro exemplo desse controle de 

legalidade formal seria a hipótese de o juiz constatar que não foi observado o requisito de 

convocação dos credores para a assembleia-geral, previsto no artigo 36 da LFR, o qual 
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determina que essa convocação deve ser feita mediante um edital, que: (i) seja publicado no 

órgão oficial e em jornais de grande circulação nas localidades da sede e filiais do devedor; (ii) 

essa publicação do edital deve ser feita com uma antecedência mínima de 15 (quinze) dias da 

instauração da assembleia; (iii) contenha o local, a data e a hora da assembleia em 1ª e 2ª 

convocação; (iv) informe o local onde os credores poderão obter cópia do plano recuperacional 

apresentado pelo devedor. Nesse caso, o juiz determinaria que uma nova convocação fosse 

realizada, de sorte a cientificar a totalidade dos credores concursais. 

 Esse entendimento foi encampado por parte da jurisprudência até recentemente, como 

se observa do voto vencedor do Desembargador Lino Machado no Agravo de Instrumento n. 

0041302-63.2010.8.26.000041, do qual se transcreve o seguinte trecho: 

Não cabe ao juiz apreciar o conteúdo do plano aprovado pela assembleia-

geral, ainda que sob o manto genérico de "abuso de direito" [...] Cediço que 

no sistema da Lei 11.101/05 não há julgamento do plano de recuperação pelo 

juiz. A atividade jurisdicional é a de homologar a vontade dos credores e do 

devedor. Compete à Assembleia de Credores deliberar acerca da aprovação, 

rejeição ou modificação do plano apresentado pelo devedor. Como afirma 

Alberto Camina Moreira: 'ao atribuir a esse órgão do processo concursal tal 

atribuição, a lei o fez em tom de exclusividade. Nenhum outro órgão, recebeu, 

concorrentemente, tal tarefa, nem o juiz' 

 Para o desembargador, o magistrado não deve adentrar em uma análise de legalidade 

material da deliberação assemblear, tal qual verificar o conteúdo do plano ou a ocorrência de 

exercícios abusivos do direito de voto. A atribuição de decidir pela aprovação ou rejeição do 

plano concerne tão somente aos credores concursais.  

 

3.1.2. Legalidade Material  

Essa segunda corrente se coaduna com a primeira no que diz respeito à impossibilidade 

de o juiz, no momento da homologação do plano aprovado pela assembleia-geral de credores, 

analisar a viabilidade econômico-financeira desse plano. Assim, pode-se afirmar que os adeptos 

a essa corrente também não admitem que o magistrado se imiscua no mérito do plano para 

                                                 
41 TJSP, AI n. 0041302-63.2010.8.26.0000, Câmara reservada à falência e recuperação, relator: Desembargador 

Lino Machado, julgado em 29 de março de 2011. 
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verificar se ele é ou não economicamente viável. Essa tarefa é reservada aos credores, em 

privilégio a natureza contratual da recuperação judicial.  

No entanto, diferentemente da posição explorada no item supra, a qual restringe o 

controle de legalidade exercido pelo magistrado às formalidades do procedimento 

recuperacional previstas na LFR, os doutrinadores que se filiam a essa corrente ampliam esse 

poder de controle judicial, com vistas a coibir o abuso de poder e proteger os interesses dos 

credores minoritários. Como sustenta Sheila Cerezetti: 

Correto está declarar que a decisão mais relevante da recuperação judicial foi 

transferida aos credores. Contudo, não se pode deixar de notar que isso não 

significa que o Estado-juiz deva apenas conferir a legalidade da deliberação 

com base nos quóruns obtidos, cabendo a ele avaliar abusos e prejuízos às 

partes envolvidas. [...] Ao ser solicitada a homologação de um plano de 

recuperação, a atividade jurisdicional não se limita a uma análise formal do 

ato e da regularidade da manifestação de vontade das partes. Sem dúvida, essa 

apreciação fará parte da diligência judicial, mas a ela não está restrita. 

(CEREZETTI, 2012, p. 360) 

Para essa corrente, a atuação do Estado-juiz, quando da homologação do plano que não 

recebeu objeções ou que obteve aprovação dos credores na assembleia-geral, continua se 

restringindo a uma análise de legalidade. Entretanto, o magistrado não deve se ater a verificar 

os requisitos formais do procedimento recuperacional. Com efeito, o juiz teria o poder-dever 

de controlar toda e qualquer ilicitude ocorrida no bojo do processo da recuperação judicial. 

São diversos os argumentos que fundamentam esse controle judicial mais amplo, como 

verdadeiro guardião de legalidade da recuperação judicial. Primeiramente, os adeptos a essa 

corrente relativizam, com ainda maior ênfase, a dita “soberania” da decisão da assemblei-geral 

de credores. Eles reconhecem o protagonismo atribuído pela LFR aos credores no que tange à 

aprovação do plano recuperacional – já destacado ao longo do presente trabalho – e não 

desconsideram o caráter negocial que envolve essa deliberação. Todavia, salientam que, a partir 

do momento em que a discussão referente à crise econômico-financeira pela qual passa o 

devedor e os caminhos para seu soerguimento é trazida para o Judiciário, por meio de um 

processo, e que exige uma homologação de um juiz competente para validar o acordo celebrado, 

ela passa a ser objeto do controle público e deve receber um controle de legalidade, em todas 

as suas dimensões. 

Em consonância, preleciona o Desembargador Pereira Calças:  
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O caráter institucional da recuperação judicial, ainda que instrumentalizada 

por meio de um negócio jurídico, não deixa escapar a necessidade de 

atendimento aos padrões de legalidade, seja por parte do devedor, seja por 

parte dos credores, e, correlatamente, por parte do Poder Judiciário, ainda que 

a Lei 11.101/05 seja tenha se omitido gravemente na disciplina da matéria. 

Muito mais que observância do padrão de legalidade, na verdade, há que se 

prestar a devida vênia aos padrões de boa-fé, de eticidade no jogo de interesses 

envolvendo a empresa em crise, em razão dos largos valores nela envolvidos, 

com reflexos diretos na comunidade em que a empresa atua.42 

Um dos mais importantes controles que o magistrado deve exercer na recuperação 

judicial consiste em verificar as ocorrências de abusos do direito de voto. O exercício abusivo 

de um direito, mesmo no âmbito privado, configura ato ilícito, nos termos do artigo 187 do 

Código Civil de 2002. O tema foi analisado no item 1.1.3. do presente trabalho, de forma que 

apenas se recapitularão alguns pontos.  

A LFR não prevê expressamente as situações que configuram o abuso de direito no 

processo da recuperação judicial, de modo que cabe ao magistrado identifica-las no caso 

concreto43. Como anteriormente destacado, segundo a doutrina, as principais manifestações de 

abuso de poder que podem ocorrer na recuperação judicial são o conflito de interesses e o abuso 

de minoria. O conflito de interesses ocorrerá na hipótese de o credor votar com base em 

interesses escusos, como, por exemplo, rejeitar um plano por uma desavença pessoal com um 

dos sócios da sociedade devedora. Já o abuso de minoria se caracteriza quando o quórum de 

aprovação do plano pelo cram down não é atingido devido à rejeição de uma minoria, ou, até 

mesmo, de um credor, impondo a falência do devedor pelo não preenchimento do requisito do 

artigo 58, inciso III, parágrafo 1º, da LFR. Normalmente, o credor discordante pertence à classe 

dos créditos com garantia real, e exatamente por possuírem essa garantia, bem como por 

estarem em segundo lugar na ordem concursal da falência, rejeitam o plano, em atitude 

nitidamente individualista, prejudicando os credores das demais classes. 

Por certo, para verificar se houve exercício abusivo do direito de voto, no âmbito da 

assembleia-geral de credores, não bastará que o magistrado confira o preenchimento dos 

                                                 
42 TJSP, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, AI n. 0264287-08.2011.8.26.0000, relator: Desembargador 

Manoel de Queiroz Pereira Calças, julgado em 31 de julho de 2012. 

43 Nas palavras do Desembargador Moacyr Lobado: “Não obstante a ausência de parâmetros sobre o exercício 

abusivo do direito de voto na lei falimentar, o juiz poderá reconhecê-lo em razão do exercício manifestamente 

excedente dos limites impostos pelo fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes pelo titular do 

direito de voto”. (LOBATO, 2007, p. 145) 
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requisitos formais do procedimento de instauração e os quóruns de votação da assembleia. Será 

necessário que o juiz investigue as motivações dos votos e suas consequências no caso concreto.  

O controle judicial do abuso de direito foi objeto do Enunciado n. 45 da Primeira 

Jornada de Direito Comercial do Conselho da Justiça Federal, in verbis: “O magistrado 

pode desconsiderar o voto de credores ou a manifestação de vontade do devedor, em razão de 

abuso de direito”.  

Como visto no item anterior, a jurisprudência durante muito tempo se viu dividida 

quanto à possibilidade de o juiz exercer um controle de legalidade mais amplo, inclusive 

invalidando atos considerados abusivos. No entanto, o que antes eram posições adotadas por 

apenas alguns Tribunais de Justiça44, tornou-se a posição do Superior Tribunal de Justiça a 

partir do julgamento do Recuso Especial n. 1.359.311-SP45, o qual, inclusive, compôs o 

Informativo n. 549 da Corte Cidadã.  

Nesse leading case, o relator Ministro Felipe Salomão ratificou o entendimento de que 

é vedado ao magistrado se imiscuir no aspecto da viabilidade econômica da empresa, porém 

inovou ao reconhecer que o juiz tem o poder-dever de analisar se houve fraude ou abuso de 

direito do processo recuperacional. É o que se observa no seguinte trecho do seu voto vencedor: 

Assim é que o magistrado deve exercer o controle de legalidade do plano de 

recuperação – no que se insere o repúdio à fraude e ao abuso de direito –, mas 

não o controle de sua viabilidade econômica. Seja porque a lei induz tal 

postura, seja para não correr o risco de se adotar o que Canotilho, na seara do 

controle judicial dos direitos econômicos, chamou de "metodologia fuzzy" (ou 

fuzzismo), uma metodologia da vagueza e da indeterminação, pela qual o 

judiciário abraça controvérsias que não lhe são afeitas e transita por conceitos 

que, efetivamente, não domina. 

Além do controle ao exercício abusivo do direito de voto, para essa corrente, o juiz deve 

observar se todas as exigências que a LFR estabelece para o conteúdo do plano foram fielmente 

observas. Ressalva-se que, com o objetivo de permitir maior flexibilidade para devedor e 

                                                 
44 O Tribunal de Justiça de São Paulo vinha decidindo nesse sentido, como contam dos acórdãos dos seguintes 

julgados: TJSP, Câmara reservada à falência e recuperação, AI n. 649.192-4/2-00, relator: Desembargador Romeu 

Ricupero, julgado em 18 de agosto de 2009; e TJSP, Câmara reservada à falência e recuperação, AI n. 0155523-

54.2013.8.26.0000, relator: Desembargador Teixeira Leite, julgado em 06 de fevereiro de 2014. 

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro também já possuía precedentes admitindo esse controle judicial do abuso 

de direito, tal qual o AI n. 0037321-84.2011.8.19.000, relator: Desembargador Milton Fernandes de Souza, julgado 

em 13 de dezembro de 2011.  

 
45 STJ, REsp n. 1.359.311-SP, Quarta Turma, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 09 de setembro 

de 2014. 
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credores negociarem os termos do plano reorganizacional, a lei não previu muitos requisitos no 

que tange a esse conteúdo. Não obstante, as principais limitações materiais trazidas pela lei, 

que serão objeto do controle judicial são: (i) nos termos do artigo 53, inciso II, o plano deve 

conter a demonstração da sua viabilidade econômica; (ii) de acordo com o inciso III também 

do artigo 53, deve ser juntado ao plano um laudo econômico-financeiro e de avaliação dos bens 

e ativos do devedor, subscrito por profissional legalmente habilitado ou empresa especializada; 

(iii) o plano não pode prever prazo superior a um ano para pagamento dos créditos trabalhistas, 

desde que vencidos até a data do pedido de recuperação judicial – artigo 54; e (iv) nos termos 

do parágrafo único desse mesmo artigo 54, o plano não poderá prever prazo superior a trinta 

dias para o pagamento dos créditos de natureza salarial vencidos nos três meses anteriores ao 

pedido de recuperação, desde que respeitado o limite de cinco salários-mínimos. 

A análise de legalidade realizada pelo magistrado, todavia, não se restringe à LFR. Com 

já visto, o processo recuperacional deve atender às disposições de outras leis no que lhe couber, 

como, por exemplo, a vedação ao abuso de direito e o princípio da boa-fé objetiva, ambos com 

base normativa no Código Civil de 2002.  

Ademais, dentro dessa posição majoritária na doutrina e na jurisprudência que confere 

ao magistrado o poder de realizar esse controle de legalidade material da recuperação judicial, 

há uma forte subcorrente a qual defende que o Estado-juiz tem o poder-dever de garantir a 

legalidade, no seu sentido mais amplo, de todo o procedimento recuperacional e do conteúdo 

do plano, abarcando, inclusive, o controle da observância dos preceitos constitucionais 

aplicáveis à recuperação judicial, como os princípios da isonomia, da função social da 

propriedade e da razoabilidade.  

Nesse contexto, destaca-se o princípio da isonomia, previsto no artigo 5º, caput, da 

CRFB de 1988. Derivado do princípio da isonomia, o par conditio creditorum é o princípio por 

meio do qual se consagra a ideia de que os créditos de mesma natureza devem ser satisfeitos na 

mesma proporção. Na LFR, esse princípio está esculpido no artigo 126, in verbis: “Nas relações 

patrimoniais não reguladas expressamente nesta Lei, o juiz decidirá o caso atendendo à unidade, 

à universalidade do concurso e à igualdade de tratamento dos credores, observado o disposto 

no art. 75 desta Lei”.  

Em que pese esse dispositivo estar inserido no capítulo da lei que regula a falência, o 

Enunciado n. 57 da Primeira Jornada de Direito Comercial do Conselho da Justiça 
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Federal parece ter reconhecido sua aplicabilidade à recuperação judicial ao estabelecer que “o 

plano de recuperação judicial deve prever tratamento igualitário para os membros da mesma 

classe de credores que possuam interesses homogêneos, sejam estes delineados em função da 

natureza do crédito, da importância do crédito ou de outro critério de similitude justificado pelo 

proponente do plano e homologado pelo magistrado”. 

 Reforça essa ideia, o disposto pelo parágrafo 2º do artigo 58, da LFR, cuja redação 

informa que a aprovação do plano pelo cram down somente será concretizada se “o plano não 

implicar tratamento diferenciado entre os credores da classe que o houver rejeitado”. Como 

visto no item 1.2., supra, o referido requisito para a aprovação do plano é baseado na regra do 

unfair discrimination, presente no Bankruptcy Code norte-americano. Ela veda haver 

tratamento diferenciado entre os membros da classe que não aderiu ao plano. Por certo, a unfair 

discrimination é corolário do princípio do par conditio creditorum, uma vez que também visa 

evitar que o plano confira um tratamento prejudicial a um dos credores por ele ser minoritário. 

Nesse ponto, Sheila Cerezetti salienta que: 

A leitura a contrario sensu do dispositivo vem a indicar que nos casos de 

recuperação judicial só haveria compulsividade na concessão de tratamento 

igualitário aos credores quando o plano não tivesse sido aprovado por todas 

as classes afetadas, e apenas com relação à classe discordante. Nas hipóteses 

em que as três classes de credores previstas no art. 41consentisse, mediante as 

matérias necessárias, com a proposta do devedor, o plano poderia prever 

diferenciação entre os credores situados no mesmo grupo. (CEREZETTI, 

2012, p. 366) 

 No entanto, ao se considerar que o tratamento igualitário entre os credores decorre do 

princípio constitucional da isonomia, conclui-se que ele se aplica a todas as formas de 

aprovação ou rejeição do plano, e não apenas na hipótese do cram down.  

Esse amplo controle da decisão da assembleia-geral de credores, inclusive de ordem 

constitucional, é defendido em importante precedente do Tribunal de Justiça de São Paulo, qual 

seja, o Agravo de Instrumento n. 288896-55.2011.8.26.000046, de cuja ementa transcreve-se o 

seguinte fragmento: 

                                                 
46 AI n. 288896-55.2011.8.26.0000, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Relator: Desembargador Manoel 

de Queiroz Pereira Calças, julgado em 31 de julho de 2012. 

Em sentido análogo: TJSP, Câmara reservada à falência e recuperação, AI n. 0136362-29.2011.8.26.0000, relator: 

Desembargador Manoel de Queiroz Pereira Calças, julgado em 28 de fevereiro de 2012; TJSP, Câmara reservada 

à falência e recuperação, AI n. 0071913-28.2012.8.26.0000, relator: Desembargador Maia da Cunha, julgado em 

30 de outubro de 2012; TJSP, Câmara reservada à falência e recuperação, AI n. 0113984-45.2012.8.26.0000, 

relator: Desembargador Manoel de Queiroz Pereira Calças, julgado em 30 de outubro de 2012; TJSP, Câmara 
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Agravo. Recuperação judicial. Recurso contra decisão que em face da 

aprovação do plano pela Assembleia-Geral de Credores pelo quórum legal, 

concede a recuperação. A Assembleia-Geral de Credores só é reputada 

soberana para a aprovação do plano se este não violar os princípios gerais de 

direito, os princípios e regras da Constituição Federal e as regras de ordem 

pública da Lei nº 11.101/2005. Proposta que viola princípios gerais de direito, 

normas constitucionais, regras de ordem pública e o postulado da "pars 

conditio creditorum", ensejando a manipulação do quórum assemblear, é nula. 

[...] Cláusulas que consubstanciam abuso de direito, violação dos princípios 

gerais de direito, da Carta da Republica e das leis de ordem pública são nulas. 

Agravo provido para decretar a nulidade da deliberação da AGC, com 

determinação de apresentação de outro plano, no prazo de 30 (trinta) dias, a 

ser elaborado em consonância com os princípios gerais do direito, a 

Constituição Federal e a Lei nº 11.101/2005 [...] 

Importante notar que a isonomia a que se refere é a material ou substancial, a qual 

determina o tratamento igual aos iguais e desigual aos desiguais. Em determinadas situações, o 

devedor poderá, legitimamente, prever tratamentos diferenciados para credores de mesma 

classe, desde que haja justificativa para o privilégio concedido. Por exemplo, o devedor poderá 

estabelecer que, dentre os credores da Classe III47, ele pagará em um prazo mais curto aqueles 

que fornecem os insumos para a sua produção, essenciais, portanto, para a empresa.48 Todavia, 

se plano estabelecer que, dentro de uma classe creditícia, alguns credores têm tratamento 

privilegiado ou são exageradamente prejudicados sem qualquer motivo idôneo, ele estará 

atentando frontalmente o princípio da igualdade substancial.49 

                                                 
reservada à falência e recuperação, AI n. 0020538-51.2013.8.26.000, relator: Desembargador Manoel de Queiroz 

Pereira Calças, julgado em 04 de julho de 2013; TJSP, Câmara reservada à falência e recuperação, AI n. 0275813-

35.2012.8.26.0000, relator: Desembargador Araldo Telles, julgado em 30 de setembro de 2013;  

 
47 Nos termos do artigo 41, inciso III, consistem nos titulares de créditos quirografários, com privilégio especial, 

com privilégio geral ou subordinados. 

 
48A autora Sheila Cerezetti traz outro exemplo que ilustra essa aplicação do princípio da igualdade substancial no 

âmbito da recuperação judicial: “um bom exemplo disso pode ser encontrado no plano de recuperação da empresa 

Parmalat Brasil S/A – Indústria de alimentos (1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da comarca da Capital 

de São Paulo, Recuperação Judicial 000.05.068090-0). A proposta, aprovada por credores e homologada pelo Juiz 

da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da comarca da Capita de São Paulo, não conferiu tratamento 

igualitário aos credores pertencentes de cada uma das classes previstas no art. 41 da Lei de Recuperação e 

Falências. [...] O plano previu adimplemento diferenciado a credores que estavam na mesma classe para fins de 

votação. Nesse sentido, credores operacionais e credores financeiros quirografários, todos pertencentes à terceira 

classe de credores, tiveram seus créditos pagos de maneira distinta por motivos de relevância social, dada a 

importância que os credores operacionais tinham para a operação da devedora e devido ao diminuto valor 

individual dos créditos detidos pelos mencionados agentes”. (CEREZETTI, 2012, p. 369) 

 
49 Nesse sentido, TJSP, Câmara reservada à falência e recuperação, AI n. 0136362-29.2011.8.26.0000, relator: 

Desembargador Manoel de Queiroz Pereira Calças, julgado em 28 de fevereiro de 2012; e TJRJ, Quarta Câmara 

Cível, AI n. 0039682-69.2014.8.19.0000, relator: Desembargador Gilberto Campista Guarino, julgado em 03 de 

dezembro de 2014. 
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Nesse contexto, a criação de subclasses de credores não deve ser, a priori, vedada, 

porquanto não irá necessariamente de encontro ao princípio da igualdade material. Na verdade, 

a divisão em subclasses, a depender do caso concreto, pode tornar o plano mais justo e eficiente. 

O Tribunal de Justiça de São Paulo apresenta consolidado entendimento nesse sentido, como 

salienta o Desembargador Maia da Cunha, na relatoria do Agravo de Instrumento n. 0071913-

28.2012.8.26.000050: 

Este Egrégio Tribunal de Justiça, por sua Câmara Reservada de Direito 

Empresarial, já sacramentou o entendimento de que não há, em tese, 

ilegalidade no tratamento diferenciado de credores da mesma classe, 

privilegiando os menores, nem da criação de subclasses, desde que aprovado 

pelos credores de todas as classes. Apenas em caso de não aprovação de uma 

delas não se admitirá tratamento diferenciado para a que não aprovou o plano, 

nos termos do art. 58, § 2º, da Lei n. 11.101 de 2005. 

A previsão de tratamentos distintos para credores que, embora pertencentes a mesma 

classe, possuam interesses claramente heterogêneos parece justificável ou, até, recomendável. 

Com efeito, a separação feita pela LFR dos credores em classes, nos termos do seu artigo 41, 

acabou alocando créditos de naturezas distintas no mesmo grupo. À Classe III, v.g., pertencem 

os titulares de créditos quirografários, de créditos com privilégio especial, de créditos com 

privilégio geral e de créditos subordinados. Os quirografários, por si, já englobam inúmeros 

perfis de credores, o que pode justificar a criação de subclasses que se adequem a cada perfil.  

Para ilustrar esse entendimento, vale trazer à baila o caso objeto do Agravo de 

Instrumento n. 0020538-51.2013.8.26.000051, o qual diz respeito a um plano que previa a 

divisão dos credores quirografários em três subclasses, cujos pagamentos se dariam na seguinte 

proporção: (i) quirografários com créditos de valores até R$ 6.000,00 (seis mil reais), carência 

de 6 meses e pagamento de 100% no prazo de 18 meses; (ii) quirografários com créditos de 

valores acima R$ 6.000,00 (seis mil reais), carência de 1 ano e pagamento com deságio de 40% 

no prazo de 7 anos; e (iii) quirografários financeiros, carência de 2 anos e pagamento com 

deságio de 50% no prazo de 6 anos. Segundo o relator Desembargador Pereira Calças, essas 

variações de prazos de carência, prazos de pagamento, e porcentagens de deságio de acordo 

                                                 
50 TJSP, Câmara reservada à falência e recuperação, AI n. 0071913-28.2012.8.26.0000, relator: Desembargador 

Maia da Cunha, julgado 30 de outubro de 2012. 

 
51 TJSP, Câmara reservada à falência e recuperação, AI n. 0020538-51.2013.8.26.000, relator: Desembargador 

Manoel de Queiroz Pereira Calças, julgado em 04 de julho de 2013. 
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com as subclasses não viola o princípio da isonomia material, tendo em vista que não são 

irrazoáveis e se pautam em critérios sensatos. Nas suas palavras: 

Razoável e lícito o estabelecimento condições diferenciadas de pagamento 

entre as diversas subclasses de credores, com o escopo de preservar relações 

empresariais com fornecedores de serviços essenciais e aqueles que persistem 

nas relações negociais. O que não se tolera, diante de sua manifesta ilicitude, 

é a divisão em subclasses como manobra para direcionar a assembleia, atingir 

quóruns legais e penalizar severa e injustificadamente determinados credores. 

[...] Indispensável, porém, que tais sacrifícios sejam fixados de modo razoável, 

fundados em razões objetivas e proporcionais às diversas classes e subclasses 

de credores, sem aniquilar os seus créditos, ou reduzi-los a parcelas ínfimas 

de seu valor de face. Tal análise é feita caso a caso, à vista das circunstâncias 

de cada plano de recuperação e da qualidade e perfil da comunidade de 

credores. [...] Também não se tolera que, mediante manobras de divisão dos 

credores em subclasses, após obtenção do quórum legal necessário à 

aprovação do plano, se imponha de modo arbitrário sacrifício desproporcional 

à minoria. 

O Desembargador Pereira Calças, em um julgado anterior – Agravo de Instrumento n. 

0264287-08.2011.8.26.000052 – já havia afirmado que o fato de um plano prever condições 

mais vantajosas para credores menores, colocando a maior parcela do ônus da recuperação nas 

costas dos credores maiores, por si, não significa que a igualdade material foi observada. Ao 

revés, se essa diferenciação não tiver uma motivação realmente consistente, haverá afronta ao 

referido princípio, como se constata no seguinte trecho: 

A devedora deverá demonstrar que o princípio da igualdade dos credores de 

cada classe é religiosamente observado ("pars conditio creditorum"), o qual é 

de aplicação obrigatória em processo judicial que discipline a insolvência de 

qualquer espécie de devedor. Em suma, a quebra da isonomia não pode ter por 

escopo agradar os menores credores para que estes, assim motivados e atraídos 

pela benesse concedida, aprovem o plano que desfavorece os titulares de 

maiores créditos.  

Outra regra que visa proteger os interesses dos credores, sobretudo os minoritários, é a 

do Best Interest of Creditors Test, oriunda do direito concursal norte-americano. Em que pese 

a finalidade similar de evitar que planos prevejam condições excessivamente prejudiciais de 

pagamento para determinados credores, sua análise foge ao mote da presente corrente, na 

medida em que transcende o controle da legalidade do plano, entrando na análise do seu mérito. 

Portanto, esse tema será objeto do próximo item. 

                                                 
52 TJSP, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, AI n. 0264287-08.2011.8.26.0000, relator: Desembargador 

Manoel de Queiroz Pereira Calças, julgado em 31 de julho de 2012. 
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3.2. CONTROLE DE MÉRITO 

Por fim, há uma terceira corrente, praticamente inexpressiva na jurisprudência, mas que 

encontra algumas vozes na doutrina, segundo a qual, além desse amplo controle de legalidade, 

os magistrados podem também analisar a viabilidade econômica do plano, bem como realizar 

o controle do denominado Best Interest of Creditors Test.  

Esse teste do melhor interesse dos credores configura uma proteção aos credores 

dissidentes. Por meio dele, o juiz faria um controle de mérito do plano recuperacional, de sorte 

a aferir se ele prevê o pagamento aos credores dissidentes de, no mínimo, o valor equivalente 

ao que eles receberiam na hipótese de falência do devedor. Essa garantia visa impedir que os 

credores majoritários imponham condições de pagamento excessivamente onerosas e 

irrazoáveis aos minoritários.  

O Bankruptcy Code norte-americano prevê o Best Interest of Creditors Test, no seu § 

1.129 (a) (7) 53 do seu Chapter 11. De acordo com esse dispositivo, salvo se o credor concordar 

com os termos do plano, manifestando livremente sua vontade em relação ao seu direito 

disponível ao crédito, o juiz não deverá homologar planos que, embora aprovados pela maioria 

dos credores, estabeleçam pagamento ao credor dissidente inferior ao que seria por ele 

angariado em caso de liquidação dos ativos do devedor no processo de falência. 

Há, ainda, ordenamentos que aplicam a regra do melhor interesse dos credores apenas 

na hipótese de aprovação do plano pelo cram down, ou seja, superando-se o veto de uma das 

classes creditícias. É o caso, por exemplo, da legislação argentina de reorganização 

empresarial.54 

                                                 
53 “With respect to each impaired class of claims or interests – (A) each holder of a claim or interest of such class 

– (i) has accepted the plan; or (ii) will receive or retain under the plan on account of such claim or interest 

property of a value, as of the effective date of the plan, that is not less than the amount that such holder would so 

receive or retain if the debtor were liquidated under chapter 7 of this title on such date;” 

 
54 Vide articulo 52, 2., b), da Ley 24.522 – Ley de Concursos y Quiebras: “ARTICULO 52.- Homologación. No 

deducidas impugnaciones en término, o al rechazar las interpuestas, el juez debe pronunciarse sobre la 

homologación del acuerdo. [...] 2. Si no se hubieran logrado las mayorías necesarias en todas las categorías, el 

juez puede homologar el acuerdo, e imponerlo a la totalidad de los acreedores quirografarios, siempre que resulte 

reunida la totalidad de los siguientes requisitos: [...] b) Si no se hubieran logrado las mayorías necesarias en 

todas las categorías, el juez puede homologar el acuerdo, e imponerlo a la totalidad de los acreedores 

quirografarios, siempre que resulte reunida la totalidad de los siguientes requisitos: [...] iii) No discriminación 

en contra de la categoría o categorías disidentes. Entiéndese como discriminación el impedir que los acreedores 

comprendidos en dicha categoría o categorías disidentes puedan elegir —después de la imposición judicial del 

acuerdo— cualquiera de las propuestas, únicas o alternativas, acordadas con la categoría o categorías que las 
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Ocorre que a LFR não traz disposição alguma que faculte ao juiz realizar esse teste, seja 

como condição geral de homologação do plano, seja na homologação do plano aprovado pelo 

cram down, nos termos do artigo 58, parágrafo 1º, da lei. No regime da concordata, regulado 

pelo Decreto-lei n. 7.661 de 1945, havia a possibilidade de os credores dissidentes entrarem 

com o recurso de embargos à concordata, nos dizeres do seu artigo 143, cujo pedido poderia se 

embasar no argumento de a concordata estabelecer “sacrifício dos credores maior do que a 

liquidação na falência ou impossibilidade evidente de ser cumprida a concordata, atendendo-

se, em qualquer dos casos, entre outros elementos, à proporção entre o valor do ativo e a 

percentagem oferecida”. No entanto, esse dispositivo não foi reproduzido na Lei n. 11.101 de 

2005. 

Não obstante reconhecer essa ausência de previsão legal da regra do Best Interest of 

Creditors Test, bem como do referido recurso de embargos, o autor Luiz Gustavo Friggi 

Rodrigues defende a utilização do instrumento de objeção ao plano, esculpido no artigo 55 da 

LFR, de forma análoga ao antigo recurso de embargos à concordata. Para ele, o credor 

dissidente deveria se valer do seu direito de manifestar objeção ao plano e demonstrar que a 

forma e o valor do pagamento previsto no plano para o seu crédito lhe seriam mais onerosos 

que a liquidação do devedor. Essa objeção deveria ser apreciada pelo juiz da recuperação, não 

ficando restrita à análise da assembleia-geral de credores. É o que o autor denomina de “objeção 

de conveniência”. (RODRIGUES, 2014, p. 95) 

Essa posição, entretanto, não se coaduna com a doutrina do professor Fábio Ulhoa 

Coelho, para quem, em que pese a objeção dever ser manifestada pelo credor ao juiz do processo 

de recuperação judicial, “na verdade, não cabe ao juiz apreciar o conteúdo da objeção ou decidi-

la. A competência para tanto é de outro órgão da recuperação judicial: a Assembleia dos 

Credores. Desse modo, ao receber qualquer objeção, o juiz deve limitar-se a convocar a 

Assembleia”. (COELHO, 2013, p. 151) Em consonância, vem se posicionando a jurisprudência 

dos Tribunais de Justiça estaduais.55 

                                                 
aprobaron expresamente. En defecto de elección expresa, los disidentes nunca recibirán un pago o un valor 

inferior al mejor que se hubiera acordado con la categoría o con cualquiera de las categorías que prestaron 

expresa conformidad a la propuesta. Disponível em: http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/25000-

29999/25379/texact.htm; acesso em: 20 de novembro 2015. 

 
55  TJSP, AI n. 500.624-4/8-00, relator: Desembargador Lino Machado, julgado em 26 de março de 2008; TJRJ, 

AI 2009.002.45839, relator: Desembargador Sergio Lucio de Oliveira e Cruz, julgado em 26 de janeiro de 2010; 

e TJRS, AI n. 70052681954, relator: Desembargador Ney Wyedmann Neto, julgado em 11 de abril de 2013;  

http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/25379/texact.htm
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/25379/texact.htm


56 

 

Por outro lado, mister se faz reconhecer a dificuldade prática da aplicação do Best 

Interest of Creditors Test, haja vista a complexidade de se mensurar o quantum que o credor 

dissidente receberia na hipótese de liquidação dos bens do devedor, sendo que o processo de 

falência sequer foi instaurado. O cálculo do montante que corresponderá à futura massa falida 

é de enorme complexidade, senão inviabilidade. Nesse sentido, destaca a autora Sheila 

Cerezetti: 

Conforme já anotado em Países que acatam a regra, sua aplicação não é nada 

simples. Dificuldades relativas à determinação do futuro do patrimônio do 

devedor devem ser enfrentadas quando da tentativa de se calcular se a situação 

econômica do credor seria pior sob a recuperação do que sob a falência. [...] 

A aplicação da regra sobre o Chapter 11, por exemplo, envolve a 

determinação de que cabe ao proponente do plano demonstrar que em caso de 

falência cada um dos credores não receberia mais do que aquilo que a eles é 

conferido sob a proposta. (CEREZETTI, 2012, p. 381-382) 

Por fim, ressalva-se que a regra do Best Interest of Creditors Test, ao mesmo tempo em 

que tutela o interesse uma minoria dissidente em relação ao plano apresentado, implica o 

afastamento da vontade da maioria, o que pode embarreirar a homologação do plano e, por 

conseguinte, resultar na falência do devedor. Por certo, esse risco vai de encontro ao princípio 

da preservação da empresa, na medida em que o interesse de um credor poderia se sobrepor à 

decisão assemblear e encerrar a atividade empresarial da recuperanda. 

Está exatamente na preservação da empresa, bem como na sua função social, o 

fundamento maior daqueles que sustentam a possibilidade de o Estado-juiz adentrar no mérito 

do plano para analisar a sua viabilidade econômica. Um plano pode ser considerado 

economicamente viável se tiver o condão de não apenas dar uma sobrevida ao devedor, mas de 

reerguer de fato a empresa, permitindo-a equilibrar suas finanças e retomar seu crescimento. 

Nesse sentido, para que a empresa de fato seja preservada, é preciso que o plano de 

reorganização seja consistente e tenha a capacidade de promover a superação da crise 

econômico-financeira pela qual a recuperanda passa. Caso contrário, a concessão de uma 

recuperação judicial fulcrada em um plano ineficiente apenas postergaria o destino inevitável 

daquela sociedade, qual seja, a sua falência. 

Segundo o professor Fábio Ulhoa Coelho, a LFR pressupõe que risco de um plano 

inconsistente estaria afastado pela necessidade de os credores o aprovarem em assembleia-

geral. Ele salienta, todavia, que essa premissa é falsa. Primeiramente, porque a tendências seria 

o absenteísmo dos credores, os quais estariam mais preocupados em resolverem seus próprios 
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problemas, do que em viabilizar a recuperação do devedor. Em segundo lugar, porque os 

credores, ainda que quisessem participar, não teriam as informações necessárias sobre a real 

situação econômica e financeira vivenciada pelo devedor, o que dificultaria a análise da 

consistência do plano ou a elaboração de um plano alternativo realmente capaz de solucionar 

essa crise. Por fim, porquanto a LFR, ao determinar que, caso o plano seja rejeitado, o juiz 

deverá decretar a falência do devedor, pressiona os credores a aprovarem qualquer plano, haja 

vista que a grande maioria receberia uma ínfima parte dos seus créditos, ou até mesmo nada, 

em uma eventual falência. Dessa forma, ele conclui: 

Diante desse quadro, fica fácil perceber que se o devedor submeter à 

Assembleia dos credores um blá-blá-blá, como provavelmente ninguém terá 

plano alternativo a oferecer, a tendência será a de aprovação de um plano vazio 

de conteúdo. [...] Pela lei brasileira, os juízes, em tese, não poderiam deixar 

de homologar os planos aprovados pela Assembleia dos Credores, quando 

alcançado o quórum qualificado da lei. Mas, como a aprovação de planos 

inconsistentes levará à desmoralização do instituto, entendo que, sendo o 

instrumento aprovado um blá-blá-blá inconteste, o juiz pode deixar de 

homologá-lo e incumbir o administrador judicial, por exemplo, de procurar 

construir com o devedor e os credores mais interessados um plano alternativo. 

(COELHO, 2013, p. 149) 

Esse entendimento do professor Fábio Ulhoa Coelho de que o juiz poderia deixar de 

homologar um plano aprovado pela assembleia-geral de credores não por uma ilegalidade, 

propriamente dita, mas pela sua inconsistência configura claramente um controle de mérito do 

plano, atinente à sua viabilidade econômica. Para ele, o filtro realizado pelos credores na 

deliberação assemblear não seria suficiente para garantir que o plano será realmente eficiente 

para superar essa crise econômico-financeira pela qual o devedor passa. Nessa perspectiva, o 

autor defende que o magistrado deve realizar um segundo filtro no mérito desse plano, com o 

objetivo de garantir sua consistência.   

O autor Luiz Gustavo Friggi Rodrigues também defende a possibilidade de o Estado-

juiz realizar o controle da viabilidade econômica do plano apresentado pelo devedor. Ele 

salienta que esse controle judicial deve ser feito assim que o plano for apresentado pelo devedor, 

ou seja, antes da eventual deliberação assemblear, com vistas a impedir o prosseguimento uma 

recuperação judicial fadada ao fracasso. Ele denomina esse controle prévio da viabilidade da 

proposta de reorganização do devedor de viabilidade jurídica da recuperação judicial e admite 

que ele pressupõe análise de mérito do plano. (RODRIGUES, 2014, p. 105) 
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A Primeira Jornada Paulista de Direito Comercial – organizada pelo Instituto dos 

Advogados de São Paulo (Iasp) – foi ainda além e criou uma espécie de presunção de 

inviabilidade econômica para os devedores que não apresentam condição de adimplir com as 

despesas mínimas para a manutenção da sua empresa. É o que se observa do seu Enunciado n. 

7, in verbis: “O devedor que alega não ter condições de pagar sequer as despesas mínimas de 

manutenção do estabelecimento empresarial, como as contas de gás, luz e água, vincendas após 

o ajuizamento do pedido, não tem direito à recuperação judicial, em razão da manifesta 

inviabilidade da empresa”. 

Há alguns julgados isolados que vêm considerando a possibilidade de o juiz adentrar no 

mérito do plano e discutir a sua viabilidade econômica, ou seja, a sua capacidade de soerguer a 

empresa em crise. É o caso do Agravo de Instrumento n. 7005221272756, no qual a agravante, 

antes mesmo da deliberação assemblear, sustentava que o plano apresentado não seria capaz de 

reverter a grave crise econômico-financeira pela qual o devedor passava e que, portanto, a 

recuperação não deveria ser prosseguida. O relator Desembargador Artur Arnildo Ludwig, nas 

razões seu voto, não obstante ter indeferido o pedido da agravante por considerar que não se 

estava ainda no momento adequado para a avaliação requerida, analisou o mérito do plano e 

admitiu sua fragilidade no que concerne ao escopo de superar a crise do devedor, como se 

observa no seguinte trecho: 

A decisão recorrida deve ser mantida, ao menos por ora, inclusive no aspecto 

em que determinou a manutenção dos contratos com a agravante. Embora haja 

argumentos no sentido de que estes não serão suficientes ao soerguimento da 

empresa, a sua rescisão, neste momento, inviabilizará por completo qualquer 

chance de recuperação, com a consequente perda do objeto da presente 

demanda. Na verdade, embora sendo bastante difícil a situação econômico-

financeira da empresa, bem assim visível a possibilidade de captação de 

recursos na rede bancária, não se pode abortar, nesta fase, a possibilidade da 

empresa cumprir os contratos e realizar a sua função social buscando recursos 

em outras fontes, quer instituições financeiras, quer pessoas jurídicas ou 

físicas. Nesta fase processual, deve-se tentar concretizar ao máximo o disposto 

no artigo 47, da Lei nº 11.101/05. 

Como se observa, o motivo de o relator ter indeferido o pedido da agravante não foi a 

impossibilidade de o juiz se imiscuir na análise da viabilidade econômica do plano 

recuperacional, mas sim por considerar que a rejeição desse plano antes mesmo de submetê-lo 

                                                 
56 TJRS, Sexta Câmara Cível, AI n. 70052212727, relator Desembargador Artur Arnildo Ludwig, julgado em 20 

de junho de 2013. 
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à deliberação da assembleia-geral de credores atentaria contra o princípio da preservação da 

empresa. Na verdade, ele não a só admite, como acabou, na prática, realizando essa análise.57  

No entanto, como visto no item 3.1., supra, a doutrina majoritária e a jurisprudência 

consolidada do Superior Tribunal de Justiça apontam no sentido da inviabilidade de o juiz 

analisar a viabilidade econômica do plano, devendo se restringir a um controle de legalidade. 

Inclusive, os Enunciado n. 46 da Primeira Jornada de Direito Comercial do Conselho da Justiça 

Federal veda, expressamente, que o magistrado deixe de conceder a recuperação judicial com 

fundamento na análise econômico-financeira do plano de recuperação aprovado pelos credores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÃO 

                                                 
57 Em sentido análogo: TJRS, 5ª Câmara Cível, AI n. 70035509736, relator: Desembargador Jorge Luiz Lopes do 

Canto, Julgado em 24 de novembro de 2010. 
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A partir das premissas de que (i) a Lei n. 11.101 de 2005 não balizou, de forma clara, o 

poder de controle do juiz na fase homologatória do plano recuperacional; e (ii) a ausência de 

uma diretriz segura quanto aos limites à intervenção judicial resulta em instabilidade jurídica e 

econômica; o presente estudo se propôs a investigar a extensão e os fundamentos desse controle 

judicial na doutrinária e, sobretudo, na jurisprudência.  

Primeiramente, demonstramos que a LFR atribuiu caráter contratual à definição dos 

termos do plano de recuperação judicial, isto é, do seu mérito. Com efeito, o legislador conferiu 

autonomia e flexibilidade para o devedor negociar com os credores os mecanismos de 

reorganização empresarial que serão utilizados na tentativa de superação do estado de crise 

econômico-financeira no qual ele se encontra, de sorte a viabilizar a preservação da empresa. 

A importância conferida pela LFR à participação dos credores na decisão acerca do 

futuro da recuperanda, nesse contexto, é cediça, na medida em que lhes cominou o poder de, 

em assembleia-geral, deliberarem pela aprovação ou rejeição do plano apresentado pelo 

devedor, bem como lhe propor alterações. 

Salientamos que, nesse ambiente assemblear, tende a surgir conflitos de interesses entre 

devedor e credores, bem como entre as diferentes classes creditícias. Em tal contexto, 

destacamos o risco de ocorrência de exercício abusivo de direito de voto, sobretudo o 

denominado abuso de minoria, que se configura no bojo da aprovação pelo cram down. Nessa 

toada, observamos que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais de 

Justiça Estaduais vem permitindo esse controle judicial sobre os casos de abuso de direito de 

voto no âmbito assemblear, entendimento esse materializado no Enunciado n. 45 da Primeira 

Jornada de Direito Comercial do CJF. 

Ainda sobre o cram down, verificamos que, em que pese a divergência doutrinária, o 

CJF consolidou o entendimento, no Enunciado n. 79 da Segunda Jornada de Direito Comercial, 

de que, para essa aprovação alternativa do plano, basta que duas classes creditícias, 

representantes de mais da metade do valor da totalidade de créditos presentes na assembleia-

geral, adiram a ele, e que, em cada classe dissidente, haja voto favorável de mais de um terço 

dos credores. Esse posicionamento é relevante porquanto flexibiliza os requisitos formais da 

aprovação do plano recuperacional, o que vai ao encontro do princípio da preservação da 

empresa. 
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Em seguida, demonstramos que, inobstante a importância atribuída pela LFR aos 

interesses dos credores na maximização do adimplemento dos seus créditos, o legislador elegeu, 

no artigo 47, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica 

como as finalidades primárias da recuperação judicial. Assim, a preservação da empresa é 

alçada como um fim a ser perseguido desde que a sua recuperação se mostre viável, haja vista 

a pluralidade de interesses que gravitam em tordo da empresa, cuja extensão, embora englobe, 

transcende os interesses creditórios. Nesse sentido, ressalvamos que, em hipóteses nas quais a 

crise econômica do devedor se mostrar irreversível, o caminho que melhor se coaduna com a 

função social da empresa é a sua extinção mediante processo falimentar. 

 Portanto, constatamos que a situação de crise de uma sociedade empresária não diz 

respeito apenas ao devedor e aos seus credores. Há um verdadeiro interesse público na 

salvaguarda da empresa viável, haja vista a função social por ela desempenhada. Nessa 

perspectiva, não obstante a força decisória atribuída pela lei aos credores, reunidos em 

assembleia-geral, bem como a natureza contratual do plano, o papel do juiz no momento da 

homologação do plano aprovado pela assembleia-geral de credores, ou após sua rejeição, não 

deve ser passivo.  

 Isso posto, finalmente analisamos a questão central do presente estudo, qual seja, a 

extensão do poder do magistrado na fase de homologação da decisão da assembleia-geral de 

credores atinente à aprovação do plano de recuperação judicial. Dentre as correntes doutrinárias 

cotejadas – que corresponderam às hipóteses do presente trabalho – constatou-se que 

prepondera na jurisprudência a posição que confere ao Estado-juiz o poder-dever de efetuar um 

controle de legalidade, formal e material, de todo o processo de recuperação judicial, sem, 

contudo, imiscuir-se no mérito do plano, já submetido à deliberação assemblear, para realizar 

um segundo filtro no que concerne à viabilidade econômica da empresa.  

Deveras, em que pese não haver grande número de julgados sobre o tema nos Tribunais 

Superiores, o Superior Tribunal de Justiça, em dois recentes leading cases58, consolidou 

entendimento de que o juiz deve exercer o controle de legalidade do procedimento e do plano 

de recuperação judicial, inclusive coibindo fraudes e abusos de direito. Essa diretriz harmoniza-

                                                 
58 STJ, REsp n. 1.314.209-SP, Terceira Turma, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22 de maio de 

2012; e STJ, REsp n. 1.359.311-SP, Quarta Turma, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 09 de 

setembro de 2014. 
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se com os Enunciados n. 44, 45 e 46 da Primeira Jornada de Direito Comercial do CJF. O 

primeiro sujeita o plano já aprovado pela assembleia-geral de credores ao controle judicial de 

legalidade. O segundo esclarece que, nesse controle judicial de legalidade, está abarcada a 

intolerância a abusos de direito. E o último salienta que não compete ao juiz, na fase 

homologatória, a análise econômico-financeira do plano de recuperação aprovado pelos 

credores.  

Demonstramos, outrossim, que os Tribunais de Justiça, na esmagadora maioria dos 

casos, vêm seguindo essa posição jurisprudencial estabelecida pela Corte Cidadã. Não obstante, 

há uma forte subcorrente, sobretudo no Tribunal de Justiça de São Paulo, a qual tem defendido 

a possibilidade de o juiz realizar um controle de juridicidade ainda mais extenso do conteúdo 

do plano, com fulcro nos princípios constitucionais aplicáveis à recuperação judicial, em 

especial os princípios da isonomia, da função social da propriedade e da razoabilidade. Visa-

se, dessa forma, evitar que planos prevejam tratamentos desproporcionais a credores 

pertencentes à mesma classe sem que haja um justo motivo. O Enunciado n. 57 da Primeira 

Jornada de Direito Comercial do CJF ratifica esse entendimento. Ressalvamos, nesse ponto, 

que esse posicionamento sustenta a tutela da isonomia material, de forma que a criação de 

subclasses de credores não seria, a priori, vedada, desde que se justifique pela existência de 

interesses heterogêneos dentro de uma mesma classe creditícia.  

Destarte, concluímos que a jurisprudência brasileira consolidou o entendimento de que 

a extensão do controle exercido pelo magistrado na fase homologatória cinge-se a um juízo de 

legalidade. No entanto, a amplitude desse controle, embora já apresente alguns parâmetros, 

ainda não está totalmente delimitada.  

Como uma última reflexão para eventual continuidade dessa pesquisa, ressaltamos que, 

para ser possível aos credores aferirem se o plano apresentado pelo devedor é viável, razoável 

e isonômico, ele precisa ser transparente e pormenorizar as informações relativas à situação 

econômica da recuperanda, explicitando seus bens, direitos e obrigações. Nesse sentido, outro 

controle judicial cabível seria quanto a essa assimetria de informações, na hipótese de o devedor 

as ocultarem visando ludibriar os credores para aprovarem o plano por ele apresentado. Essa 

atuação do Estado-juiz com o escopo de salvaguardar a autonomia de vontade dos credores é 

denominada pelo direito norte-americano de disclosure statement. 
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