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“O fim do Direito não é abolir nem restringir, mas preservar e ampliar 

a liberdade.” 

(John Locke) 

  



 

RESUMO 
 

O presente estudo tem por objetivo analisar se o novo regramento sobre o abuso de direito de 

voto por parte de credores, contido no art. 39, §6° da Lei nº 11.101/05 – recentemente 

introduzido por meio da Lei 14.112/20 –, potencializa o efetivo cumprimento dos preceitos 

basilares do processo recuperacional, como o princípio a preservação da empresa e da 

consagração do crédito de credores. Para tanto, far-se-á uma análise sobre se o dispositivo, ao 

encerrar um longo período de insegurança jurídica e ausência de regulação específica sobre o 

tema, de fato, reflete o posicionamento dominante por parte da jurisprudência e doutrina 

especializada, de modo a contribuir para uma maior eficiência do Direito recuperacional 

brasileiro.   

 

 

Palavras-chave: Direito recuperacional, recuperação judicial, abuso de direito de voto, Lei 

14.112/20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This academic paper aims to analyze whether the new regulation on the creditor’s abuse of 

voting rights, contained in art. 39, §6 of Federal Law No. 11.101/05 – recently introduced 

through Federal Law 14.112/20 –, enhances the effective compliance with the basic precepts of 

the reorganization process, such as the principle of preserving the business and consecration of 

credit due. In order to do so, an analysis will be made of whether the provision, at the end of a 

long period of legal uncertainty and absence of specific regulation over the matter, reflects the 

dominant position of the jurisprudence and specialized doctrine, in order to contribute to a 

greater efficiency of Brazilian judicial reorganization system. 

 

 

Keywords: Judicial reorganization law, judicial reorganization, abuse of voting rights, Law 

14.112/20.  
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INTRODUÇÃO 

 

 As sociedades empresárias brasileiras nunca enfrentaram uma crise tão devastadora 

como a proporcionada pela pandemia do novo coronavírus, que comprometeu as mais diversas 

atividades econômicas desde o começo de 20201. O país registrou números expressivos de 

pedidos de recuperação judicial ou falência2, o que gerou impactos devastadores como 

demissões em massa e uma severa recessão do Produto Interno Bruto (“PIB”) brasileiro3. 

 

 Nesse contexto, o sistema recuperacional do país, regulado pela Lei nº 11.101/2005 

(“LRJF”), possui um papel central na tentativa de reestruturação dessas sociedades empresárias 

e, consequentemente, na retomada do crescimento econômico do país.  

 

 No entanto, em diversos cenários, o conjunto normativo citado não se mostra apto a 

cumprir de maneira eficiente seu papel de reorganização e de preservação da empresa – conceito 

muitas vezes utilizado como sinônimo de sociedade empresária, mas que deve ser entendido 

como “o exercício de atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens 

ou de serviços”4. Tal inaptidão que evidencia falhas normativas ou, até mesmo, de aplicação 

dos institutos, criados pela LRJF, por parte dos tribunais brasileiros. 

  

 A inaptidão supramencionada é constatada por diversas pesquisas que comparam a taxa 

de recuperação de ativos em processos de recuperação de sociedades empresárias insolventes 

ao redor do mundo. Nesse sentido, destaca-se que o Brasil se encontrava, até 2018, 

substancialmente atrás da média dos países que forma a Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE). Confira-se: 

 
1 De acordo com os dados liberados pelo Serasa Experian, a entidade registrou o 11º recorde consecutivo de 
inadimplência de empresas, contando com um aumento de 9,9% em comparação com o ano de 2019.  
JULIBONI, Márcio. Inadimplência de empresas bate 11º recorde consecutivo em janeiro. Money Times. São 
Paulo. 25/03/2020. Disponível em: https://www.moneytimes.com.br/inadimplencia-de-empresas-bate-11o-
recorde-consecutivo-em-janeiro/. Acesso em: 08/05/2022.  
2 ALVARENGA. Darlan. Pedidos de recuperação judicial e falência crescem mais de 50% em maio, aponta Serasa. 
G1. São Paulo. 09/06/2021. Disponível em: https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/06/09/pedidos-de-
recuperacao-judicial-e-falencia-crescem-mais-de-50percent-em-maio-aponta-serasa.ghtml. Acesso em: 
08/05/2022. 
3 ALVARENGA. Darlan. PIB tem tombo recorde de 9,7% no 2º trimestre e Brasil entra de novo em recessão. G1. 
São Paulo. 01/09/2020. Disponível em:  https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/09/01/pib-tem-queda-
recorde-de-97percent-no-2o-trimestre-e-brasil-entra-de-novo-em-recessao.ghtml. Acesso em: 08/05/2022. 
4 NEGRÃO, Ricardo. Falência e Recuperação de Empresas. SP: Editora Saraiva, 2019. p. 199. 

https://www.moneytimes.com.br/inadimplencia-de-empresas-bate-11o-recorde-consecutivo-em-janeiro/
https://www.moneytimes.com.br/inadimplencia-de-empresas-bate-11o-recorde-consecutivo-em-janeiro/
https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/06/09/pedidos-de-recuperacao-judicial-e-falencia-crescem-mais-de-50percent-em-maio-aponta-serasa.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/06/09/pedidos-de-recuperacao-judicial-e-falencia-crescem-mais-de-50percent-em-maio-aponta-serasa.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/09/01/pib-tem-queda-recorde-de-97percent-no-2o-trimestre-e-brasil-entra-de-novo-em-recessao.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/09/01/pib-tem-queda-recorde-de-97percent-no-2o-trimestre-e-brasil-entra-de-novo-em-recessao.ghtml
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Figura 1 – Taxa de Recuperação de Ativos 

 
Fonte: Relatório Doing Business elaborado pelo Banco Mundial5 

 

 Ainda sobre o tema, destaca-se que apenas 5% (cinco porcento) dos processos de 

recuperação judicial se encerram com o pleno cumprimento do Plano de Recuperação Judicial6 

e a duração média do processo é de mais de 4 anos, tempo consideravelmente maior do que de 

outras potências globais como Estados Unidos (1 ano) e Japão (0,6 anos)7. Fato que, mais uma 

vez, ilustra o cenário de ineficiência demonstrado pelo gráfico anterior e reverbera a 

necessidade de alterações na forma com a qual o ordenamento jurídico brasileiro trata a questão. 

 

 Dentre os problemas normativos e de subsunção legal relacionados ao processo de 

Recuperação Judicial, o presente trabalho debruçar-se-á sobre o instituto do abuso de direito de 

voto de credores, o qual é exercido nas chamadas Assembleias Gerais de Credores (“AGC”).  

 

A discussão se faz de extrema relevância pois as referidas AGC, além de diversas e 

basilares funções, possuem a competência de aprovar o Plano de Recuperação Judicial (“PRJ”), 

viabilizando, ou não, a reestruturação da sociedade em dificuldade. Afinal, a rejeição do PRJ 

 
5 O gráfico foi elaborado pelo autor Eduardo Coube de Carvalho e se encontra disponível no endereço eletrônico: 
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/a-ineficiencia-do-atual-processo-de-recuperacao-judicial-de-
empresas-no-brasil-21012019. Último acesso em: 16.05.2022. 
6 OLIVEIRA, R. A., RECUPERAÇÃO JUDICIAL: uma análise empírica dos processos de recuperação judicial 
distribuídos junto à 2ª Vara de Falência e Recuperações Judiciais do Foro Cível Central da Comarca da Capital do 
Estado de São Paulo, com ênfase nas recuperações judiciais encerradas por cumprimento. Dissertação de 
Mestrado. Fundação Getúlio Vargas. São Paulo (2005). 
7 WORLD BANK. Doing Business Studies, Resolving Insolvency (2017). Disponível em 
http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/resolving-insolvency>. Último acesso em: 16/05/2022. 

https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/a-ineficiencia-do-atual-processo-de-recuperacao-judicial-de-empresas-no-brasil-21012019
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/a-ineficiencia-do-atual-processo-de-recuperacao-judicial-de-empresas-no-brasil-21012019
http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/resolving-insolvency


 

3 

 

pelos credores habilitados, de acordo com o conteúdo do art. 73, III da LRJF, tem por 

consequência a declaração da falência do devedor. 

 

Conforme será exposto no presente estudo, até a recente edição da Lei nº 14.112/2020, 

a qual sanou uma lacuna normativa que perdurava desde a edição da LRJF, o tema era regulado 

apenas com base na doutrina especializada e na discrepante jurisprudência dos tribunais 

brasileiros. A aplicação do instituto, em tal contexto, foi construída e constantemente embasada 

por conceitos abertos provenientes do Código Civil, art. 1878 – dispositivo que define, de 

maneira geral, o “abuso de direito” –, bem como por meio da aplicação analógica de 

regramentos de outras temáticas, provenientes especialmente do Direito societário.  

 

No entanto, como consequência natural da inexistência de um tratamento específico, 

bem como de uma cultura de desrespeito a precedentes, um cenário de entendimento 

jurisprudencial conflitante e notória insegurança jurídica relacionada à caracterização da 

abusividade do voto do credor foi potencializado, seja por parte dos tribunais do país ou pela 

própria doutrina que versa sobre o assunto.  

 

Nessa toada, valendo-se do notório vácuo normativo, as sociedades empresárias que não 

conseguiam aprovar seus planos de recuperação judicial nos termos estabelecidos pela LRJF, 

com o fim de evitar a gravíssima consequência citada, por diversas vezes se apoiaram em uma 

visão mais abrangente do instituto do abuso de direito de voto de credores para reverter o 

resultado da votação. Isso pois, o acolhimento do argumento implica na desconsideração da 

manifestação de vontade do credor por meio da declaração da sua absoluta nulidade. 

 

De maneira concomitante e em sentido diametralmente oposto, grande parcela da 

doutrina e dos tribunais do país defendia o entendimento de que o princípio da preservação da 

empresa – norma que figura como justificativa subjacente à Lei 11.101/2005 e ao sistema 

recuperacional, presente no art. 47 da LRJF9 –, não deve ser utilizado como “carta branca” pelas 

 
8 Art. 187 do CPC: “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”. 
9 Art. 47 da LRJF: “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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sociedades para que não tenham sua falência decretada. Afinal, o princípio versa sobre a 

manutenção da atividade econômica desempenhada – que pode ser absorvida por outro agente 

mais bem gerido, de modo a manter ou maximizar a geração de riquezas – e não da sociedade 

empresária que a exerce (BARUFALDI, 2009)10. 

 

 O direito do credor a receber o que é devido, de acordo com essa corrente, não deve ser 

suprimido apenas para evitar a falência de uma sociedade em recuperação. Deve-se entender 

que os princípios regentes da ordem econômica brasileira e do direito contratual, tais como a 

livre iniciativa e o pacta sunt servanda, pressupõem que as obrigações pactuadas sejam 

cumpridas pelos agentes produtivos11.  Importante ressaltar que a sua relativização coloca em 

risco todo o sistema econômico do país, gerando maiores dificuldades de atração de capital e, 

consequentemente, maiores gastos e prejuízos aos agentes econômicos integrantes do sistema.  

 

 Far-se-ia necessário, portanto, a aplicação do instituto como uma exceção, de modo que 

seja preservado o direito do credor ao voto conforme o melhor interesse de seu crédito, sendo-

lhe vedado apenas o seu exercício com o objetivo de conquistar vantagem ilícita ou escusa. Tal 

aplicação que, baseada em princípios da análise econômica do Direito, contribuiria para o 

processo recuperacional ser mais transparente e eficiente, reduzindo custos de transação e 

imprevisibilidades. 

 

 A corrente supramenciona parece ter sido utilizada como referência pela Lei nº 

14.112/2020, a qual introduziu o art. 39, §6º na LRJF e caracterizou a abusividade do voto 

apenas quando esse for “manifestamente exercido para obter vantagem ilícita para si ou para 

outrem”. Desse modo, a redação do dispositivo parece restringir rigorosamente a aplicação do 

instituto ora em análise, visando consagrar o voto do credor proferido com base em critérios 

econômicos e no melhor interesse do seu crédito. 

 

 
10 BARUFALDI, Wilson Alexandre. O princípio da preservação da empresa na recuperação judicial: Conteúdo e 
deveres de medida. Revista Jurídica Empresarial, São Paulo, ano II, nº 10, p. 109-154, set.-out. 2009. 
11 GOMES, Orlando. Contratos. 26. ed. atual. por Antônio Junqueira de Azevedo. Rio de Janeiro: Grupo 
Gen/Forense, 2009. p. 15. 
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 O presente trabalho, ante o exposto, busca, através de uma análise crítica do dispositivo 

mencionado, responder se o novo regramento do tema potencializa o efetivo cumprimento dos 

preceitos basilares do processo recuperacional, trazidos pelo art. 47 da LRJF. 

 

Para tanto, o presente trabalho será dividido em cinco capítulos, cujos objetivos serão: 

(i) expor detalhadamente o processo de recuperação judicial, bem como o aparato normativo 

do país sobre o tema; (ii) explicitar como a teoria do abuso de direito e a importação de 

conceitos do Direito societário influenciaram na aplicação do instituto ora em análise; (iii) 

dissecar as demais correntes doutrinárias subsequentes que abordam e desenvolvem o estudo 

sobre o tema; (iv) expor julgado paradigma do STJ, anterior à edição da Lei n° 14.112/2020, 

bem como o atual tratamento jurisprudencial sobre o tema no âmbito do TJSP; e, por fim, (v) 

propor uma resposta sobre se, de fato, o novo regramento do tema, introduzido pela Lei nº 

14.112/20, potencializa o efetivo cumprimento dos preceitos basilares do processo 

recuperacional. 
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1. NOÇÕES INTRODUTÓRIAS: O PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E O 

CONTEXTO NORMATIVO ACERCA DO ABUSO DE PODER DE VOTO  

 

Para melhor compreensão do instituto do abuso de poder de voto por credores, faz-se 

necessária uma breve exposição sobre o funcionamento do processo de recuperação judicial, os 

agentes que nele atuam e suas funções. Tais características e conceitos que, conforme exposto, 

são minuciosamente regulados pela Lei 11.101/05. 

 

 Em suma, tem-se que a Recuperação Judicial é um processo direcionado a sociedades 

empresárias, que atravessam severa crise econômico-financeira, por meio do qual o 

ordenamento jurídico brasileiro permite a renegociação de passivos com os respectivos 

credores, a partir da elaboração de um plano pormenorizado de pagamentos e condições de 

recebimento do crédito. Trata-se, portanto, de uma alternativa, guiada por preceitos da 

macroeconomia, à decretação imediata da falência do agente econômico, que poderia ter 

implicações extremamente negativas no contexto social no qual o ente está inserido.  

 

Sob o ponto de vista da análise econômica do Direito – ramo de estudo que se torna 

cada vez mais promissor na atualidade – o processo recuperacional, por envolver centenas e até 

mesmo milhares de interesses conflitantes de credores e da recuperanda, é demasiadamente 

complexo eis que precisa neutralizar alguns problemas gerados por custos de transação12, bem 

como comportamentos irracionais desempenhados por parte dos agentes que atuam no 

procedimento estudado. 

 

Dentre as dificuldades enfrentadas, destaca-se o comportamento muitas vezes irracional 

– ao ser estudado de acordo com noções econômicas – dos credores que buscam a melhor 

satisfação do seu crédito13. A dinâmica em muito se assemelha com o chamado “dilema do 

 
12 O conceito tem por definição os problemas enfrentados por agentes econômicos ao se deflagrarem com 
negociações complexas que podem envolver diversas barreiras, as quais dificultam a obtenção do melhor resultado 
econômico para a transação.  
13 Sobre o assunto, imagine-se que dois determinados credores de uma sociedade empresária possuam um crédito 
de 2x, ao passo que a sociedade apenas possui x, mas caso consiga usufruir do processo de recuperação judicial 
em um médio/longo prazo conseguiria produzir ao ponto de possuir 3x. Desse modo, sem a interferência 
jurisdicional, a tendência comportamental dos credores seria promover a imediata execução dos seus créditos por 
meio da liquidação da pessoa jurídica mencionada. Ao agir desse modo, no entanto, cada um receberia apenas x/2, 
ao passo que, se estivessem dispostos a negociar termos com a sociedade, poderiam receber mais do que a quantia 
supramencionada ou, até mesmo, a integralidade do seu crédito.   
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prisioneiro”14 introduzido por John Forbes Nash Junior e desenvolvido por diversos outros 

economistas e matemáticos ao longo dos anos. Ressalta-se que o referido dilema estuda as 

interações entre agentes em determinados cenários de assimetria informacional, nos quais, sem 

o intermédio da teoria econômica, o comportamento irracional dos mesmos – que potencializa 

perdas de eficiência e sociais – tende a prevalecer. 

 

Nesse contexto, o processo recuperacional foi pensado de modo a neutralizar tais 

comportamentos ineficientes, de modo a possibilitar à sociedade empresária uma alternativa 

para continuar gerando riquezas e contribuindo para a prosperidade da sociedade na qual está 

inserida. Os dois pilares fundamentais que viabilizam a negociação em massa com os credores, 

portanto, são o chamado “stay period” – período no qual credores são impedidos de executar 

débitos pendentes por parte da devedora, que poderiam inviabilizar a continuação das suas 

operações – e a vinculação dos credores ao que a maioria de sua classe decidir (princípio do 

majoritário)15. 

 

 Ademais, com o fim de viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira 

do devedor, o sistema normativo regulamentado pela LRJF criou uma série de princípios 

intrínsecos aplicáveis a todas as etapas do complexo processo recuperacional. No entanto, o 

núcleo principiológico relacionado ao sistema supramencionado foi expressamente positivado 

pelo art. 47 da Lei 11.101/05, o qual regula os chamados “preceitos basilares” referidos no 

subtítulo do presente trabalho.  

 

 Especificamente no que tange ao dispositivo citado, através da análise minuciosa acerca 

do seu teor, chega-se à conclusão de que apenas o primeiro objetivo – qual seja: “a superação 

da situação da crise econômico-financeira do devedor” – é ligado à sociedade empresária 

recuperanda. Afinal, os demais – “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” – são alcançados a partir da 

manutenção da atividade econômica empresária, a qual poderá permanecer ativa por meio de 

outro agente, em caso de convolação em falência. 

 
14 Davis, Morton D., Teoria dos Jogos: Uma introdução não-técnica, Nova York: Cultrix, 1973. Capítulo 5. 
15 JACKSON, Thomas H. The Logic and Limits of the Bankrupcy Law. Boston: Beard Books, 2001. p. 7-9. 
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 A distinção é substancialmente importante pois rompe com a ultrapassada ideia de que 

o único objetivo do processo recuperacional era a retomada da sociedade empresária devedora 

– visão que, muitas vezes, influenciava os magistrados a conceder o benefício a diversas pessoas 

jurídicas que não eram economicamente viáveis. Decisões essas que acabavam por prejudicar 

ainda mais o ecossistema obrigacional no qual a devedora estava inserida, perpetuando 

inadimplementos e prejudicando substancialmente a gama de credores que com ela se 

relacionavam. 

 

 Tem-se que, com o advento da Lei 11.101/05, o princípio da preservação da empresa, 

norte do sistema recuperacional, deve ser entendido como efetivamente atendido quando a 

atividade econômica praticada for preservada, mantendo-se os benefícios econômicos e sociais 

gerados pela atividade empresária16.  

  

 Ainda sobre o assunto, cumpre mencionar a teoria da “superação do dualismo pendular”, 

qual leciona que a Lei 11.101/05 e, dessa maneira, o processo recuperacional como um todo, 

não deve ser guiado de modo a prestigiar os interesses dos credores ou os da recuperanda, mas 

sim com o objetivo de atingir os objetivos basilares previstos no art. 47 da LRJF (CARNIO, 

2016)17. Tal teoria que passou a ser reproduzida pela própria jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, conforme aduzido pelo Ministro Luis Felipe Salomão: 

 

"com o advento da lei 11.101/05, o ordenamento jurídico pátrio supera 
o dualismo pendular, havendo um consenso na doutrina que a 
interpretação das regras da recuperação judicial deve prestigiar a 
preservação dos benefícios sociais e econômicos que decorrem da 
manutenção da atividade empresarial saudável, e não os interesses de 
credores ou devedores, sendo que, diante das várias interpretações 
possíveis, deve-se escolher aquelas que busca conferir maior ênfase à 
finalidade do instituto da recuperação judicial"18 

 
16 A título elucidativo, cita-se que um dos primeiros sinais de que um agente econômico está em crise substancial 
é o não pagamento de tributos, os quais sustentam diversos pilares da vida em sociedade. Assim, se o sistema 
recuperacional simplesmente se valer de preservar o agente, economicamente inviável em operação, a função 
social da empresa não será plenamente atingida, sendo mais benéfica a quebra da sociedade e a sucessão da 
atividade por meio de outra companhia mais bem gerida. 
17 CARNIO, Daniel. Reflexões sobre processos de insolvência: divisão equilibrada de ônus, superação do dualismo 
pendular e gestão democrática de processos. In: Bernardo Bicalho de Alvarenga Mendes (Org). Aspectos 
Polêmicos e Atuais da Lei de Recuperação de Empresas. 1 ed. Belo Horizonte. D'Plácido, 2016. V. 01, pág. 71/101. 
18 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo em Recurso Especial nº 1308957/SP. Recorrente: CHINA 
CONSTRUCTION BANK (BRASIL BANCO MULTIPLO S/A. Recorrido: TERMAQ - TERRAPLENAGEM 
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O processo de Recuperação Judicial é, desse modo. a todo tempo regido por seus dois 

principais agentes – a sociedade devedora e os seus respectivos credores –, os quais possuem 

interesses muitas vezes conflitantes e de difícil conciliação. Além deles, tem-se que o Ministério 

Público desempenha papel fundamental ao longo do procedimento, já que deve atuar como 

fiscal da Lei, controlando a legalidade dos termos pactuados entre as partes19. 

 

Faz-se pertinente mencionar, também, a chamada teoria da divisão equilibrada de ônus, 

a qual expressa o sentido de que tanto os credores como o(s) devedor(es), no âmbito do processo 

de recuperação judicial, devem absorver certos prejuízos a fim de que o interesse social atinente 

à criação do benefício seja, de fato atendido20. Nesse sentido, caberá ao magistrado realizar o 

controle da atuação das partes ao longo da instauração e tramitação do processo recuperacional, 

reprimindo condutas que, ao serem desempenhadas de maneira abusiva e escusa, demonstrem-

se verdadeiras barreiras instransponíveis à consecução dos objetivos cristalizados no art. 47 da 

LRJF. 

 

 Tendo em vista que o fim último do referido processo, também trazido pelo art. 47 da 

LRJF, abrange a manutenção do interesse dos credores, esses agentes possuem diversos poderes 

e atribuições no âmbito do processo de recuperação judicial. Nesse sentido, de acordo com a 

Sessão IV da LRJF, tem-se que os credores se reunirão sob a forma de uma Assembleia Geral 

de Credores (“AGC”), com o fim de decidir sobre as mais variadas matérias citadas pela Lei 

11.101/05.  

 

 Especificamente quanto à composição das AGC, cumpre ressaltar que o art. 41 da LRJF 

estabeleceu a divisão dos credores em quatro categorias: (i) titulares de créditos derivados da 

legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho; (ii) titulares de créditos com 

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

 
CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇÕES LTDA e outros. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Brasília, 20 
de setembro de 2018. 
19 Sobre o tema, destaca-se que o Parquet recebeu inúmeras atribuições por meio da Lei 11.101/05, possuindo 
papel substancial na aprovação ou rejeição do plano de recuperação judicial, devendo controlar a legalidade das 
cláusulas expostas no documento, impugnar listas de credores e fiscalizar o devido cumprimento dos termos 
pactuados. 
20 JACKSON, op. cit. 
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geral ou subordinados; e (iv) titulares de créditos enquadrados como microempresa ou empresa 

de pequeno porte. 

 

 Dentre as atribuições da AGC, merece destaque a aprovação – ou rejeição – do Plano 

de Recuperação Judicial (“PRJ”) apresentado, nos termos do art. 45 da LRJF, bem como 

qualquer outro tema que “possa afetar os interesses dos credores” (art. 35, I, “f” da LRJF). 

Sobre o tema, importante ressaltar que o regramento anterior, estabelecido por meio do Decreto-

Lei n° 7.661/45, conferia ao magistrado a concessão do benefício outrora conhecido como 

“concordata”.  

 

Percebe-se, portanto, que o Legislador, de maneira intencional, conferiu um amplo 

protagonismo – e ingerência – aos credores da sociedade empresária, que poderão, a todo 

tempo21, deliberar sobre temas que interessem ao recebimento do seu crédito. A escolha 

encontra fundamento no fato de: (i) a recuperação judicial ser direcionada à empresa viável, ou 

seja, cuja crise econômica é reversível22 (TOLEDO, 2005); e (ii) os credores serem os agentes 

mais qualificados para julgarem tal viabilidade, por meio das informações e relatórios 

financeiros fornecidos pela recuperanda.  

 

 Desse modo, destaca-se que a aprovação do plano de recuperação por parte da devedora 

é um fundamental passo em seu processo de soerguimento, já que, caso rejeitado, o Juiz 

designado decretará a falência da sociedade (art. 73, III da LRJF). A deliberação ocorrerá nos 

termos dos art. 45 da LRJF, ao passo que, via de regra, todas as classes previamente citadas 

deverão aprovar o conteúdo do PRJ de acordo com suas especificidades. 

 

 Observa-se, ante o exposto, que o legislador, atentando-se aos princípios regentes da 

ordem econômica brasileira e do direito contratual, tais como a livre iniciativa e o pacta sunt 

servanda – os quais pressupõem que as obrigações pactuadas sejam cumpridas pelos agentes 

produtivos –, buscou conferir uma enorme ingerência aos credores da sociedade empresária no 

 
21 Cabe ressaltar que, de acordo com o art. 35, §2º da LRJF, “além dos casos expressamente previstos nesta Lei, 
credores que representem no mínimo 25% do valor total dos créditos de uma determinada classe poderão requerer 
ao juiz a convocação de assembleia-geral”, ao passo que a mesma poderá ser convocada ao longo de todo o 
processo de recuperação judicial. 
22 TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles. Recuperação Judicial, a Principal Inovação da Lei de Recuperação 
de Empresas e Falências, in Revista do Advogado AASP, n. 83, ano XXV, setembro de 2005, p. 102. 
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prosseguimento da sua recuperação judicial. Afinal, esses agentes não podem ser prejudicados 

em detrimento do soerguimento da recuperanda se o mesmo não se sustentar economicamente. 

 

No entanto, o grande poder conferido aos credores implicou, na prática, em alguns casos 

de distorção do direito a eles conferido, impedindo o devido soerguimento da sociedade 

empresária, atentando contra os princípios norteadores do Direito recuperacional. Fato que teve 

por consequência a criação de alguns “antídotos legais” para viabilizar a recuperação da 

sociedade devedora mesmo nos casos em que as condições previstas pelo art. 45 da LRJF não 

fossem plenamente atingidas. 

 

Dentre os referidos antídotos, com o objetivo de reduzir a reprovação de planos de 

recuperação judicial que foram aprovados na maioria das classes de credores, a LRJF 

estabeleceu uma exceção recorrentemente utilizada pelos tribunais do país. A exceção ao 

conteúdo do dispositivo mencionado é o chamado cram down, mecanismo previsto pelo art. 58, 

§1° da LRJF que relativiza a necessidade da aprovação total do plano mediante o preenchimento 

de certos requisitos23, possibilitando o deferimento do benefício da recuperação judicial ao 

devedor e evitando a convolação em falência24.  

 

Sobre a justificativa subjacente à implementação do mecanismo supramencionado, 

destaca-se o entendimento de Eduardo Secchi Munhoz: 

 

“no sistema da recuperação, em vez de constituir-se o instituto do voto 
abusivo, desenvolveu-se o instituto do cram down, concebido 
justamente para permitir que o juiz possa interferir, superando o veto ao 
plano imposto por uma classe de credores”25 

 
23 Art. 58, § 1º da LRJF: O juiz poderá conceder a recuperação judicial com base em plano que não obteve 
aprovação na forma do art. 45 desta Lei, desde que, na mesma assembleia, tenha obtido, de forma cumulativa: I – 
o voto favorável de credores que representem mais da metade do valor de todos os créditos presentes à assembleia, 
independentemente de classes; II - a aprovação de 3 (três) das classes de credores ou, caso haja somente 3 (três) 
classes com credores votantes, a aprovação de pelo menos 2 (duas) das classes ou, caso haja somente 2 (duas) 
classes com credores votantes, a aprovação de pelo menos 1 (uma) delas, sempre nos termos do art. 45 desta Lei; 
III – na classe que o houver rejeitado, o voto favorável de mais de 1/3 (um terço) dos credores, computados na 
forma dos §§ 1º e 2º do art. 45 desta Lei. 
24 Destaca-se que, após a aprovação do plano, a devedora deverá cumprir integralmente as obrigações assumidas 
no documento, tendo em vista que, em casos de descumprimento, a consequência também será a da convolação 
em falência (art. 73, IV da LRJF). 
25 MUNHOZ, Eduardo Secchi. Comentários, in SOUZA JUNIOR. Comentários à Lei de Recuperação de Empresas 
e Falência, São Paulo, RT, 2007, p. 292. 



 

12 

 

 

É nesse contexto que justamente se insere o tema principal do presente estudo. Afinal, 

com o objetivo de evitar que os referidos agentes votassem de acordo com interesses ocultos e 

escusos, tribunais e doutrinadores brasileiros passaram a aplicar a teoria do abuso de direito 

para limitar as condições do exercício do voto por parte dos credores citados.  

 

A teoria, que será mais bem explicitada no capítulo seguinte, passou a ser utilizada como 

uma espécie de sistema de freios e contrapesos26, por meio do qual o Poder Judiciário poderia 

coibir abusos de poder por parte de credores que poriam em xeque a efetividade do aparato 

recuperacional. Destaca-se que a referida construção teórica se fez necessária devido à completa 

ausência de regramento específico sobre o tema capaz de coibir os abusos praticados por 

credores ao longo do processo recuperacional. 

 

No entanto, a ingerência por parte do Poder Judiciário27 quanto ao tema, que se deu 

através da aplicação de conceitos jurídicos abertos e princípios gerais, houve por gerar um 

contexto de substancial insegurança jurídica, no qual diversos casos de rejeição de planos de 

recuperação judicial eram revertidos judicialmente através da anulação desmedida de votos de 

credores dissidentes. Cenário que confere um preocupante grau de imprevisibilidade 

relacionado ao trâmite do processo de recuperação judicial de determinada sociedade 

empresária. 

 

A dinâmica ocorre, pois, diferentemente de países adeptos ao commom law28, é possível 

observar que os tribunais brasileiros não possuem uma cultura consolidada de respeito a 

 
26 A teoria dos “freios e contrapesos” foi inicialmente concebida por Charles Montesquieu em seu livro o Espírito 
das Leis e dialoga sobre a criação de condições que permitam o controle de um agente por parte de outro com o 
fim de evitar distorções e abusos de poder. MONTESQUIEU, Charles-Louis de Secondat, Baron de la Brède et 
de. O Espírito das Leis. 2ª Edição. Trad.: Cristina Murachco. São Paulo: Martins Fontes, 1996. 
27 O fenômeno observado é cada vez mais comum no âmbito estatal, podendo ser caracterizado como “ativismo 
jurisdicional”. O conceito versa sobre a recusa por parte dos Tribunais em se adequarem aos limites jurisdicionais 
estabelecidos pelo Poder Legislativo, por meio da aplicação de conceitos abertos e princípios gerais que alteram 
ou invadem a seara destinada ao Legislador. MARSHALL, William P. Conservatives and Seven sins of judicial 
activism. University of Colorado. Law Review. V. 73, set. 2002, p.37. 
28 O sistema do Commom Law se distingue por um maior enfoque no estudo casuístico, ao passo que as decisões 
judiciais, quando encaradas como precedentes, vinculam a atividade jurisdicional, presando-se por uma maior 
uniformidade em casos análogos. Desse modo, ao contrário da tradição do Civil Law – observada no Direito 
brasileiro – os países adeptos ao Commom Law possuem uma cultura de respeito aos precedentes substancialmente 
mais desenvolvida. MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes Obrigatórios. 5. ed., São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2016. 
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precedentes29. Fato que implica, de maneira recorrente, na existência de diversas decisões 

conflitantes proferidas em casos análogos, tanto no âmbito de tribunais estaduais quanto nos 

próprios tribunais de superposição, em que pese possuam o papel de uniformização da 

jurisprudência do país30.  

 

Nesse sentido, não era possível extrair um regramento padronizado e objetivo, através 

da jurisprudência atinente ao assunto, relacionado à classificação do voto proferido por 

determinado credor como abusivo e, portanto, nulo. Imprevisibilidade essa que pode implicar 

em distorções de mercado e efeitos nefastos às próprias sociedades em dificuldade, já que 

tendem a diminuir a exatidão das análises de risco realizadas por agentes econômicos – os quais 

não possuem plena confiança de que conseguirão, de fato, satisfazer seu crédito de acordo com 

o seu interesse em eventual recuperação judicial – e, consequentemente, a encarecer a obtenção 

de linhas de crédito. 

 

Sobre o tema, cumpre citar elucidativo ensinamento do professor Daniel Roque Vítolo: 

 

“O desenvolvimento da atividade econômica e do tráfego comercial 
está fortemente conectado ao desenvolvimento do crédito, que, para 
condições de exploração mais favoráveis, recorre à avaliação do risco e 
à sua qualificação, como por exemplo [...] quais são os mecanismos de 
recuperação e quais são as possibilidades certas de receber o referido 
crédito”31 (tradução nossa) 

 

Ademais, a ausência de tratamento específico gerava outro problema ao processo 

recuperacional, tendo em vista que far-se-ia necessário vincular o interesse dos credores – qual 

seja: o recebimento do seu crédito – aos preceitos fundamentais descritos pelo art. 47 da LRJF. 

Fato que implicou no desenvolvimento de conceitos abertos como o do “interesse 

coletivo/comum dos credores”, que, na prática, era usado para validar ou anular manifestações 

de vontade de determinados credores. No entanto, o conceito é substancialmente tortuoso de 

 
29 LOURENÇO, Pedro Caetano Dias. Desrespeito ao precedente judicial. Tese (Mestrado em Direito) – Faculdade 
de Direito, Universidade de São Paulo. São Paulo, p. 78 a 83. 2018. 
30 Art. 105, III, “c” da Constituição da República, art. 103, I, “l” da Constituição da República. 
31 VÍTOLO, Daniel Roque. Elementos del derecho concursal, Buenos Aires, Ad Hoc, 2008, p. 34-35. 
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ser regulado através de parâmetros objetivos e, portanto, replicáveis a um maior número de 

casos (VALLADÃO, 2011)32, o que contribuía para agravar o problema citado. 

 

Nesse contexto, com o objetivo de combater esse contexto de insegurança e 

imprevisibilidade, recentemente, a lacuna normativa citada foi preenchida por meio da Lei 

14.112/20, a qual inseriu o art. 39, §6º na LRJF e buscou caracterizar a abusividade do voto 

quando esse for “manifestamente exercido para obter vantagem ilícita para si ou para outrem”. 

Da análise literal do regramento, extrai-se que o legislador buscou restringir substancialmente 

a aplicação do instituto, fornecendo um parâmetro objetivo à declaração da nulidade da 

manifestação de vontade do credor.  

 

 A aplicação do instituto passa, dessa maneira, a ser tratada como uma exceção, de modo 

que seja preservado o direito do credor ao voto conforme o melhor interesse de seu crédito, 

sendo-lhe vedado apenas o seu exercício com o objetivo de conquistar vantagem escusa. Tal 

interpretação que possui o objetivo de tornar o processo recuperacional mais transparente e 

eficiente, reduzindo custos de transação e imprevisibilidades. 

 

 Todavia, para que a norma seja compatível com o conjunto normativo que permeia o 

processo de recuperação judicial, faz-se necessário que a mesma não constitua afronta ao 

conteúdo do art. 47 da LRJF, bem como aos outros princípios intrínsecos já mencionados, de 

modo a possibilitar que a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a 

preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica sejam 

maximizados. 

 

Com o fim de que se possa analisar se, de fato, o novo regramento do tema, introduzido 

pela Lei nº 14.112/20, potencializa o efetivo cumprimento dos preceitos basilares do processo 

recuperacional, os próximos capítulos do presente estudo consistirão em expor e recorrer aos 

fundamentos das teorias que legitimaram a aplicação do instituto – os quais foram reproduzidos 

pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça –, de modo a alcançar uma resposta mais 

bem fundamentada e esclarecedora. 

 
32 VALLADÃO, Erasmo; FRANÇA, Novaes. Temas de Direito Societário e Empresarial Contemporâneos. São 
Paulo, Malheiros, 2011, pp. 646-647. 
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2. A TEORIA DO ABUSO DE DIREITO COMO PONTO DE PARTIDA 

 

Conforme exposto no capítulo anterior, o instituto do abuso de direito de voto, tal como 

se depreende da própria análise semântica do conceito, nasce da consagrada doutrina civilista 

do abuso de direito. A doutrina citada, primeiramente desenvolvida e aplicada no Direito 

romano33, versa sobre os limites no exercício de direitos por parte dos cidadãos que os detêm.  

 

 A limitação ao exercício de determinado direito, legalmente conferido a um indivíduo 

em particular, é construída a partir de noções básicas de justiça, atentando-se à finalidade social 

das demais normas aplicadas ao caso concreto. Estabeleceu-se, em suma, que o exercício de 

um determinado direito subjetivo – conceito intrínseco à teoria geral do Direito e que pode ser 

definido como o direito efetivamente garantido ao indivíduo pelo Ordenamento Jurídico34 –, é 

relativo e não absoluto, devendo-se atribuir limites internos e externos a quem o exerce. 

 

 Sobre o tema, cabe citar o entendimento de Humberto Theodoro Jr.: 

  

“O titular de qualquer direito para conservar-se no campo da 
normalidade não basta legitimar sua conduta dentro das faculdades 
reconhecidas pelas normas legais, em face de sua individual situação 
jurídica. Haverá de cuidar para que o uso das prerrogativas legais não 
se desvie para objetivos ilícitos e indesejáveis, dentro do contexto 
social. O abuso de direito acontecerá justamente por infringência desse 
dever e se dará sempre que o agente invocar uma faculdade prevista em 
lei, aparentemente de forma adequada, mas para alcançar objetivo 
ilegítimo ou não tolerado pelo consenso social.”35 

 

 Nesses casos, observa-se que o indivíduo é legalmente detentor de determinado direito 

ou faculdade, entretanto, valendo-se de uma atitude antijurídica – que vai de encontro com 

outras previsões do ordenamento jurídico local –, viola direito de outrem, colocando suas 

preferencias individuais à frente do interesse coletivo (DINIZ, 2012)36.  

 
33 CARNPION, L, La Théorie de Lábus des Droits, Libraire Générale de Droit et de jurisprudence, Paris, 1925, 
p.5. 
34 MOTA PINTO, Carlos Alberto da. Teoria Geral do Direito Civil, Coimbra, 1991, p. 169. 
35 THEODORO JR., Humberto. Comentário ao Novo Código Civil. Forense: 2003. p. 113. 
36 “Realmente, sob a aparência de um ato legal, ou lícito, esconde-se a "ilicitude" (ou melhor, antijuridicidade sui 
generis) no resultado, por atentado ao princípio da boa-fé e aos bons costumes e por desvio da finalidade 
socioeconômica para a qual o direito foi estabelecido. No ato abusivo há violação da finalidade econômica ou 
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 É importante ressaltar que o ordenamento jurídico deve ser analisado por meio de uma 

interpretação sistemática, técnica que integra a doutrina da hermenêutica jurídica e que tem por 

finalidade dar um significado à determinada norma, considerando-se todo o sistema normativo 

que a permeia.  

 

Desse modo, tem-se que nenhum direito subjetivo conferido a determinado indivíduo 

deve ser interpretado de maneira isolada, tendo em vista que uma teia extremamente complexa 

vincula o seu exercício a um conjunto de deveres jurídicos que, assim, relativizam-no. A título 

de exemplo, destaca-se o direito de propriedade, consagrado por meio do art. 1.228 do Código 

Civil, o qual confere ao detentor o efetivo uso, gozo e disposição do bem. No entanto, outra 

norma presente no mesmo codex – art. 2.035, P.U. – estabelece o dever de respeito à função 

social da propriedade, o qual limita as condições do exercício do direito supramencionado. 

 

 Assim, em que pese uma análise literal de determinado dispositivo conferir um direito 

a alguém – como o caso do art. 39 da LRJF37, que confere ao credor o direito de aprovar o plano 

de recuperação judicial de uma sociedade empresária – deve-se interpretá-lo, atribuindo limites 

ao seu exercício, de acordo com as outras normas que regulam o tema – i.e. princípio da 

preservação da empresa e demais princípios previstos no art. 47 da LRJF.    

 

 Ademais, faz-se primordial, para que o instituto do abuso de direito seja corretamente 

aplicado que se proceda com a análise do resultado alcançado pelo ato ilícito, o qual deverá, ao 

ser exercido sem a devida regularidade, contrariar preceitos fundamentais protegidos pelo 

ordenamento jurídico do local, como a boa-fé e os fins econômicos/sociais da norma 

garantidora do direito (THEODORO JÚNIOR, 2005)38.  

 

 
social. O abuso é excesso manifesto, ou seja, o direito é exercido de forma ostensivamente ofensiva à justiça.” 
DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. 29ª edição. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 605. 
37 Art. 39, LRJF: “Terão direito a voto na assembléia-geral as pessoas arroladas no quadro-geral de credores ou, 
na sua falta, na relação de credores apresentada pelo administrador judicial na forma do art. 7º, § 2º , desta Lei, ou, 
ainda, na falta desta, na relação apresentada pelo próprio devedor nos termos dos arts. 51, incisos III e IV do caput, 
99, inciso III do caput, ou 105, inciso II do caput, desta Lei, acrescidas, em qualquer caso, das que estejam 
habilitadas na data da realização da assembléia ou que tenham créditos admitidos ou alterados por decisão judicial, 
inclusive as que tenham obtido reserva de importâncias, observado o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 10 desta Lei”. 
38 THEODORO JR, Humberto. Comentários ao Novo Código Civil. v. 3. tomo 2. Rio de Janeiro. Forense. 2005. 
p. 119. 
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 No entanto, cumpre mencionar que uma parcela da doutrina defende que o efetivo dano 

não é, necessariamente, um pressuposto à categorização do abuso de direito, cuja 

reprovabilidade é independente (VENOSA, 2003)39. Desse modo, determinado agente poderia 

agir de maneira abusiva e não causar efetivo dano, ao passo que, ao contrário da hipótese oposta 

– quando há o efetivo dano – não haveria dever de indenizar. 

  

 Com o fim de definir objetivamente o tema, o Código Civil brasileiro, por meio de seu 

art. 187, inspirado na legislação portuguesa sobre o tema (FERNANDES, 2007)40, estabeleceu 

que “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”.  

 

A definição inspirou diversos outros dispositivos do diploma legal, os quais limitam o 

exercício de direitos fundamentais, como o da propriedade41. Tal característica que rendeu à 

norma o seu enquadramento como uma das “cláusulas gerais” presentes no ordenamento 

jurídico pátrio, as quais visam à atribuição de uma maior flexibilidade ao sistema normativo, 

combatendo o seu engessamento e permitindo sua constante evolução42.  

 

 Cabe ressaltar, contudo, que nem sempre o exercício do direito por um cidadão que gera 

um dano a outrem será considerado como abusivo. Afinal, em uma sociedade extremamente 

globalizada, especializada e dinâmica, as mais variadas integrações sociais e econômicas por 

diversas vezes não refletem relações ganha-ganha – definidas por estudiosos da teoria 

econômica como aquela na qual todas as partes envolvidas são beneficiadas com determinada 

integração.  

  

 Esse tipo de relação possui ainda mais relevância quando se analisa peculiaridades 

conectadas ao Direito recuperacional, tendo em vista que a sociedade empresária, a qual está 

tentando se reerguer após severa crise econômica e financeira, tende a estar inadimplente em 

diversas de suas relações contratuais. Fato que legitima os credores, por meio da Assembleia 

 
39 VENOSA, Sílvio Salvo. Direito civil. vol.1, 3º. São Paulo: Editora Atlas, 2003. p. 603 e 604. 
40 FERNANDES, Ilana Oliveira. A Teoria do Abuso do Direito no Novo Código Civil. Disponível em: 
http://www.webartigos.com/artigos/a-teoria-do-abuso-do-direito-no-novo-codigo-civil/1646/ 
41 Sobre o tema, cabe citar o art. 1.277 do Código Civil que limita a utilização da propriedade de determinado 
cidadão, vedando qualquer atitude que comprometa o sossego e a saúde de outrem. 
42 GUERRA, Alexandre, Responsabilidade Civil por Abuso do Direito, São Paulo, Saraiva, 2011, p. 146-156. 
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Geral de Credores, a decidirem sobre o futuro da sociedade – decretação da falência ou 

prosseguimento do processo de Recuperação Judicial, nos termos do art. 73, III da Lei 

11.101/05). 

 

 Nesse contexto, em diversas ocasiões, uma parte envolvida em certa relação comercial 

poderá ser prejudicada pela legítima ação/omissão de outra, a qual não poderá ser considerada 

como abusiva sem que os elementos já citados sejam constatados. Impossibilidade que se extrai 

da maior parte da doutrina especializada, aqui representada pela precisa lição de Caio Mário da 

Silva:  

  

“Não será inócua a ação de cobrança de uma dívida, o protesto de um 
título cambial, o interdito possessório que desaloja da gleba um 
ocupante. Em todos esses casos, o exercício do direito, regular, normal, 
é gerador de um dano, mas nem por isso deixa de ser lícito o 
comportamento do titular, além de moralmente defensável. Não pode, 
portanto, caracterizar o abuso de direito no fato de seu exercício causar 
eventualmente um dano ou motivá-lo normalmente, porque o dano pode 
ser o resultado inevitável do exercício, a tal ponto que este se esvaziaria 
de conteúdo se a sua utilização tivesse de fazer-se dentro do critério da 
inocuidade”43 

 

 Deve-se considerar, portanto, que determinada implicação negativa gerada a um 

indivíduo/pessoa jurídica, não pode, por si só, acarretar a caracterização do abuso de direito, o 

qual necessita, para sua correta configuração, que o agente tenha desrespeitado preceitos 

fundamentais e basilares do ordenamento jurídico. Destaca-se, ademais, que parcela da doutrina 

especializada entende que seria necessária a constatação de dolo ou culpa do agente para que a 

referida abusividade fosse, de fato, constatada44. 

 

 Merece menção, também, a implicação da doutrina citada ao contexto do Direito 

societário, que em muito influenciou a regulação sobre o instituto objeto do presente estudo, 

haja vista a similaridade de alguns conceitos e estruturas presentes no processo de recuperação 

judicial. Isso pois, no âmbito das chamadas Assembleias de Acionistas ou Quotistas, os sócios, 

 
43 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. Introdução ao direito civil: teoria geral do direito 
civil. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 673. 
44 THEODORO JR., Humberto. Comentários ao Novo Código Civil, v. 3, tomo 2, Rio de Janeiro, Forense, 2005, 
p. 121. 
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embora possuam direito de voto sobre as mais variadas peculiaridades da administração da 

sociedade45, também enfrentam limitações em seu exercício.  

 

Nesse sentido, cabe citar o entendimento de Erasmo Valadão: 

 

“o acionista, ao votar em uma assembleia, não exerce um verdadeiro 
direito subjetivo, vale dizer não tutela um interesse próprio, do qual é o 
único titular, mas sim um interesse coletivo, que se refere a todos os 
outros sócios. Dessa forma, o voto é entendido como um poder cujo 
exercício repercute na esfera de outrem.”46 

 

 Dessa forma, nos moldes da teoria do abuso de direito, tem-se que o direito concedido 

ao acionista não pode ser considerado como absoluto, devendo ser exercido de acordo com o 

melhor interesse da sociedade. Sobre o interesse social, menciona-se a existência de duas 

grandes teorias: a contratualista e a institucionalista. 

 

 No que diz respeito à primeira, tem-se que o interesse social seria alcançado por meio 

do interesse típico e específico dos quotistas/acionistas da sociedade em questão. Os adeptos à 

teoria mencionada, portanto, apoiam-se na noção de que as companhias possuem natureza de 

contrato, o qual é firmado entre todos os seus sócios e, nesse sentido, o interesse da sociedade 

deve representar apenas os interesses comuns dos contratantes, prevalecendo sobre interesses 

extrínsecos47.  

 

 Já a segunda teoria, pressupõe que o interesse social engloba não apenas os interesses 

comuns dos sócios, mas sim os de diversos outros agentes relevantes, tais como empregados, 

credores e até mesmo a coletividade que permeia a sociedade48. Trata-se, pois, de uma visão 

mais publicista quanto ao tema, que procura legitimar a relativização dos interesses privados 

 
45 Cabe ressaltar que o direito de voto do acionista, no âmbito das sociedades anônimas, não é classificado como 
direito essencial, podendo ser suprimido à determinada classe de ações. Leia-se: “Os segundos, modificáveis pela 
maioria que, reformando os estatutos, na forma estabelecida pela lei, podem ser ampliados, restringidos ou até 
mesmo suprimidos. Dentre eles, destacam-se: 1. o direito de voto; [...]”. SANTOS, Eliza Ferreira. Os direitos 
essenciais do acionista. R.C. Pol., Rio de Janeiro: FGV, 1987. p. 143. 
46 FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes. Conflito de interesses nas assembléias de S.A. São Paulo: 
Malheiros, 1993, p. 43. 
47 SALOMÃO FILHO, Calixto. A Nova Concepção, in Novo Direito Societário, São Paulo, Malheiros, 2011, p. 
37. 
48 ABREU, Jorge Manuel Coutinho de. Curso de Direito Comercial. Das Sociedades. Vol.II. Almedina: Coimbra, 
2002, p. 287 
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dos sócios ao dos demais. Um de seus pilares fundamentais é a ideia de que o individualismo 

foi superado no aspecto moderno de vida em sociedade, ao passo que se deve guiar as decisões 

de determinado agente econômico com base no interesse geral e em uma maior contribuição à 

coletividade49. 

 

 Cumpre ressaltar que a Lei 6.404/76, a qual regula os temas relativos às sociedades 

anônimas, adotou uma posição conciliatória, estabelecendo em seus artigos 115 e 116 conceitos 

extraídos das duas teorias citadas. Isso pois, aos acionistas em geral, o art. 115 determinou a 

necessidade do exercício do voto no interesse da companhia (visão contratualista), ao passo que 

aos controladores estabeleceu a necessidade de votarem de modo a possibilitar que a companhia 

alcance seu objetivo e função social (visão institucionalista).  

 

Independentemente da teoria adotada, a noção da existência de um interesse social 

fundamentou a teoria dos chamados “conflitos de interesse”, ou seja, quando o acionista, 

movido por questões alheias à sociedade, não consegue dissociar suas preferências como sócio 

e como cidadão particular. Em tais casos, o acionista será impedido de exercer seu direito de 

voto, de acordo com o art. 115 da Lei nº 6.404/1976, a fim de não causar prejuízos aos demais 

sócios, bem como à própria sociedade. 

 

O tema, como afirmado, em muito influenciou nas dinâmicas estabelecidas pela Lei 

11.101/05. Exemplo marcante dessa influência é o art. 43 da LRJF50, por meio do qual os 

credores que forem sociedades coligadas, controladas ou controladoras, bem como sócios do 

devedor não terão direito de voto nas AGC, tendo em vista o manifesto conflito de interesses 

observado no caso (ULHOA, 2010)51. 

 

 
49 GIUSTO, Pier Jaeger. L’interesse sociale, Milão, Giuffrè, 1972, pp. 21-22. 
50 Art. 43 da Lei 11.101. Os sócios do devedor, bem como as sociedades coligadas, controladoras, controladas ou 
as que tenham sócio ou acionista com participação superior a 10% (dez por cento) do capital social do devedor ou 
em que o devedor ou algum de seus sócios detenham participação superior a 10% (dez por cento) do capital social, 
poderão participar da assembleia-geral de credores, sem ter direito a voto e não serão considerados para fins de 
verificação do quórum de instalação e de deliberação. Parágrafo único. O disposto neste artigo também se aplica 
ao cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, colateral até o 2º (segundo) grau, ascendente ou descendente do 
devedor, de administrador, do sócio controlador, de membro dos conselhos consultivo, fiscal ou semelhantes da 
sociedade devedora e à sociedade em que quaisquer dessas pessoas exerçam essas funções. 
51 “[...] o conflito de interesses impede que seu voto contribua para a formação da vontade geral dos credores”. 
COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à nova Lei de Falências e de Recuperação de Empresas. São Paulo: Saraiva, 
2010. p. 411. 
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Ademais, conforme será mais bem elucidado no capítulo seguinte, a teoria dos conflitos 

de interesse e do interesse social foi amplamente utilizada na tentativa de relativização do 

direito de voto do credor com base no chamado “interesse coletivo de credores”, bem como no 

interesse de agentes diversos, como os empregados e da própria sociedade em geral. Conceitos 

que refletem alguns dos pilares principiológicos das teorias contratualista e institucionalista.

  

 Em suma, pode-se constatar que a teoria do abuso de direito influenciou diversas outras 

esferas jurídicas, servindo como base para a construção das mais variadas normas presentes no 

Ordenamento Jurídico do país, tal como o instituto objeto do presente trabalho. 
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3. ANÁLISE DOUTRINÁRIA: DESENVOLVIMENTO APROFUNDADO DO 

INSTITUTO DO ABUSO DO PODER DE VOTO POR PARTE DE CREDORES  

 

Conforme mencionado no capítulo anterior, o instituto do abuso do poder de voto por 

parte de credores em processos de recuperação judicial teve sua concepção fundamentada pela 

teoria geral do abuso de direito, a qual, inclusive, influenciou dinâmica similar no âmbito das 

assembleias de acionistas em sociedades anônimas. Com base nesse pano de fundo, passar-se-

á a expor o desenvolvimento aprofundado do instituto.  

 

Para uma melhor compreensão acerca do desenvolvimento do instituto objeto do 

presente trabalho, faz-se necessário rememorar o contexto de completa ausência de regramento 

específico até a recente edição da Lei n° 14.112/20. Vácuo normativo que, como já mencionado, 

levou os juristas do país a preencherem tal lacuna por meio de outros princípios já positivados, 

com o objetivo de definir possíveis critérios objetivos e replicáveis para anulabilidade do voto 

de um determinado credor.  

 

Tendo em vista que a produção doutrinária sobre o tema é bastante extensa, esse estudo 

focará apenas nos critérios e princípios que auxiliam e possibilitam a análise crítica sobre o teor 

do art. 39, §6°, LRJF.  

 

Assim, a priori, cumpre mencionar o instituto da boa-fé objetiva, consagrado no 

Ordenamento Jurídico em diversas oportunidades, como no art. 113 do Código Civil, o qual 

afirma que “os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar 

de sua celebração”. Desse modo, todas as manifestações dos credores ao longo do processo 

recuperacional devem ser guiadas por interesses legítimos, isto é, interesses que se encontram 

em consonância com a ordem jurídica vigente52. 

 

De acordo com o instituo da boa-fé objetiva, portanto, as interações jurídicas devem ser 

pautadas e guiadas com base na consecução social dos seus atos. Confira-se: 

 

 
52 LUCCA, Newton de. Direito Empresarial II: aspectos teóricos e práticos. Abuso do direito de voto de credor na 
Assembleia Geral de Credores prevista nos arts. 35 a 46 da Lei 11.101/05, São Paulo: Quartier Latin, 2012, p. 226-
227. 
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"O princípio da boa-fé está intimamente ligado não só à interpretação 
do negócio jurídico, pois segundo ele o sentido literal da linguagem não 
deverá prevalecer sobre a intenção inferida da declaração da vontade 
das partes, mas também ao interesse social de segurança das relações 
jurídicas, uma vez que as partes devem agir com lealdade e também de 
conformidade com os usos do local em que o ato negocial foi por elas 
celebrado"53  

 

Desse modo, aplicando o conceito ao processo de recuperação judicial, constata-se de 

maneira objetiva que o interesse legítimo do credor ao manifestar sua vontade deve ser sempre 

guiado de acordo com a melhor persecução do seu crédito. Dessa maneira, cabe mencionar os 

dois principais critérios que norteiam o tema segundo o Professor João Pedro Scalzilli. Leia-se:  

 

“Na tentativa de sistematizar a questão, entende-se que são possíveis 
critérios para averiguar o abuso do voto de credor na deliberação acerca 
do plano de recuperação judicial: (I) a exequibilidade dos seus termos 
e condições e, a partir daí, a probabilidade de superação da crise; (II) a 
comparação entre a posição do credor na recuperação judicial e em uma 
eventual falência da recuperanda (best-interest-of-creditors test, na 
expressão utilizada nos Estados Unidos).”54 

 

Em suma, por meio dos ensinamentos do doutrinador, extrai-se que o voto do credor 

seria abusivo e, portanto, nulo quando não se baseasse em critérios econômicos relacionados a 

dois espectros: (i) viabilidade da superação da crise econômico-financeira que acomete a 

recuperanda; e (ii) melhor interesse do recebimento do seu crédito – análise que será possível 

através da comparação entre a situação do credor em uma eventual falência da sociedade 

empresária e a mesma se o processo recuperacional prosseguir. 

 

No que se refere ao primeiro aspecto, cumpre mencionar a substancial influência que a 

teoria econômica possui no processo de recuperação judicial de uma sociedade empresária. 

Afinal, como visto nos capítulos anteriores, o processo possui como fundamento a viabilização 

da superação da crise econômico-financeira da devedora, o qual somente será alcançado se o 

PRJ elaborado pela mesma possibilitar tal prosperidade. 

 

 
53 DA SILVA, Regina Beatriz Tavares e Outros. Código Civil Comentado, 8ª. Edição. São Paulo: Editora Saraiva, 
2012. 
54 SCALZILLI, João Pedro et. al., Recuperação de empresas e falência. São Paulo: Almedina, 2016. p. 324. 
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Nesse sentido, ao retirar-se do magistrado a competência para conceder ou não a benesse 

regulada pela Lei n° 11.101/05 e repassá-la aos credores, o Legislador buscou atribuir a 

deliberação sobre o futuro da recuperanda àqueles que realmente possuem a expertise 

necessária para definir se o plano de soerguimento é viável ou não economicamente. Tal 

atribuição que será exercida nos termos do art. 45 da LRJF, por meio da Assembleia Geral de 

Credores. 

 

Destaca-se que, nos termos do dispositivo mencionado, não se exige a unanimidade dos 

votos para a concessão da recuperação judicial, o que implica na vinculação dos credores 

dissidentes pela decisão da maioria de seus pares – consagração da doutrina que defende a 

utilização da chamada regra da maioria (princípio majoritário), mas com certas limitações como 

o estabelecimento de quóruns diferenciados e qualificados55. Cumpre mencionar que o 

estabelecimento dessa dinâmica se baseia no fato de a recuperanda, ainda que economicamente 

viável, sofrer com inúmeras dificuldades para negociar e agradar a todos os seus credores de 

maneira individualizada (JACKSON, 2001) 56. 

 

Sobre o segundo aspecto, tem-se que por meio da atuação jurisdicional e da doutrina 

especializada, desenvolveu-se o conceito de que o voto do credor deverá ser orientado, 

principalmente, de acordo com o interesse do recebimento do seu crédito. O referido 

mecanismo teve sua concepção no chamado best interest of creditors test – muitas vezes 

traduzido como Teste de Razoabilidade –, o qual consta positivado na legislação norte-

americana desde a promulgação do Bankruptcy Act e figura, juntamente à boa-fé, como 

requisito à concessão do mecanismo similar à recuperação judicial atual. (HICKS, 2005)57. 

 

 
55 A escolha por parte do legislador ao estabelecer quóruns diferenciados e qualificados pode ser explicada como 
um antídoto à chamada tirania da maioria, processo explicado e dissecado pelo cientista político Robert Dahl ao 
estudar as implicações do processo democrático. DAHL, Robert A. A democracia e seus críticos. São Paulo: 
Martins Fontes, 2012. p. 211-240. 
56 JACKSON, op. cit. 
57 “O Ato de 1898 incorporou as composições como parte fundamental do código falimentar pela primeira vez, e 
introduziu dois novos requerimentos antes que a corte pudesse confirmar a composição. Sob o novo código, para 
que a composição fosse confirmada, independentemente da dissidência de credores, ela deveria estar em 
conformidade com o “melhor interesse dos credores” e ser proposta de “boa fé” (tradução nossa). HICKS, 
Jonathan, Foxes Guarding the Henhouse: The Modern Best Interests of Creditors Test in Chapter 11 
Reorganizations. Nevada Law Journal. Vol 5. 829, 2005. p. 823. 
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Nesse sentido, tem-se que o chamado Teste de Razoabilidade consiste na realização de 

estudos econômicos que comparem o benefício econômico dos credores, auferido com base na 

concessão da recuperação judicial ou na decretação da falência do devedor. Assim, caso o valor 

a ser recebido por meio da consolidação do processo recuperacional seja superior, o melhor 

interesse será o da manutenção das atividades da recuperanda e não a sua falência e consequente 

liquidação de bens. 

 

Sobre o tema, faz-se pertinente a citação do entendimento do professor Gabriel 

Buschinelli, o qual afirma que a realização do Teste de Razoabilidade consiste em três 

principais etapas. Leia-se: 

 

“Para determinar se há respeito ao best-interest, caberá ao tribunal 
comparar hipoteticamente (i) qual seria o valor arrecadado com a 
liquidação do devedor, (ii) quanto o credor receberia nesse cenário, (iii) 
qual o valor do pagamento que lhe está sendo proposto. Nesses casos, 
além da análise das informações financeiras prestadas pelo proponente 
do plano, pode ser necessária perícia da situação financeira do devedor. 
Ademais, se o plano previr o diferimento do pagamento, será necessário 
aplicar taxa de desconto para trazer o crédito a valor presente, o que 
enseja discussões jurisprudenciais a respeito de qual taxa de desconto é 
adequada”58. 

 

Ante o exposto, se utilizado o referido mecanismo, o credor poderia votar negativamente 

ao plano de recuperação judicial apenas nas hipóteses em que obtivesse um maior retorno 

financeiro a partir da imediata liquidação da devedora. Orientação que encontra fundamento no 

racional de que não se pode existir, no âmbito do processo recuperacional ou falimentar, 

interesse de credores contrários à efetivação da retomada do seu crédito (capital empregado), 

inexistindo plausibilidade e boa-fé na posição que consagre um proveito econômico menor ao 

credor, o qual manifestará sua vontade através do voto em AGC. 

 

Em que pese essa determinação não estivesse expressamente positivada no 

Ordenamento Jurídico brasileiro, na linha do que já foi mencionado, por certo influenciou 

parcela dominante da doutrina do país ao discorrer sobre o assunto. Nesse sentido, os referidos 

 
58 BUSCHINELLI, Gabriel Saad Kik. Abuso de Direito de Voto na Assembleia Geral de Credores. São Paulo: 
Quarter Latim, 2014, p. 141 
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doutrinadores afirmam que o racional econômico deverá sempre ser o fator determinante à 

materialização da posição favorável ou contrária ao prosseguimento da recuperação judicial do 

devedor e, apenas quando prejudicial, deverá implicar na decretação de sua falência. 

 

Vejamos, assim, o entendimento dos Professores Fábio Ulhoa Coelho, Arnoldo Wald e 

Ivo Waisberg: 

 

“Se a falência do devedor representar para um credor melhor alternativa 
de satisfação de seu crédito, por exemplo, não se verifica abusividade 
no voto contrário ao plano de recuperação (se não houver nenhum 
desvio de finalidade de outra ordem.”59 

 

“O voto do credor na assembleia geral também se sujeita, de certa 
forma, aos princípios comentados. Nesse ponto, é bom notar que o 
credor vota considerando o seu interesse em receber o crédito. Esse o 
interesse que legitima seu voto. Não se pode impor a ele a obrigação de 
aprovar o plano. Mas pode ocorrer eventual abuso no exercício do voto 
ou conflito de interesses, e esses serão confrontados com as diretrizes 
da lei.”60 

 

 Cabe mencionar que esse entendimento, embora não expressamente positivado, 

influenciou alguns dispositivos da LRJF, tal como o seu art. 53. Afinal, faz-se necessário por 

parte do devedor a apresentação de inúmeros documentos e relatórios que avaliem seus ativos, 

demonstrem sua viabilidade econômica e indique, de maneira preliminar, o passivo global 

incorrido61. Tais documentos que apenas são necessários para possibilitar a correta e embasada 

análise por parte dos credores e do próprio magistrado, a título de cognição sumária. 

 

 
59 ULHOA COELHO, Fábio, Comentários à Lei de Falências e de Recuperação de Empresas, 14ª ed. – São Paulo: 
RT – Revista dos Tribunais, 2021, págs. 149-150. 
60 WALD, Arnoldo; WAISBERG, Ivo. Comentários aos artigos 47 a 49 da Lei de Falência e Recuperação de 
Empresas In: LIMA, Sérgio Mourão Corrêa; LIMA, Osmar Brina (Orgs.). Comentários à Lei de Falência e 
Recuperação de Empresas. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 321. 
61 Art. 53 da Lei 11.101/05. O plano de recuperação será apresentado pelo devedor em juízo no prazo 
improrrogável de 60 (sessenta) dias da publicação da decisão que deferir o processamento da recuperação judicial, 
sob pena de convolação em falência, e deverá conter: I – discriminação pormenorizada dos meios de recuperação 
a ser empregados, conforme o art. 50 desta Lei, e seu resumo; II – demonstração de sua viabilidade econômica; e 
III – laudo econômico-financeiro e de avaliação dos bens e ativos do devedor, subscrito por profissional legalmente 
habilitado ou empresa especializada. Parágrafo único. O juiz ordenará a publicação de edital contendo aviso aos 
credores sobre o recebimento do plano de recuperação e fixando o prazo para a manifestação de eventuais objeções, 
observado o art. 55 desta Lei. 
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 Tem-se, portanto, que a análise sobre o prosseguimento ou não do processo de 

recuperação judicial deve ser guiada por critérios objetivos, não havendo nenhuma obrigação 

por parte do credor de concordar com o plano de recuperação judicial apresentado, caso esse 

não atenda suas expectativas econômicas-financeiras e empresariais (BEZERRA FILHO, 

2016)62, de acordo com os pensadores adeptos à corrente acima exposta. 

 

 Isso pois, um plano de recuperação judicial sem fundamento econômico – eivado de 

obrigações não condizentes com a situação financeira da recuperanda – apenas implica em 

maiores danos a um sistema econômico já prejudicado pela sociedade empresária em 

dificuldade. Deve-se considerar que todas as credoras da recuperanda estão sofrendo com 

receitas frustradas pela falta de pagamento, circunstância que pode prejudicar sua própria saúde 

e viabilidade financeira, criando um ciclo vicioso destruidor dos preceitos fundamentais que o 

art. 47 da LRJF visa proteger.  

 

 Por outro lado, destaca-se que eventual escolha irracional por parte dos agentes 

econômicos – movida por fatores alheios ao interesse do recebimento do crédito – que acarreta 

decretação da falência da devedora, também causa danos severos ao sistema econômico do país, 

devendo ser fortemente reprimida. Afinal, como já dito, o objetivo final do sistema 

recuperacional é a preservação da atividade econômica praticada, a qual contribui para a 

geração de riquezas, bem-estar social e criação de empregos.  

 

 É o que leciona o Professor Marcelo Sacramone, ao discorrer sobre a abusividade do 

voto por parte de credores: 

 

“Entretanto, as condutas economicamente irracionais por parte dos 
credores que relutam em aprovar um plano que lhes proporciona mais 
vantagens do que na falência podem revelar abuso no exercício do 
direito de voto, haja vista que o credor não tem se orientado pela melhor 
satisfação financeira, mas pode estar pretendendo interesses outros, que 
extrapolam a sua posição enquanto credor.”63 

 

 
62 BEZERRA FILHO, Manoel Justino. O abuso do direito de voto em Assembleia Geral de Credores. Revista 
IBAJUD, 2016, Ano 1. 2ª ed., p. 32. 
63 SACRAMONE, Marcelo Barbosa, Comentários à Lei de recuperação de empresas e falência, 2ª ed. – São Paulo: 
Saraiva Educação, 2021, pág. 221. 
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 Nesse contexto, embora grande parcela da doutrina defendesse os parâmetros 

supracitados, a ausência de uma norma específica sobre o assunto gerou uma considerável falta 

de segurança jurídica, tendo em vista que várias decisões conflitantes por parte dos tribunais do 

país são observadas. Fato que pode ter ocasionado, inclusive, a diminuição da eficiência dos 

processos de recuperação judicial e contribuiu para afrontar princípios basilares da ordem 

econômica – ao limitar indevidamente o exercício da autonomia administrativa das sociedades 

credoras. 

 

 Dentre os conceitos que ampliavam a possibilidade da anulação de votos dissidentes de 

credores, tem-se a teoria do “interesse comum/coletivo dos credores”. Segundo os defensores 

desse posicionamento, os credores formariam um bloco coletivo cujo objetivo geral seria a 

minimização de prejuízos e a maior satisfação dos créditos devidos. Desse modo, determinado 

credor deveria levar em consideração a possibilidade de gerar prejuízos a outros credores, não 

sendo possível exercer seu direito de voto de forma contrária ao interesse comum. 

 

Sobre o tema, cabe mencionar o posicionamento do Professor Eduardo Secchi Munhoz, 

o qual resume o entendimento supramencionado da seguinte maneira:  

 

“O voto do credor na assembleia geral de credores no sentido de aprovar 
ou de rejeitar o plano de recuperação judicial constituiria, nesse sentido, 
um poder-dever, reconhecendo-se ao credor o dever de votar não de 
acordo com o seu interesse individual, mas em função do interesse da 
coletividade de credores. Haveria, portanto, uma comunhão de escopo 
própria da coletividade, da qual o credor individualmente considerado, 
ao votar, não poderia desviar-se”64. 

 

 Ainda acerca da relativização do conceito da abusividade do voto, cabe mencionar que 

adeptos à corrente supracitada também construíram a noção de um dever de lealdade entre os 

credores – tal princípio que é originalmente encontrado na legislação societária e é direcionado 

a acionistas de uma determinada sociedade. Neste sentido, cita-se o entendimento de Gabriel 

Buschinelli: 

 

 
64 MUNHOZ, Eduardo Secchi. Anotações sobre os limites do poder jurisdicional na apreciação do plano de 
recuperação judicial. Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais, v. 36, 2007. p. 193 
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“O reconhecimento do dever de lealdade entre os credores decorre da 
consideração de que também nessa coletividade é possível um 
indivíduo confluir para a formação de vontade que vinculará a todos. 
Derivando do dever de boa-fé, o dever de lealdade limita o exercício de 
posições jurídicas pelos credores, aí incluindo o exercício do direito de 
voto em deliberações no procedimento de recuperação judicial. Impõe, 
com isso, deveres ativos e passivos em relação à comunhão e aos 
demais credores.” 65 

 

Assim, depreende-se o voto do credor, que resulta em interesse dissonante ao suposto 

interesse comum, mereceria ser anulado em prol da coletividade dos seus pares. Tal 

entendimento que gera alguns percalços de aplicação a casos concretos, tendo em vista que é 

extremamente tortuoso definir um interesse comum a todos os credores, haja vista a 

peculiaridade de cada relação jurídica subjacente que ensejou o inadimplemento da 

recuperanda. 

 

Nesse sentido, em que pese o entendimento não fosse majoritário, era possível observar 

diversos julgados que relativizavam os critérios objetivos desenvolvidos pela doutrina 

especializada no tema, permitindo-se a recuperação judicial de sociedades economicamente 

inviáveis. Fato que, certamente, contribuiu para o alto grau de ineficiência do processo 

recuperacional brasileiro constatado por meio de dados do Banco Mundial sobre o assunto 

(Figura 1). 

 

Conforme já mencionado, com o objetivo de reverter esse quadro de incertezas, a Lei 

14.112/20 introduziu o §6º ao art. 39 da LRJF, já mencionado nos outros capítulos do presente 

estudo. Destaca-se que o teor do dispositivo rompeu com a ideia do interesse comum/coletivo 

dos credores como justificativa apta à decretação da nulidade do voto proferido em AGC, 

estabelecendo, de maneira taxativa, as únicas hipóteses nas quais as referidas manifestações de 

vontade poderão ser desconsideradas. 

 

Quanto ao novo dispositivo, faz-se pertinente citar a brilhante e elucidativa lição do 

Prof. Marcelo Sacramone: 

 

 
65 BUSCHINELLI, Gabriel Saad Kik. Abuso do direito de voto na Assembleia geral de Credores. São Paulo: 
Quartier Latim, 2014, p. 51. 
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“Cada qual deverá apreciar a viabilidade econômica do plano para 
propiciar maiores resultados para si ou menores perdas em relação à 
liquidação dos ativos do devedor, conforme sua própria 
discricionariedade, seu juízo de conveniência. [...] Nesse sentido, por 
não haver um interesse comum ou maior a orientar as manifestações de 
vontade dos credores através do voto, é que este somente poderá ser 
considerado abusivo se for manifestamente proferido de má-fé, ou seja, 
para obter vantagem ilícita para si ou para outrem. É justamente essa 
redação do art. 39, § 6º, que exige que o voto somente poderá ser 
considerado abusivo quando exercido para obter vantagem ilícita para 
si ou para outrem.  A satisfação do próprio crédito, conforme entenda 
mais conveniente o procedimento de recuperação judicial ou de 
falência, não é vantagem ilícita, mas exercício regular de um direito 
próprio. Por vantagem ilícita para si ou para outrem deve ser 
interpretada a obtenção de vantagens que extrapolam sua condição de 
credor.”66 

 

 Dessa forma, percebe-se que o Legislador, valendo-se das interpretações já citadas sobre 

a aplicação da teoria do abuso do direito e a necessidade da observância do interesse econômico 

do credor, positivou o entendimento majoritário sobre o tema, de modo a restringir a sua 

aplicação a casos específicos. Tem-se, portanto, que o voto apenas poderá ser anulado quando 

manifestamente exercido para obter vantagem ilícita para si ou para outrem, ou seja, contrário 

à boa-fé e aos preceitos econômicos relacionados ao melhor interesse do recebimento do 

crédito.   

 

O novo dispositivo, todavia, ainda é bastante recente, ao passo que decisões conflitantes 

continuam sendo observadas por parte dos tribunais do país. Nesse sentido, o próximo capítulo 

do presente estudo se debruçará sobre julgado paradigma, anterior à nova regulamentação do 

tema, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça – recorrentemente citado por Tribunais 

estaduais e pelo próprio STJ como precedente relevante –, bem como analisará os seis recentes 

acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça de São Paulo que mencionam o novo regramento.  

 

 
66 SACRAMONE, Marcelo. Comentários à Lei de Recuperação de empresas e Falência. 2 ed. São Paulo: Saraiva 
Educação, 2021. p. 113. 
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4. ANÁLISE JURISPRUDENCIAL: COMO O INSTITUTO ERA 

FREQUENTEMENTE AMPLIADO E RELATIVIZADO PELOS TRIBUNAIS DO 

PAÍS E COMO PASSOU A SER APLICADO APÓS A EDIÇÃO DA LEI N° 14.112/20 

 

 Conforme mencionado ao longo dos capítulos anteriores, a ausência de um regramento 

específico sobre o instituto, objeto de análise do presente trabalho, implicou em um cenário no 

qual era possível observar diversos e recorrentes julgados que relativizavam os critérios 

objetivos desenvolvidos pela doutrina especializada no tema, permitindo-se a recuperação 

judicial de sociedades através da declaração da nulidade de votos de credores dissidentes. 

 

 O contexto narrado não era somente observado nos Tribunais de Justiça espalhados pelo 

território brasileiro, mas também nas cortes superiores – em especial no Superior Tribunal de 

Justiça. Nesse sentido, inúmeros julgados proferidos pelo STJ, que relativizavam e ampliavam 

a aplicação do instituto, serviam como precedentes relevantes sobre o tema, construindo, assim, 

um cenário de flagrante insegurança jurídica que acabava por anular votos de credores que não 

padeciam de qualquer vício – ou seja, proferidos de acordo com o melhor interesse do crédito. 

 

 Cabe ressaltar que esse cenário de substancial incerteza quanto ao tema foi, justamente, 

um dos fatores que motivou a sua regulamentação expressa e restritiva por meio da Lei 

14.112/20, conforme já exposto ao longo do presente estudo. 

 

 Este trabalho, portanto, com o objetivo de expor o tratamento supramencionado por 

parte da jurisprudência do país passará à exposição detalhada e posterior análise crítica de 

acórdão paradigma do Superior Tribunal de Justiça, amplamente citado por parte de Tribunais 

Estaduais, que ilustra como a noção do interesse coletivo/comum dos credores – exposta no 

capítulo anterior – era utilizada para relativizar a aplicação do instituto e conceder recuperações 

judiciais em hipóteses nas quais os PRJ apresentados não haviam sido devidamente aprovados. 

Após, passar-se-á a exposição dos únicos seis recentes acórdãos proferidos pelo Tribunal de 

Justiça de São Paulo que mencionam o novo regramento67. 

 
67 Destaca-se que a pesquisa foi realizada em 01.05.2022, por meio do portal de consulta à jurisprudência 
disponibilizado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. 
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4.1. ANÁLISE CRÍTICA DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO ESPECIAL Nº 
1.337.989/SP 
 

4.1.1. Exposição dos argumentos e teorias mencionadas no voto do Relator Ministro Luis 
Felipe Salomão  
 

 Por meio do Recurso Especial n° 1.337.989/SP (2011/0269578-5), de relatoria do 

Ministro Luis Felipe Salomão, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou 

provimento ao recurso interposto por credor – Banco do Brasil S.A. (“Banco do Brasil”) – que 

teve seu voto contrário à concessão da recuperação judicial da WS Indústria e Comércio LTDA 

(“WS”) desconsiderado pelo Juízo de primeiro grau e, após, pelo próprio Tribunal de Justiça de 

São Paulo (“TJSP”).  

 

Como resultado dessa desconsideração, por meio da utilização de conceitos da doutrina 

do abuso de direito de voto e pela flexibilização dos requisitos do “cram down” (art. 58 da 

LRJF) a sociedade empresária teve a sua recuperação judicial concedida, em que pese o seu 

plano de recuperação judicial ter sido originalmente rejeitado pela Assembleia Geral de 

Credores. 

 

 O plano de recuperação judicial supramencionado previa que os créditos com garantia 

real – classificação do crédito do Banco do Brasil – seriam convertidos em ações de uma 

sociedade empresária a ser criada pela WS por meio da realização do trespasse de alguns 

estabelecimentos pertencentes à recuperanda. Desse modo, o plano previa a conversão forçada 

de um crédito, garantido por um bem específico da WS, em ações de uma companhia que ainda 

seria criada, cuja prosperidade era, no mínimo, incerta. 

 

 Ante o exposto, movido pela argumentação de que o Banco do Brasil estaria em situação 

econômica mais favorável em um cenário da convolação em falência da recuperanda – 

justificativa plenamente aceita por meio da doutrina do best-interest of creditors test –, o banco, 

juntamente a outros credores, votou de maneira contrária à aprovação do PRJ, de modo que os 

quóruns presentes no art. 45, bem como no art. 58 (cram down), ambos da LRJF, não foram 

alcançados. 
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 No entanto, o TJSP desconsiderou o voto da instituição financeira e concedeu a 

recuperação judicial, vinculando o Banco do Brasil aos termos presentes no Plano de 

Recuperação Judicial originalmente rejeitado. Ou seja, o credor, em que pese tenha votado de 

acordo com seu interesse e o seu juízo de conveniência, teve sua manifestação de vontade 

desconsiderada sob o seguinte argumento: “ao julgador há de ser dado certo campo de atuação 

além dos limites literais da lei para que prevaleça o princípio da manutenção da empresa que 

revele possibilidade de superar a crise econômico-financeira pela qual esteja passando”68. 

 

 Irresignado, o Banco do Brasil interpôs recurso especial com base no art. 105, III, “a” 

da Constituição Federal69, sob o argumento de que o acórdão recorrido contrariou dispositivo 

de lei federal, qual seja a Lei 11.101/05. No entanto, conforme já adiantado, a Quarta Turma 

do STJ negou provimento ao recurso, mantendo as decisões do Juízo de primeiro grau e do 

Tribunal de Justiça de São Paulo.  

 

Com o fim de introduzir a análise dos fundamentos jurídicos invocados pelos Ministros, 

faz-se pertinente, em primeiro lugar, citar o trecho da ementa do acórdão proferido que os atesta 

e resume: 

 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO. APROVAÇÃO JUDICIAL. 
CRAM DOWN. REQUISITOS DO ART. 58, § 1º, DA LEI 
11.101/2005. EXCEPCIONAL MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. 
PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. [...] 5. Assim, visando evitar 
eventual abuso do direito de voto, justamente no momento de superação 
de crise, é que deve agir o magistrado com sensibilidade na verificação 
dos requisitos do cram down, preferindo um exame pautado pelo 
princípio da preservação da empresa, optando, muitas vezes, pela sua 
flexibilização, especialmente quando somente um credor domina a 
deliberação de forma absoluta, sobrepondo-se àquilo que parece ser o 
interesse da comunhão de credores70.  

 
68 BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. Agravo de Instrumento n° 657.733-4/6-00 (Processo Originário n° 
0016316-51.2007.8.26.0032). Recorrente: BANCO DO BRASIL S/A. Recorrido: WS INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA. Relator: Desembargador Lino Machado. São Paulo, 27 de outubro de 2009. 
69 Art. 105 da Constituição Federal: Compete ao Superior Tribunal de Justiça: [...] III - julgar, em recurso especial, 
as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos 
Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida: a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-
lhes vigência; 
70 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.337.989/SP. Recorrente: BANCO DO BRASIL 
S/A. Recorrido: WS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Brasília, 08 de 
maio de 2018. 
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 Em primeiro lugar, o Ministro Luis Felipe Salomão, por meio de seu voto seguido de 

forma unânime pelos demais julgadores, destacou o conteúdo do art. 47 da LRJF – dispositivo 

que, conforme mencionado em outros capítulos, positivou diversos princípios que regem o 

processo recuperacional – enfatizando o princípio da preservação da empresa. De acordo com 

o ministro, o princípio citado dialogaria com o objetivo de garantir a “reorganização 

administrativa e financeira da empresa em crise”. 

 

 Ademais, o ministro menciona a teoria da superação do dualismo pendular, também já 

explicitada em capítulos anteriores, para sustentar que a interpretação das regras da recuperação 

judicial deve “prestigiar a preservação dos benefícios sociais e econômicos que decorrem da 

manutenção da atividade empresarial saudável, e não os interesses de credores”. Circunstância 

a qual legitimaria o magistrado a relativizar os critérios de aprovação do PRJ para evitar 

supostos abusos da maioria – ou seja, quando um determinado credor possui um grande poder 

concentrado em seu voto devido à relevância do seu crédito dentro de uma classe específica. 

 

 Ato contínuo, o ministro atesta que, no caso em análise, os requisitos do mecanismo 

conhecido por cram down, previsto no art. 58 da LRJ, também não teriam sido preenchidos 

durante a votação, mas que o juízo de primeiro grau e, posteriormente o TJSP se manifestaram 

pela possibilidade da concessão da recuperação judicial. De modo a justificar tal conduta, o 

julgador menciona o conceito do “interesse comum dos credores”, o qual, como já mencionado 

no capítulo anterior, serviria como óbice à manifestação de vontade de determinado credor 

dissidente. 

 

 Destarte, o ministro alega que a relativização seria importante pois o argumento do 

credor de possuir maior proveito econômico com a falência do devedor seria abusivo e 

incompatível com a função pública do instituto da recuperação da empresa (MUNHOZ, 

2007)71.  

 

 
71 MUNHOZ, Eduardo Secchi. Comentários à lei de recuperação de empresas e falência. Coord. Francisco Satiro 
de Souza Junior, Antonio Sérgio A. de Moares Pitombo. São Paulo: RT, 2007, p. 291 
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 Por fim, com base nos argumentos citados e no fato de o processo de recuperação estar 

consolidado há mais de nove anos, os julgadores concluem que o intuito de preservar as 

atividades da recuperanda pelo tempo indicado teria sido a melhor medida a ser adotada pelo 

juízo recuperacional e pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Cumpre mencionar que o acórdão 

menciona outro precedente do STJ que também atestou a possibilidade de aprovação do plano 

de recuperação mesmo quando, por pouco, não se alcance o quórum qualificado exigido na 

lei72. 

 

4.1.2. Análise crítica sobre o teor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça   
 

 Superada a exposição dos argumentos contidos no acórdão mencionado, passa-se à 

análise crítica sobre o seu conteúdo, de modo a problematizá-lo e contrastá-lo com os conceitos 

e teorias já esmiuçadas ao longo dos primeiros capítulos do presente trabalho. 

  

 A priori, deve-se analisar a conceituação acerca do princípio da preservação da empresa 

utilizada no julgamento do caso supramencionado. Afinal, o conceito de “empresa” não deve 

ser confundido com o de “sociedade empresária”, ao passo que o primeiro diz respeito à 

atividade econômica desempenhada. 

 

Dessa forma, conforme visto, o entendimento majoritário acerca do tema é o de que o 

princípio citado versa sobre a manutenção da atividade econômica desempenhada73 e não da 

sociedade empresária que a exerce. Tendo em vista que a mesma pode ser absorvida por outro 

agente econômico mais bem gerido, através de procedimentos atinentes ao processo falimentar, 

de modo a manter ou maximizar a geração de riquezas.  

 

Ainda sobre esse ponto específico, cumpre ressaltar que o art. 47 da LRJF, ao atuar 

como base principiológica do processo recuperacional, também assegurou o respeito ao 

interesse dos credores. Isso pois, não se pode perder de vista que esses agentes, ao observar a 

 
72 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo regimental no Recurso Especial nº 1.310.075/AL. Recorrente: 
BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A E OUTROS. Recorrido: PARAPUA AGROINDUSTRIAL S/A. 
Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Brasília, 10 de outubro de 2014. 
73 BARUFALDI, Wilson Alexandre. O princípio da preservação da empresa na recuperação judicial: Conteúdo e 
deveres de medida. Revista Jurídica Empresarial, São Paulo, ano II, nº 10, p. 109-154, set.-out. 2009. 
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questão por meio de um aspecto mais abrangente, foram extremamente prejudicados com a 

insolvência perpetrada pela recuperanda e devem ter seus direitos ao recebimento do crédito 

garantidos pelo Ordenamento Jurídico do país. 

  

 Ademais, a teoria da superação do dualismo pendular, consagrada pela promulgação da 

Lei 11.101/05, não pode ser utilizada como “carta branca” à sociedade para não ter sua falência 

decretada. Isso pois, o conceito mencionado, o qual orienta a atividade jurisdicional a prestigiar 

a preservação dos benefícios econômicos a interesses individuais, deve ser sopesado com a 

efetiva viabilidade da manutenção da atividade empresarial por parte da recuperanda, bem 

como com os termos do recebimento do crédito por parte do credor. 

 

 A afirmação encontra relevância, pois, no caso em análise, os credores teriam seus 

créditos com garantia real convertidos em ações de uma nova sociedade. Ou seja, um crédito 

que possuía meios eficientes de ser resgatado em eventual falência seria transformado em ações 

de uma sociedade que não ainda não estava em operação, tornando o efetivo recebimento do 

crédito em algo substancialmente duvidoso.  

  

 Além disso, o ministro relator utiliza em seu voto o conceito da impossibilidade de o 

credor votar de maneira diversa ao interesse comum dos seus pares. O conceito, já detalhado 

no capítulo 3 do presente trabalho, no entanto, é extremamente conturbado, já que centenas ou 

até mesmo milhares de interesses conflitantes de credores podem ser encontrados em processos 

de recuperação judicial. Destaca-se que o novo art. 39, §6° da LRJF rompeu com esse conceito 

ao positivar expressamente as hipóteses nas quais um voto poderá ser considerado como 

abusivo. 

 

 O julgado também justifica a desconsideração do voto do Banco do Brasil, por meio da 

flexibilização do cram down, com base no fundamento de que o credor – que possuía uma 

concentração elevada dos créditos de garantia real e, consequentemente, um grande poder na 

deliberação sobre o plano de recuperação judicial apresentado – votou apenas com base no 

entendimento de que estaria em situação econômica melhor se a falência do devedor fosse 

decretada. Destaca-se que o credor que possui um crédito substancial tem a importância inflada 
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justamente devido ao racional de ele foi um dos mais prejudicados com a situação de 

insolvência da sociedade empresária devedora.  

 

Assim, o posicionamento reverberado no voto do ministro relator, foi totalmente de 

encontro ao entendimento do best-interest of creditors test, consolidado por meio da doutrina 

majoritária do país e consagrado através da literalidade do novo art. 39, §6° da LRJ. Afinal, o 

dispositivo, ao estabelecer que os credores votarão de acordo com o seu melhor interesse e juízo 

de conveniência, assegura a possibilidade de a parte orientar sua votação de acordo com a maior 

vantagem econômica a ser alcançada.  

 

Cabe mencionar, por fim, que o processo de recuperação judicial da sociedade 

empresária objeto do processo em análise continua em trâmite após cerca de 15 (quinze) anos 

da sua instauração. Tal fato que pode indicar que a viabilidade da recuperanda, de fato, não era 

sustentável e a concessão da recuperação judicial e continuação do mesmo não contribuiu para 

a geração de riquezas e bem-estar social.  

 

Conclui-se, portanto, que o resultado alcançado no Recurso Especial n° 1.337.989/SP 

não encontraria respaldo legal com base no novo regramento positivado sobre o abuso de direito 

de voto. Dessarte, tem-se que, ao conceder a recuperação judicial da WS por meio da 

desconsideração de voto de credor baseado unicamente em interesses econômicos, o 

entendimento majoritário sobre o tema também foi violado. 

 

4.2. EXPOSIÇÃO DOS ACÓRDÃOS PROFERIDOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DE SÃO PAULO QUE MENCIONAM O NOVO REGRAMENTO 
 

  Com o objetivo de entender como a jurisprudência está se adaptando ao novo 

regramento específico sobre o abuso de direito de voto de credores em processos de recuperação 

judicial, conforme já mencionado, o presente estudo passará à exposição resumida dos 

recentíssimos julgados de um dos principais Tribunal de Justiça do país que mencionam o 

conteúdo do art. 39, §6º da LRJF em seu teor. Os acórdãos a seguir expostos foram proferidos 

entre 2021 e 2022 pela 1ª e 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça 

de São Paulo. 
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 A título elucidativo, antes de começar a exposição dos julgados, faz-se pertinente 

afirmar que este trabalho focará a sua análise apenas no tocante à aplicação do instituto ora em 

análise, de modo que as demais discussões presentes nos processos, que em nada dizem respeito 

ao tema aqui abordado, não serão exploradas. 

 

 O primeiro acórdão foi proferido em 22 de setembro de 2021, no âmbito do Agravo de 

Instrumento n° 2059599-98.2021.8.26.0000. Por meio do recurso em referência, a Agravante 

visava à reforma de decisão do Juízo de primeiro grau que declarou seu voto, contrário à 

aprovação do plano de recuperação judicial, como abusivo. Após longa fundamentação, os 

desembargadores da 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, por maioria, deram 

provimento ao recurso para, dentre outras determinações, afastar a declaração da abusividade 

do voto proferido pelo credor recorrente, nos seguintes termos: 

 

“Recuperação judicial. Decisão que homologou plano, flexibilizados os 
requisitos para homologação por quórum alternativo (“cram down”), e 
não conheceu pedido para consolidação substancial, por inadequação 
de via eleita. Agravo de instrumento de credores, alegadas ausência de 
abusividade em seu voto e ilegalidade na flexibilização realizada, além 
de estarem presentes os requisitos para consolidação substancial 
obrigatória. [...] Licitude do voto dos agravantes, que não são acionistas 
(portanto, não havia impedimento), excluídos que foram das sociedades 
por decisão no ponto transitada em julgado, pendente recurso perante o 
Superior Tribunal de Justiça que tão só pode, se acolhido, importar em 
tênue alteração no quanto dos haveres que têm a receber. Abuso de 
direito de voto, antes das alterações promovidas pela Lei 14.112/2020 
na Lei 11.101/2005, balizados pelos conceitos abertos do art. 187 do 
Código Civil: “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.” [...] Decisão 
agravada reformada. Agravo de instrumento provido”74.  

 

 De modo a concluir pelo provimento do agravo de instrumento, o desembargador relator 

expõe em seu voto a teoria majoritária sobre o instituto, a qual, segundo o magistrado, foi 

integralmente refletida pelo novo art. 39, §6º, LRJF, conforme já exposto no Capítulo 3 do 

 
74 BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. Agravo de Instrumento nº 2059599-98.2021.8.26.0000. Agravante: 
DINA MORETTI RODRIGUES (ESPÓLIO) e outros. Agravada: RODRIMAR S/A - TERMINAIS 
PORTUÁRIOS E ARMAZÉNS GERAIS – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e outros. Relator: Desembargador 
Cesar Ciampolini. São Paulo, 22 de setembro de 2021. 
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presente trabalho. Nesse sentido, o Des. Cesar Ciampolini afirma que a abusividade do voto de 

determinado credor somente será constatada quando a sua vontade for economicamente 

irracional e contrária ao maior seu proveito financeiro, ao passo que o simples fato de o credor 

rejeitar o plano apresentado não é suficiente para tal desconsideração. Não seria possível, 

portanto, a caracterização do voto da agravante como abusivo sendo perceptível, no caso 

concreto, que a mesma votou consoante seus interesses, “em prol da satisfação do próprio 

crédito”. 

 

 O segundo acórdão, proferido logo após pela mesma Câmara supramencionada, em 29 

de setembro de 2021, no âmbito do Agravo de Instrumento n° 2059599-98.2021.8.26.0000, 

também entendeu pela inexistência da abusividade do voto de credor que se manifestou de 

maneira desfavorável à aprovação do plano. Leia-se, nesse sentido, trecho do novo voto do Des. 

Cesar Ciampolini, por meio do qual o julgador ressalta a possibilidade de um determinado 

credor votar pela falência da sociedade devedora de acordo com o mais eficiente recebimento 

do seu crédito:   

 

“Diga-se, em homenagem a objeção feita pelo ilustre 2º Juiz durante o 
julgamento, que é consolidado entendimento deste Tribunal, até mesmo 
sumulado, ser lícito ao credor portador de título executivo, não 
configurando abuso de direito, pedir a falência do devedor, como meio 
mais eficaz de forçá-lo a pagar”75. 

 

No entanto, apoiando-se no julgado do Superior Tribunal de Justiça esmiuçado na seção 

5.1, os desembargadores da 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial autorizaram a 

possibilidade de uma flexibilização do “cram down” estabelecido no art. 58 da LRJF, 

desconsiderando o voto contrário do credor e concedendo, assim, a recuperação judicial da 

sociedade empresária, em que pese seu PRJ não tenha sido aprovado nos termos dispostos pela 

Lei 11.101/05. 

 

 O terceiro acórdão encontrado foi proferido pela 2ª Câmara Reservada de Direito 

Empresarial em 23 de novembro de 2021, no âmbito do Agravo de Instrumento n° 2071640-

 
75 BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. Agravo de Instrumento nº 2142515-92.2021.8.26.0000. Agravante: 
TUX COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA. Agravado: O JUÍZO. Relator: Desembargador Cesar Ciampolini. São 
Paulo, 29 de setembro de 2021. 
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97.2021.8.26.0000. Da mesma maneira que o primeiro aqui mencionado, os desembargadores 

entenderam pelo provimento do recurso interposto por credor contra decisão que declarou a 

abusividade do seu voto proferido em AGC. Cabe mencionar trecho da ementa do referido 

julgado:  

 

“Recuperação judicial. Recurso tirado contra r. decisão que homologou 
o plano de recuperação das agravadas por “cram down”, 
desconsiderando, por abusivo, o voto do recorrente, único integrante da 
Classe II. [...] Apesar da nova previsão legal, advinda da Lei nº 
14.112/2020, da possibilidade de declaração de nulidade do voto 
abusivo (§ 6º do art. 39 da LRF), há, no caso concreto, fundadas razões 
para a rejeição do plano pelo credor com garantia real. O deságio de 
75%, aliado ao pagamento em longos 15 (quinze) anos, com carência 
de 30 (trinta) meses e liquidação substancial do crédito que só ocorrerá 
a partir do 7º (sétimo) ano, já que os 3 (três) primeiros são de carência 
e os outros 3 (três) com previsão de adimplemento de apenas 9% da 
dívida novada, são abusivos. O cenário sugere que a liquidação na 
falência é, mesmo, mais vantajosa para o credor. [...] Mesmo assim, 
com a rejeição do plano, o único caminho é a quebra, que ora se decreta. 
Recurso provido para esse fim”76. 

 

 Tem-se, portanto, que o desembargador relator consagrou a literalidade do novo art. 39, 

§6º da LRJF e aplicou a teoria do best-interest of creditors test para entender pela inexistência 

de qualquer abusividade no voto proferido pelo credor. Afinal, as condições previstas para o 

pagamento do agravante eram extremamente desvantajosas quando comparadas com o cenário 

a ser alcançado por meio da decretação da falência da devedora. Desse modo, a Câmara 

reverberou ou entendimento majoritário sobre o tema reafirmando que inexiste qualquer 

ilegalidade no voto de credor, cujo interesse se fundamente unicamente em critérios 

econômicos.  

 

 O quarto acórdão a ser citado foi proferido pela 1ª Câmara Reservada de Direito 

Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo em 30 de março de 2022, no âmbito do agravo 

de instrumento n° 2230472-34.2021.8.26.0000. O caso analisado não possuía como fator 

principal a análise sobre potencial abusividade de voto de credores, ao passo que não existe 

grande relevância para o presente estudo. Entretanto, o desembargador relator J. B. Franco de 

 
76 BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. Agravo de Instrumento nº 2071640-97.2021.8.26.0000. Agravante: 
BANCO DO BRASIL S/A. Agravado: NEWPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA e outros. Relator: 
Desembargador Araldo Telles. São Paulo, 23 de novembro de 2021. 
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Godoi cita em sua fundamentação, com o fim de afastar a caracterização de qualquer 

irregularidade, que os votos favoráveis à concessão da recuperação judicial da devedora não 

foram abusivos de modo que inexiste qualquer comprovação sobre suposta vantagem ilícita 

auferida77 – conceito que se encontra presente no art. 39, §6º da LRJF. 

 

 Por fim, o último acórdão encontrado no TJSP que versa sobre o tema foi o proferido 

em 29 de abril de 2022 pela 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, no âmbito do agravo 

de instrumento n° 2007732-32.2022.8.26.0000. Com base nos mesmos fundamentos já 

apresentados pelas outras decisões aqui expostas, a Câmara deu provimento ao recurso 

interposto pelo credor, de modo a afastar a classificação do seu voto como abusivo pelo Juízo 

de primeiro grau, nos seguintes termos: 

 

“Recuperação judicial - Decisão que declarou nulo o voto de credor 
(Banco Bradesco), por flagrante abusividade, e concedeu a 
recuperação, nos termos do art. 58, da Lei n. 11.101/2005 - 
Inconformismo da instituição financeira - Acolhimento - Os elementos 
de convicção evidenciam que o direito de voto do agravante não foi 
irregularmente exercido (art. 39, § 6º, da Lei n. 11.101/2005) - 
Conforme ata da assembleia, o agravante (credor majoritário) estava 
disposta a negociar, mas as devedoras se mostraram intransigentes - 
Rejeição do plano, com o voto regular do agravante - Contexto (votos 
favoráveis de credores que representam apenas 2,6% do passivo) que 
também não justifica excepcional flexibilização dos requisitos de 
concessão da recuperação, pelo instituto do cram down - Imposição da 
convolação em falência, nos termos do art. 58-A, caput , da Lei n. 
11.101/2005 - Decisão reformada - Recurso provido, com 
determinação”.78 

 

 Desse modo, os julgadores entenderam, novamente, que o credor havia manifestado sua 

vontade unicamente com base em critérios econômicos pertinentes, ao passo que inexistia 

qualquer vício na sua manifestação de vontade. Ademais, menciona-se que o credor inclusive 

se mostrou apto a negociações, mas que a devedora não havia atendido seus pleitos. 

 
77 BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. Agravo de Instrumento nº 2230472-34.2021.8.26.0000. Agravante: 
GRI KOLETA GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS S/A. Agravado: ESTRE AMBIENTAL 
S/A. Relator: Desembargador J. B. Franco de Godoi. São Paulo, 30 de março de 2022. 
78 BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. Agravo de Instrumento nº 2007732-32.2022.8.26.0000. Agravante: 
BANCO BRADESCO S/A. Agravado: DESENTUPIDORA LÍDER E TRANSPORTES LTDA., LÍDER VÁCUO 
LTDA., LÍDER VÁCUO SERVIÇOS EIRELI e LÍDER TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI (em 
recuperação judicial). Relator: Desembargador Grava Brazil. São Paulo, 29 de abril de 2022. 
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 Ante o exposto, percebe-se que a inserção do regramento específico e restritivo sobre o 

instituto ora analisado começa a exercer considerável influência na maneira a qual os 

magistrados estão julgando o tema. Isso pois, em todos os julgados encontrados e analisados, a 

1ª e 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial enfrentaram as teorias e conceitos 

estabelecidos pela doutrina, especificamente no que se refere à legalidade do best-interest of 

creditors test e na inexistência de vícios em votos que se fundamentem em razões econômicas 

que viabilizem a melhor satisfação do crédito perquirido pelo credor. 

 

 No entanto, faz-se pertinente ressaltar que em um dos casos analisados a recuperação 

judicial foi concedida em detrimento do fato de o PRJ ter sido rejeitado de acordo com os 

critérios clássicos previstos no art. 45 da LRJF e, também, de acordo com o cram down (art. 51 

da LRJF), em que pese os desembargadores tenham entendido pela inexistência de abusos e 

ilegalidade. Tal desfecho que pode ser entendido como uma afronta aos direitos dos credores 

dissidentes. 
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5. O NOVO REGRAMENTO DO TEMA COMO POTENCIALIZADOR DO EFETIVO 

CUMPRIMENTO DOS PRINCÍPIOS DO PROCESSO RECUPERACIONAL 

 

 Passada a exposição das principais teorias e entendimentos, bem como a análise de 

julgados relevantes e recentes que permeiam o instituto do abuso de direito de voto proferido 

por credores em processos de recuperação judicial, passa-se à proposição de resposta ao 

questionamento presente no subtítulo do presente estudo, qual seja: o novo regramento do tema, 

introduzido pela Lei nº 14.112/20, potencializa o efetivo cumprimento dos preceitos basilares 

do processo recuperacional? 

 

 A priori, faz-se pertinente rememorar o núcleo principiológico, positivado pelo art. 47 

da LRJF79, que serve como norte normativo a todo o sistema recuperacional. Nesse sentido, 

tem-se que o referido sistema deve atuar de modo a possibilitar a superação da crise econômico-

financeira da devedora, visando à preservação de empregos, interesse dos credores, 

cumprimento da função social da empresa e estímulo à atividade econômica.  

 

 Especificamente no que tange ao dispositivo citado, ressalta-se que apenas o primeiro 

objetivo – qual seja: “a superação da situação da crise econômico-financeira do devedor” – é 

intrinsecamente ligado à manutenção da sociedade empresária recuperanda. Afinal, os demais 

objetivos também são alcançados a partir da manutenção da atividade econômica empresária, a 

qual poderá permanecer ativa por meio de outro agente, em caso de convolação em falência. 

 

 Cumpre ainda mencionar que o dispositivo, de maneira expressa, elevou a consagração 

do interesse dos credores como um dos princípios basilares de todo o sistema em análise. Fato 

esse que serviu como norma fundamentadora da enorme ingerência conferida aos credores em 

todo o trâmite do processo – i.e. a decisão sobre a concessão ou não da recuperação judicial 

através do voto do PRJ apresentado. 

 

 
79 Art. 47, LRJF: “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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 Como visto, é justamente nesse contexto de exacerbada concentração de poder 

conferido aos credores que o instituto objeto de análise do presente estudo se insere. Afinal, em 

que pese a completa ausência de regramento que o instituísse, a doutrina especializada e os 

Tribunais competentes passaram, a partir de uma construção baseada na teoria do abuso de 

direito, a formular critérios aptos a anular a manifestação de vontade de determinados credores 

que se consagrassem objetivos ilícitos, ilegítimos e, portanto, antijurídicos (THEODORO JR., 

2003). 

 

 Desse modo, mesmo que a partir da análise literal do art. 39 da LRJF80, os credores 

possuam o direito de aprovar o plano de recuperação judicial de uma sociedade empresária, 

deve-se interpretá-lo atribuindo limites ao seu exercício, de acordo com as outras normas que 

regulam o tema – i.e. princípio da preservação da empresa e demais princípios previstos no art. 

47 da LRJF.    

 

 Ainda sobre o tema, faz-se imperioso destacar que nem sempre o exercício do direito 

por um cidadão que gera dano a outrem – como o voto de um credor pela falência da 

Recuperanda – será considerado como abusivo, devendo, para tanto, estarem presentes os 

demais requisitos reverberados na teoria do abuso de direito, tais como a violação à boa-fé e o 

alcance de resultado antijurídico (PEREIRA, 2007).  

 

 Assim, com base no exposto, doutrinadores e magistrados passaram a aplicar os 

fundamentos supramencionados ao Direito recuperacional. No entanto, a manifesta inexistência 

de critérios objetivos e, consequentemente, replicáveis a uma maior quantidade casos implicou 

em um cenário de substancial insegurança jurídica, no qual credores que votavam unicamente 

com base no melhor interesse do seu crédito observavam suas manifestações de vontade serem 

consideradas como abusivas apenas por implicar na convolação em falência da sociedade 

empresária devedora. 

  

 
80 Art. 39, LRJF: “Terão direito a voto na assembléia-geral as pessoas arroladas no quadro-geral de credores ou, 
na sua falta, na relação de credores apresentada pelo administrador judicial na forma do art. 7º, § 2º, desta Lei, ou, 
ainda, na falta desta, na relação apresentada pelo próprio devedor nos termos dos arts. 51, incisos III e IV do caput, 
99, inciso III do caput, ou 105, inciso II do caput, desta Lei, acrescidas, em qualquer caso, das que estejam 
habilitadas na data da realização da assembléia ou que tenham créditos admitidos ou alterados por decisão judicial, 
inclusive as que tenham obtido reserva de importâncias, observado o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 10 desta Lei”. 
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 De modo a justificar tal anulação, era observável um movimento jurisdicional e 

doutrinário que ampliava consideravelmente as hipóteses nas quais determinado voto poderia 

ser anulado pelo Juízo competente. Dentre elas, o presente estudo destacou a criação do 

conceito do chamado “interesse comum/coletivo dos credores”, ficção jurídica que consistia na 

aferição de uma comunhão de interesses, da qual o credor de maneira individual, ao manifestar 

sua vontade, não poderia desconsiderar (MUNHOZ, 2007).  

 

Ademais, também se constatou entendimentos que postulavam a obrigação do 

cumprimento de um dever de lealdade entre os credores – tal princípio que é originalmente 

encontrado na legislação societária e é direcionado a acionistas de uma determinada sociedade 

(BUSCHINELLI, 2014). Critérios esses que, conforme mencionado, variavam bastante caso a 

caso e contribuíam para uma latente nebulosidade acerca do tratamento do tema. 

 

Justamente com o fim de reverter o cenário narrado, o Legislador inseriu o art. 39, §6° 

da LRJF, já esmiuçado nos capítulos anteriores do presente estudo. Assim, valendo-se das 

interpretações sobre a aplicação da teoria do abuso do direito e a necessidade da observância 

do interesse econômico do credor, positivou-se o entendimento majoritário sobre o tema, de 

modo a restringir a aplicação do instituto apenas a casos específicos. 

 

Com base no novo regramento, a inexistência do chamado interesse comum de credores 

ou qualquer outro conceito que estabelecesse a necessidade de adequação do voto de um credor 

com as orientações dos demais foi taxativamente atestada. Desse modo, tem-se que somente 

poderá ser considerado abusivo o voto que for manifestamente proferido de má-fé, isto é, 

exercido de modo a viabilizar a obtenção de vantagem ilícita para si ou para outrem 

(SACRAMONE, 2021). 

 

 Ademais, tem-se que a opção do credor pela falência da recuperanda, unicamente 

pautada em critérios econômicos – teoria consagrada por meio do chamado “best interest of 

creditors test” (HICKS, 2005) – passou a ser expressamente permitida pelo Ordenamento 

Jurídico pátrio. Afinal, o art. 39, §6°, LRJF afirma taxativamente que o voto do credor será 

abusivo se e somente se exercido para obter vantagem ilícita para si ou para outrem. 
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 Ante todo o exposto a resposta que nos parece mais adequada ao questionamento 

presente no subtítulo do presente estudo é a no sentido positivo. Ou seja, à luz das teorias e 

entendimentos que permeiam o tema, é possível afirmar que o novo regramento do tema, 

introduzido pela Lei nº 14.112/20, potencializa o efetivo cumprimento dos preceitos basilares 

do processo recuperacional. Destaca-se que a conclusão se baseia, principalmente em duas 

premissas, as quais serão mais bem expostas a seguir.  

 

 Em primeiro lugar, deve-se considerar que o preenchimento do notório vácuo normativo 

pelo dispositivo em comento já seria medida apta a reduzir o evidente e prejudicial cenário de 

insegurança jurídica que assolava os processos de recuperação judicial em trâmite no país. 

Nesse sentido, a reversão da completa ausência de norma que endereçasse objetivamente o tema 

potencializa a consagração do interesse dos credores – um dos preceitos fundamentais previstos 

no art. 47 da LRJF.  

 

Cumpre mencionar, inclusive, que o novo dispositivo vai ao encontro das melhores 

práticas regulatórias citadas pelo Banco Mundial em seu guia, publicado em 2016, “Principles 

for Effective Insolvency and Creditor/Debtor Regimes”81. Tal constatação que contribui para 

um cenário jurídico mais previsível e atrativo ao mercado externo, o que pode gerar um aumento 

do capital estrangeiro investido no país e, consequentemente, estimular o exercício da atividade 

econômica brasileira, bem como potencializar fontes produtoras e de empregos – demais 

preceitos previstos pelo art. 47 da LRJF. 

 

Ademais, a maior previsibilidade sobre as regras do processo recuperacional 

potencializam a eficiência da análise de risco por parte de instituições financeiras, as quais 

poderão oferecer linhas de crédito com juros mais baixos, tendo em vista que terão a convicção 

de que, em caso de descumprimento da obrigação pactuada, poderão recuperar uma 

considerável parcela através da liquidação dos ativos financeiros da sociedade empresária. 

 
81 “D6. Integridade do sistema. […] D6.3 Integridade dos participantes. As pessoas envolvidas em um processo 
devem estar sujeitas a regras e ordens judiciais destinadas a prevenir fraudes, outras atividades ilegais e abuso do 
sistema de insolvência e direitos do credor. Além disso, o tribunal deve ser investido de poderes apropriados para 
fazer cumprir suas ordens e tratar de assuntos de atividade imprópria ou ilegal por partes ou pessoas que 
compareçam perante o tribunal com relação a processos judiciais.” (Tradução nossa) WORLD BANK. Principles 
for Effective Insolvency and Creditor/Debtor Regimes. 2016. Disponível em: 
https://documents1.worldbank.org/curated/en/518861467086038847/pdf/106399-WP-REVISED-PUBLIC-ICR-
Principle-Final-Hyperlinks-revised-Latest.pdf 
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Consequência que possibilita maiores investimentos por parte dos agentes econômicos, gerando 

maiores empregos, renda tributária e, consequentemente, o efetivo alcance do fim social da 

empresa. 

 

Em segundo lugar, tem-se que a positivação do entendimento restritivo e majoritário 

sobre o tema também auxilia na consagração do princípio da preservação da empresa. Afinal, 

conforme já visto ao longo desse estudo, o princípio versa sobre a manutenção da atividade 

econômica desempenhada (BARUFALDI, 2009) – que pode ser absorvida por outro agente 

mais bem gerido, de modo a manter ou maximizar a geração de riquezas – e não da sociedade 

empresária que a exerceu de maneira insatisfatória e não lucrativa. 

 

Cumpre destacar que, por meio da utilização de um viés equivocado da norma 

supramencionada, sociedades empresárias passaram a utilizar a referida norma como uma 

espécie de “carta branca” à impossibilidade da decretação da sua falência. Fato que era 

extremamente danoso à teia econômica a qual o agente estava inserido, eis que perpetuava a 

manutenção de uma sociedade empresária inviável financeiramente no mercado, a qual 

continuava a causar prejuízos – por meio do descumprimento de obrigações pactuadas – aos 

terceiros que com ela interagiam, e gerava um ciclo vicioso destruidor de riquezas e não 

maximizador – cenário contrário aos preceitos presentes no art. 47 da LRJF. 

 

Nesse sentido, ao restringir as possibilidades de desconsideração de votos de credores 

que culminam na convolação em falência da recuperanda, o Legislador possibilitou que a 

atividade econômica subjacente seja, de fato, mantida, a partir da sua posterior liquidação e 

arrematação do estabelecimento comercial detido pela devedora. Ademais, o contexto de 

extrema ineficiência do processo recuperacional brasileiro (Figura 1) também tende a sofrer 

remediações, já que sociedade empresárias economicamente inviáveis passarão a ter menos 

possibilidade de continuarem em operação através da concessão do benefício. 

 

Por fim, cumpre mencionar que a inclusão do dispositivo aqui mencionado já começou 

a gerar efeitos positivos na jurisprudência do país. Isso pois, conforme visto no Subcapítulo 4.2, 

os cinco acórdãos que citam o regramento aplicaram a sua literalidade, afastando, por meio do 
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best interest of creditors test, a abusividade do voto dos credores dissidentes, a qual havia sido 

declarada erroneamente pelo Juízo de primeiro grau. 
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CONCLUSÃO 

 

O presente estudo teve por objetivo analisar se o novo regramento sobre o abuso de 

direito de voto por parte de credores, contido no art. 39, §6° da Lei nº 11.101/05 – recentemente 

introduzido por meio da Lei 14.112/20 –, potencializa o efetivo cumprimento dos preceitos 

basilares do processo recuperacional.  

 

De maneira inicial, destacou-se o notório cenário de insegurança jurídica pretérito, 

causado pela total ausência de regramento específico sobre o tema no Ordenamento Jurídico do 

país, o qual ocasionava supressões desmedidas das manifestações de vontade emanadas por 

parte dos credores das sociedades empresárias recuperandas. Tal cenário que foi revolucionado 

pelo referido dispositivo, o qual positivou que “o voto será exercido pelo credor no seu 

interesse e de acordo com o seu juízo de conveniência e poderá ser declarado nulo por 

abusividade somente quando manifestamente exercido para obter vantagem ilícita”. 

 

Com o fim de viabilizar a consecução do objetivo indicado, esse trabalho foi dividido 

em quatro principais seções expositivas, através das quais buscou-se abordar: (i) o tratamento 

legislativo pertinente ao enfrentamento do tema; (ii) a construção teórica do conceito do abuso 

de voto; (iii) o tratamento da doutrina especializada sobre o tema; e (iv) o tratamento 

jurisprudencial anterior – por meio da análise de acórdão paradigma do STJ – e posterior à 

promulgação da Lei 14.112/20. 

 

Desse modo, após a construção da base teórica e jurisprudencial indicada, o presente 

estudo propôs uma resposta ao questionamento indicado em seu subtítulo, concluindo que seria 

possível afirmar que o novo regramento sobre o tema, de fato, tem o condão de potencializar o 

efetivo cumprimento dos preceitos basilares do processo recuperacional, presentes no art. 47 da 

LRJF.  

 

A referida conclusão se amparou em duas maiores premissas, mais bem detalhadas no 

capítulo 5, quais sejam: (i) a positivação de critérios objetivos e, portanto, replicáveis sobre o 

tema  contribui para um cenário de maior certezas sobre o andamento de processos de 

recuperação judicial, ao passo que viabiliza uma maior atratividade e menor custo do capital 
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investido, de modo que todos os agentes econômicos envolvidos são beneficiados; e (ii) o atual 

tratamento sobre o tema também viabiliza o auferimento de uma maior efetividade ao processo 

recuperacional brasileiro, contribuindo, assim, ao atendimento do princípio da preservação da 

empresa – manutenção da atividade econômica desempenhada.  

 

 Ante todo o exposto, conclui-se que o novo regramento do tema se trata de medida 

imperiosa e necessária à maior efetividade dos processos de recuperação judicial em trâmite no 

país, tendo em vista que, ao positivar o entendimento majoritário da doutrina especializada 

sobre o tema, possibilita a reversão de um prejudicial cenário de latente insegurança jurídica.  
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