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PARECERES 

FALÊNCIA FIXAÇÃO TERA"!OGÊNICA 
DE SEU TERMO LEGAL - AÇAO 
REVOCATÓRIA 
LEI FALENCIAL 
Athos Gusmão Carneiro 

suMÁRIo: 
I - Sinopse dos fatos jurídicos 

relevantes; 


11 - Da natureza da sentença nas 
ações revocatórias falenciajs; 

III - Fixação teratogênica do 

termo legal da falência; 


IV - Da não-incidência do artigo 
52, VII, da LF: 
V - O artigo 215 da LRP e a 
jurisprudência do STJ: 

VI - Da náo-incidência do artigo 
52, VIII, da LF. 

ARTIGO 52, VII E V III DA 
ARTIGO 21 5 DA LRP 

Exam in ei recentemente, a pedido de emp resa 
exportadora e através de seus ilustres advoga
dos MARCELLO ALFREDO BERj'\!ARDES e 
ALUIZIO N ' POLEÃO , integrantes do escri

tório Pinheiro ;\Je to Advogados, questões jurídicas 
relacionadas com Ação Ri'Vocaróná que, contra dita 
empresa, fora ajuizada pela Massa Falida de Casas da 
Banha Comércio e Indústria SA., demanda esta jul
gada improcedente em primeiro grau de jurisdição, 
estando atu almente em grau de apelação interposta 
pe la Massa, Impressionava , sob retudo, a circu nstân
cia de o termo lega l da falência haver sid o fixado com 
retroação de quase 30 anos! 

1- SINOPSE DOS FATOS JURÍDICOS 
RELEVANTES 

J. A emp resa Casas da Banha teve a falência 
decretada, a seu requerimento - aurofa lência - em 
26.04.1999 , sendo na sentença fixado o "te rmo lega l" 
no 60° dia an teri or ao primeiro protesto, E te "pri
meiro" protestO, vamos desde logo adiantar, seria o 
lavrado aos 29,01. 1970 (I) no Tabe li onato do 4° Ofí
cio do Ri o de Janciro, 

2. Em julho de 2000, a Massa Falida ajuizou 
contra a empresa consulente uma Ação Rcvocatória, 
com i nvocação aos arts, 52 seus il/cisos e sl,?;lIintes da l.F 
(sic) , alegando que "denrro do termo lega l" da falên
cia, por esc riru ra celebrada em 14.01 .1 992, havia Ca
sas da Banha vendido à ora ré uma de suas filiais, pré
dio e respectivo terreno, na Av. <-: ilo Peçanha, cidade 
de Nova Iguaçu, abrangendo o ponto comercial. 

Sustenta que tal alienação será il/efiálzem rtla
(voá Massa, a teor do art. 52, VII e VIl! da LF, por não 
haverem restado à vendedora bens suficientes para 
so lver seu passivo, com desfalque, pois, às garantias 
dos credores, A vendedora teria conrra si, até o ano de 
199 1, 6,036 protestOs por falta de [lagamento, não ca
bendo, outrossim, discuti r no processo da ação revo
catória os cri térios adotados na fixação do term o legal. 
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3. Contestou a ré argüi ndc 

a) que a Massa é careced 
VIII do art. 52 da LF, e oé també 
se a ser julgada proceden te a açi 
pago, além do direito de retcnçá 

b) que o preço pago, equi 
quado, na época, aos parâmetros 

c) que o termo legal de f 
dade, aDIlI1/ger quase 3 dàar!a.f de .fll 
tituída em 196 1, o primeiro prot( 
jas, faturando anua lmente Sg 
nos) ; 

d) que, nos casos de autol 
quebra, a teor dos arts, 8°, 12 e 1 

e) que o art. 52, VII prev 
após o seqüestro do bem ou a dec 
ero oco rreram mais de sete anos ~ 

nquanto ao inciso VIII, ( 
não e ra desempenhada atividade 
que, na época, a Casa da Banha n 

g) que a atual LF é arcaic 
não se podendo, nos dias de hoje, 
cia. No te-se, aliás, a freq üência cc 
"instrumento de pressão" para o 

h) que, quando muito, pc 
procedência é necessária prova de 

i) que, na pior das hipótes 
cuStO das benfeitorias reali zadas, 
LF, crédito "superp rivilegiado"; 

4, R.eplú;ou a aurora, co m a 
ria fu ndada no art. 52 da LF a ex 
credores, basra tão e simp lesmen 
Juízo Fal imen tar e é este exatam 
sido o art. 52 da LF derrogarlo pe 
após a sente nça de abertura da fa 

5. Prolatou selltença a MM 
dente o pedido, Considerou a magis 
pel o art. 14, fII ; quantO à norma ( 
la r e m revogação da norma do art, 
tação"; no alus ivo ao inciso VIII C 

nem estaria provado o desfalque a 
empresa alienanre . 

6. Em apela{,ão (fls. 165 e 
realizada dentro do período suspe 
cia, in dependentemente da mií-f, 
cess ivas vendas de imóveis, a pare 
de comércio sem o menor va lor c 
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RATOGÊNICA-AÇAO 
52, VII E VIII DA 
21 5 DA LRP 

i rccenremenre, a pedido de empresa 
dora e através de seus ilustres advoga
,RCELLO ALFREDO BERNARDES e 
10 NAPOLEÃO, integrantes do escri
D cw Advogados, questões jurídicas 
com lição RrlJowtória que, conera dica 
ajuizada pela l'v'lassa Falida de Casas da 

ccio e Indústria SA, demanda esta jul
:denre em primeiro grau de jurisdição, 
lmenre em grau de apelação interposta 
mpressionava, sobretudo, a circunstân
D legal da falência haver sido fixado com 
quasc 30 anos! 

,E DOS FATOS JURíDICOS 
ANTES 

:mpresa Casas da Banha teve a falência 
seu requerimeIHo - autofalência - em 
c ndo na sentença fixado o "termo legal" 
\[erior ao primeiro protesw. Este "pri
li to, vamos desde logo adiantar, seria o 
9.01.1970 (') no Tabelionato do 4° Ofí
Janeiro. 

I julho de 2000, a Massa Falida ajuizou 
resa consulenre uma Ação Revocatória, 
o aos arts. 52 seus incisos e seguilltes da LF 
) que "dentro do termo legal" da falên
lHa celebrada em 14.01.1992, havia Ca
lendido à ora ré uma de suas filiais , pré
vo terreno, na Av. . \;ilo Peçanha, cidade 
çu, abrangendo o pontO comercial. 

ta que tal alienação será ineficaz em re/a
:eor do art. 52, VlJ e VlII da LF, por não 
Ido à vendedora bens suficientes para 
:sivu, com desfalque, pois, às garantias 

vendedora teria contra si, até o ano de 
tes tos por falta de pagamento, não ca
im , discutir no processo da ação revo-

Irias adotados na fixação do termo legal. 
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3. CouteJtou a ré argüindo, em apertada síntese: 

a) que a Massa é carecedora de ação, quer do ponto de vista do inciso VlI, quer do inciso 
VlIl do art. 52 da LF, e o é também por faltar-lhe interesse prático na demanda, eis que, caso vies
se a ser julgada procedente a ação, deveria restituir à adquirente, como divida da Massa, o preço 
pago, além do direito de retenção ante as benfeitorias introduzidas pela Mondial no imóvel; 

b) que o preço pago, equivalen te em moeda da época a USS 2.500.000,00 foi o justo e ade
quado, na é poca, aos parâmetros do mercado; 

c) que o termo legal de falência não pode, inclusive ponderando os critérios de razoabili
dade, abral/gerquase 3 décadas de suspeição (sú;) , notando-se que a empresa C:Jsas da Banha foi cons
tituída em 1961, o primeiro protes to ocorreu em 1970 e em 1985 a firma possuía mais de 200 lo
jas, faturando anualmente USS 700.000.000,00 (se tecentos milhôes de dólares norte-america
nos); 

d) que, nos casos de autofalência, o termo legal retroage a partir da data de decretação da 
quebra, a teor dos arts. 8°, 12 e 14,111 da LF; 

e) que o art. 52, VlI prevê a ineficácia das alienações "transcritas" (hoje, "registradas") 
após o seqüestro do bem ou a de cretação da falência do vendedor; ora, no caso, a compra e o regis
tro oco rreram mai s de sete anos antes da quebra da Casa da Banha; 

f) quanto ao inciso VlII, que por ocasião da aquisição, 1992, o imóvel estava vazio e nele 
não era desempenhada atividade comercial nenhuma, não have ndo, outrossim, indício algum de 
qu e, na época, a Casa da Banha não possuísse bens para satisfação de seus credores; 

g) que a atual LF é arcaica, incompatível com os conce itos de função social da empresa , 
não se podendo, nos dias de hoje, considerar a anotação de um protesto como indício de insolvên
cia. Note-se, aliás, a freqüência com que os protestos e os pedidos de falência são utilizados como 
"instrumento de pressão" para o pagamento de dívidas questionáveis; 

h) que, quando muito, poderia a Massa ter ajuizado a ação prevista no art. 53, para cuja 
procedência é necessária prova de fraude e de má-fé, mas es te não foi o fundamento da demanda; 

i) que, na pior das hipóteses para a contestante, teria ela direito de reaver o preço pago e o 
custo das benfeitorias realizadas, enquadradas como "dívida da massa", a teor do art. 124, § 2°, da 
LF, crédito "superprivilegiado"; qual a vantagem, então, para os cred ores da Mass a? 

4. Replicou a autora, com a assertiva de ser desnecessária "para o des linde da ação revocató
ria fundada no art. 52 da LF a existência de fraud e ou de dolo da intenção ou não de prejudicar 
credores, basta tão e simplesmente que o ato praticado esteja dentro do termo legal fixado pelo 
Juízo Falimentar e é este exatamente o caso dos autos" (sic). De outra parte, sustenta que teria 
sido o art. 52 da LF deo'Of;ado pelo art. 215 da LRP, que afirmou "nulos" os registros e fetuados 
após a sentença de abertura da falência, "ou do termo legal nela fixado". 

5. Prolatou sentença a MM" Ju íza da 2" Vara de Falências e Concordatas, julgando improce
dente o pedido. Considerou a magistrada que, em sendo caso de autofa lência, o termo legal é regido 
pelo art. 14, 111; quanto à norma do art. 215 da posterior LRP, entendeu que não haverá como fa
lar em revogação da norma do art. 52, a q lIal deve "permanecer inal terada em sua melhor in te rpre
tação"; no alusivo ao inciso VlII do are. 52, o bem vendido não integrava o "fundo de comércio", 
nem estaria provado o desfalque ao patrimônio de molde a impedir que fosse honrado o passivo da 
empresa alienante. 

6. Em apelaçdo (fls. 165 e ss.), a Massa Falida reitera a alegação de ineficácia da alienação 
realizada dentro do período suspeito, representado pelo termo legal fixado na sentença de falên
cia , independentemente da má-fé do adquirent e ou de cotlsilitllllfralldis; afirma que ocorre ram su
cessivas vendas de imóveis, a partir de 1988, ao fin al ficando a empresa com apenas quatro pontos 
de comérc io sem o menor va lor comercial e com imenso prejuízo à comunidade dos credores. 
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7. RfSpolldeu a apelada, argüindo que em nenhum dos incisos do arco 52 se enquadra a ven
da realizada pela Casa da Banha, sece anos alites da dccreração da falência da vcndedora; o inciso 
VIl diz respeico às alienações imobiliárias registradas depois da sence nça ou depois da ordem de 
seq üescro, não sendo cabível fazer retroagir o [ermo para um período suspeico de qu ase trinca 
anos; quanco ao inciso V11, a apelada não com prou um "escabelecimenco comercial", mas sim um 
prédio comple[amen ce vazio, já sem qualquer descinação econ ômica. 

No alusivo à norma do an. 215 da LRP, invoca o magistério de 'vVALDl RIO 
BULGARELLI , de YLSSEF SAlD CAHALI e de TH EREZA ARRUDA ALV1I\I , pe la harmoni
zação do an. 52 da LF e do eirad o arco 215, inclusive sob a afirmaciva de que, a se aceitar o encen 
dimenco pe la derrogação do are. 52, encão a expressão "após sencença de abercura de falência", 
cons[ance da LRP, jamais teria ap licação. Salienca que, embora os prorescos de cículos , a e mpresa 
não escava em sit uação pré-falimentar, [[Inco que se manceve até 1999, se [e anos após a ques[io
nada tran sação. 

Roga, ass im, a manucenção da sentença de improcedência da demanda. O recurso encon
era -se pendence de julgamenco perante a 2" C.Cív. do TJRJ. 

11- DA NATUREZA DA SENTENÇA NAS AÇÕES REVOCATÓRIAS 
FALENCIAIS 

9. Afigura-se pert inence definir, ances de quaisquer oLlCras cons id erações, 3 nacureza da 
ofilo revoratóriafolmâo! (rectilts, a{tlo der/ara/ória de iliefícdúa) , in s[icuída pelo art. S2 da LI' e que 
pode ser proposta pela Massa Falida (p resen[ada pelo síndico) ou, se não o for, por qualquer cre
dor. 

PONTES DE MIRANDA, lembrandu os planos da exi stê ncia, da validade e da eficácia 
dos acos jurídicos, cons idera que os acos jurídicos sob a incidência do (lFr. .52 não co nfiguram, de 
forma alguma, acos nulos ou anul áveis. Serão negócios jurídicos - aqueles {llIteriores à decretação 
da falência mas posteriores à insolvência -, que, em bo ra váli dos, comam-se "incti cazes relaciva
mente aos credores falenciais se sobrevim ti falêl1rÍtJ". Cu ida-se, explicicou e le, de ineficácia parcial, 
porque some nce referente aos credores e porque só se estende ao que possa ser lesivo aos credo
res. Assim, a declaração de ineficác ia do negócio jurídico, segundo o an. 52, nada descon sci [ui: "os 
bens continuam no pauimônio do adquirence; apen as o valor deles está subordinado aos efe icos 
falenciais". (7i-otado de direito privado, Borsoi, e. XXVlI I, § 3.357, nOs I e 2, 1960) 

10. Diferencemente ocorrerá na hipótese de aco sob a incidê ncia do art. 53, qu e dispõe so
bre a ação revocatória, com carga toflstit/ltiva negativa, pela qual, segundo PONTES, os bens "vol
vem ao pauimônio concursa l". (PONTES DE MIRANDA, ob. cie., § 3.362, nas I e 2) 

Nem codos pensam assim: para RUBENS REQUIÃO, a ação revocacória, mesmo ti rio (lr/. 

53, "ilorlestol/srú"i a relação jurídica qu esrionada, mas apenas "[ira a eficácia do aco em proveico da 
massa falida. Isso ocorre [anto na ação revocacória fundada no are. 52, como no are. 53 " (Cllrsodedi
reito fali17lfl/tar, 17. ed. , I °v., nO 181, Saraiva, 1998); este é, cambém, o en [end i men co de WJ LSON 
DE SOUZA CAMPOS BATALHA: "Nas hipóteses do ano 52 há a presunçãojuris et dfjme, pre
sunção absoluca , de inoponibilidade. Nas hipóceses do arco 53 há necessidad e de prova do incuico 
fraudul e nro. Mas, em codas ess as hipóceses, a ação revoca tória não visa anularos acos ou negóc ios , 
mas apenas a declaração de sua inoponibilidade à massa" ... "a cerminologia do are. 52 da LI' de
monstra cra[ar-se de mera inoponibilidade. Nessas hipóceses, como nas do ano 53, a ação não é de 
descons[icuição, análogas à ação pauliana, ma s de mera declaração de inoponibilidad e" (Ftllhlclasf 
concordatas, LTr, 3. ed., na 52.1, 1999, p. 438, 439 ) ; .. "mas, ao con crário da ação paulia na de direi co 
comum, em que o aco é revogado para codos os efeicos, na revocatória falimentar a revogação diz 
respeico apenas às conseqüências do negócio perance a massa falida ". (Ob . eie., na 53.1, p. 453) 
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11. Esra ação revocacóri: 
no alusivo à incenção de prejud. 
do devedor de prejudicar seus c 
cos), que o comprador cenha agi 
na lição de IRAN DA VALVE 
cven/iJS dal/mi, isco é, o prejuízo s. 
é, a inrenção ele prejudicar por p 
Fore nse, 1999) 

Pos cas escas premissas, \ 
da Lf.', co mo o é a ação revocaró. 
an. 53 da mesma Lei - que disr: 
de ad mi [irmos a mudança de m, 

CPC, ano 264 -, em acencado cc 

111 - FIXAÇÃO TERATOGÊ 

12. De conformidade Cal' 

[ando falência o juiz, "IJ] - fixa d 
se tenha caracterizado esse esta, 
meiro pr~[esco por fal[a de pagar 
DA FALENCIA (arcs. 8° e 12), 
mos) 

Na senrença que decreco 
própria empresa - emo dealltoflllft, 
exp ressamente o segui nce: "Fixo 
[esco por falta de pagamenco". 

Veio a cometer, nesce pOI 
segu ndo a ser constatado logo de 

13. Em primeiro I/lgar, nãe 
que 1105 msos de autofalellc/a é outra 
do re rmo legal. 

Real mence, três SI/O os I rI/( 

a) no co mum dos casos, 
te, a partir da da/a do primeiro, 

b) nos casos de concore 
pedido de col/corda/a; 

c) nos casos de pedido de, 
men co, o prazo deve rá retroagir a 

14. É absoluramence expr 
que, se m relevance razão de direit 
30 d ias, requerer ao juiz a dedomção 
reu no caso ora em exame, em que 
pria falência. Já o art. 12, irrelevan 
arco 2°, em que a situação fal encia 

No caso ora em exame, inc 
deria se r prouaído por mais de se' 
aucofalência apresentado por Cas: 
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n dos incisos do ano 52 se enq uadra a ven
remção da falência da ve ndedora; o inci so 
!epois da semença ou depois da ordem de 
lara um período suspe ico de quase rrima 
'eswbelecimenco comercial", mas sim um 
;ão econômica. 

, invoca o magistério de \VALDIRIO 
[ItEZA ARRUDA ALVIM, pela harmoni
Da afirmativa de que, a se aceitar o enten
"após semença de abertura de falência", 
embora os protes tos de títulos, a empresa 
JI1teve até 1999, sere anos após a quesrio

rocedência da demanda. O recurso encon-
TJRJ. 

:ÕES REVOCATÓRIAS 

squer outras considerações, a natureza da 
l Úcio), instituída pelo art. 52 da LI' e que 
síndico) ou, se não o for, por qualquer cre

os da existência, da validade e da dícác ia 
a incidência do Olt. 52 não configuram, de 
jurídicos - aqueles allteriores à decretação 
ra válidos, cornam-se "ineficazes relativa · 
ida·se, explicicou ele, de ineflcáciaparàa!, 
estende ao que possa ser lesivo aos credo
o, segundo o art. 52, nada desconstitui: "os 
o v(/Ior deles está subordinado aos efeiros 
\, § 3.357, nOs I e 2, 1960) 

,sob a incidência do ort. 53, que dispõe so
,," qual, segundo PONTES, os bens "vai· 
J,'\, ob. ciL, § 3.362, nOs I e 2) 

lU IÃO, a ação revoca tória, mesmo o do aJ'{. 
: nas "tira a eficácia do aro em proveito da 
la noarL 52 , como no arr. 53" (Cllr.wdedi
e, também, o entendimento de WILSON 
ano 52 há a presunçãojuris etdejure, pre
H . 53 há necessidade de prova do intuiro 
atória não visa anular os aros ou negóc ios, 
I" ... "a terminologia do art. 52 da LI' de
eses, como nas do ano 53, a ação não é de 
~cl aração de inoponibilidade" (Fa!ênciase 
;, aocomrário daação pauliana de direiro 
,a revocatória fal imemat a revogação diz 
nassa falida" . (Ob. cit., nO 53. 1, p. 453) 
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lI . Esta ação revoca (ória do arr . 53 assu me, rodavia, o caráter de verdadei ra 'ação pauliana' 
no alusivo à imençiio de prejudicar, ao coII.liliumfraudis, para o qual não basra a intenção unilateral 
do devedor de prejudicar seus credores; é também necessário, nos aros onerosos (não nos gra[Ui
tos), que o comprador tenha agido com a w1/sclf1ltlafr{l/ldis (RUBENS REQUIÃO, ob. cit. , nO 180); 
na lição de !viI DA VALVERD E, "dois são os e[emenros constitutivos da fraude: o objetivo, 
eventu.ldallllli, isto é, o prejuízo so frid o por quem impugna o ato; o subjetivo, o w1Isiliumfrtludis, isto 
é, a i ntenção de prejudicar por parte do devedor". (Commtários ti Lei de Falências, 4. ed., v. I, nO 418, 
Forense, 1999) 

Postas es tas premissas , vemos que uma ação fundada expressamente no art. 52, VII e VIII 
da LF, como o é a ação revoca tória ora em exame, não poderá ser ju lgada tendo por fundamento o 
art. 53 da mesma Lei - que dispensa o 'período suspeito ' mas exige o cOlIsiliumfraudis - sob pena 
de admit irmos a mudança de [{lusa petendi, exp ressamen te defesa em nosso sistema processua l 
CPC, art. 264 -, em atentado contra o princípio básico da estabilidade (obje tiva) da demanda. 

111 - FIXAÇÃO TERATOGÊNICA DO TERMO LEGAL DA FALÊNCIA 

12. De co nformidade com o art. 14. parágrafo único, da LF, ao prolatar a sen tença decre
tando fal ência o juiz, "I! I - fixará , se possível, o term o legal da falência, designando a data em que 
se tenha caracterizado esse estado, sem poder re trotrai-Io por mais de 60 dias, contados do pri
meiro protesto por fal ra de pagamenro, OU DO DESPACHO AO REQUERIMENTO INICIAL 
DA FALÊNC IA (arts. 8° e 12), ou da di stribuição do pedido de concordata preventiva". (grifa· 
mos) 

Na sentença que decrcrou a falência de Casas da Banha, acatando pedido formulado pe la 
própria empresa - mso dt' alltofalêJlâa -, o magi s trado , no rocan te à fixação do termo legal, fez constar 
exp ressa mente o seguin te: "Fixo o termo lega l no sexagés imo dia amerior à data do primeiro pro
testo por falta de pagamento". 

Veio a cometer, neste pomo, data vmia, doisequivocos: um deles de percepção imediata, o 
segundo a ser co nstatado logo depoi s. 

13. Em primeiro luga!'. não se apercebeu o digno magis trado, sabidamente juiz de escol, 
que 1105 w.ros de autofa!éllcia é outra, que não a do primeiro protesto, a regra a ser seguida na fixação 
do termo lega l. 

Real men te, trés J'{jo os Critérios pa/'{/ ti fixação do te17710 legal: 

a) no comum dos casos, o prazo de aré sessema dias será comado, re[roar ivamen
re, a pareir da data do primeiro protesto por fa lta de pagamen co; 

b) nos casos de concordara prevemiva, será contado da data em quefoi distribuído o 
pedido de concordata; 

c) nos casos de pedido dealltofalênâa, ou nos casos em quenàoltáprotesto por falra de paga
men to , o prazo deverá retroagir a con tar do despacho ao requerimento inicial da falência (arts. 8' e 12).1 

14. É absolutamente expressiva a remissão aos arts. 8° e 12. Pelo art. fr', "o comerciante 
que, sem relevan te razão de direiro, não pagar no vencimento obrigação líquid a, deve, dentro de 
30 dias, requerer ao juiz a dedam(ào da falêttáa, expo ndo as causas desta ... " (grifamos) . Ass im ocor
reu no caso ora em exa me, em que a empresa Casas da Banha requereu, em ab ril de 1999, sua pró
pria falência. Já o art. 12, irrelevante ao caso concretO, prevê o ritO a ser segu ido nas hipóteses do 
art. 2°, em que a si tuaçáo falencial se caracreriza por formas ou tras que não a impontualidade. 

No caso ora em exame, induvidosamente , legem haóemus: o te rmo legal da falência não po
der ia ser protraído por mais de sesse nta dias contados da data do despacho ao requerimentO de 
autofalência apresentado por Casas da Banha. 
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"Fixando-o com base na data do primeiro protesro por falta de pagamenro, a r. 
sentença ofendeu, literalmente, a norma contida no art. 14, parágrafo único, IH, do DL 
7.661,de21 dejunhode 1945-LF." 

I5. Um segundo e grave equívoco foi cometido pelo nobre prolator da sentença que decre
rou a falência: tendo solicitado informações a respeiro da daca do "primeiro protesro", e sendo in
formado pela tabeliã do 4° Ofício de Protesros que o mesmo datava de 29.01.1970 (I), deixouojul
gadordeefetuara_coI"/1gertda, que se fazia mister - art. 22 da LF -, de forma a evitar o constrangedor 
contra-senso, anulidadede plellodireúo no prorrair o diesa q/lo do período suspeiro para quase "trinta 
anos" antes da decretação da falência ... 

Conforme mestre CARVALHO DE MENDONÇA, eirado por AMADOR PAES DE 
ALMEIDA, "a fixação desse termo é tão importante como a própria declaração da falência. Trara
se de reconhecer a ocasião exata em que as dificuldades ou o procedimenro incorrero do devedor 
começaram a perturbar os seus negócios e a depositar neles o gérmen da falência, influindo dire
tamente nas relações dos credores entre si e também entre terceiros ". (Cursodefalê1lCu/ecoTlcorda
ta, 18. ed., na 59, Saraiva, 2000, p. 123) 

16. Lembra TRAJANO DE MIRANDA VALVERDE o velho apotegma de que ir/ter 
decoctulfl et esse proximutT/ deco(/i07Ú in jure nu/Ia mlest differerttia, /lu/laque interced" ime,- eos distinctio 
'não há diferença entre o falido e o próximo a falir'; divergem os comercialistas, no entanto, quan
ro ao melhor sistema para fixar o período suspeiro: se um lapso de tempo inva riável ou um período 
a critério do julgador. 

E menciona que a 'moderna' tendência (já na primeira metade do século passado!) era 
para a fixação de prazos certos: " ... a moderna tendência, consultando a necessidade de garantir as 
operações de crédiro, que se desdobram rapidamente no com plicado mecanismo do comércio 
atual, é para a fixação de um período além do qual não é lícito retrotrair o termo legal ". (Ob. cit., 
na 127, p. 180) 

Segundo RUBENS REQUTÃO, a instituição de um termo legal de falência é explicável 
pela circunstância de que "o fato da insolvência que lhe dá suporte não constitui um evenro ino
pinado que se manifesta da noite para o dia. As dificuldades da vida econômica da empresa vão 
surgindo, de altos e baixos, a princípio esparsas, depois mais intensas, se acumulam, até surgir a 
asfixia financeira e o débâde econômico, impossibi li tando ao empresário pagar os seus credores. O 
termo legal, vale repetir, visa , exatamente, a tornar esse o período pré-falimentar suspeito, na pre
sunção de que o devedor não tinha equilíbrio emocional para arrostar a seqüela de acontecimen
toS de sua ruína_ Assim permite a lei que certos atos praticados nesse período, embora sem o in
tuito de fraudar credores, sejam considerados ineficazes, em relação à massa. Com efeiro, premi
do pelos acontecimentos funesros que o afligem, o devedor se torna presa fácil de sua fraqueza e 
da audácia e falta de escrúpulos de credores mais afeitOs". (Ob. cit., nO 89, p. 129) 

Não diverge a explicação de HANlILTON DE MAGALHÃES relativamente à instituição 
de um período 'suspeito': "pode acontecer que o comerciante, para se livrar de apercuras finan
ceiras, pratique certos atos que, em situação normal, não seria capaz. Assim, declarada a falência, 
pode o juiz fixar o termo legal da falência até sessenta dias contados do primeiro protesro, se a fa
lência foi requerida com fundamenro na impontualidade. Ou , se não houver protesto, o prazo de 
sessenta dias será contado da data em que a petição de falência foi despachada pelo juiz". (Direito 
falimentar brasileiro , 3. ed., Saraiva, 1994, p. 49) 

17. Dentro deste contexro, ostenta-se evidente que o chamado período suspeito não 
pode alargar-se por anos e anos, sob pena de trazer a inquietação e a suspicácia a qualquer pessoa 
que queira tran sacionar com algum comerciante: se daqui a anos este vier a falir, o negócio se rá 
tornado inoponível à futura massa? Onde a segurança dos negócios jurídicos? 

É induvidoso, pois, que o 'primeiro protesro', a que alude o art. 14, parágrafo úni co, ITT, da 
LF, não será aquele protesto efetivado cinco anos, dez anos, trinta anos antes da decretação do es
tado falencial da empresa. Os protestos já longínquos no tempo, é claro, lembram situações eco-
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ostenta-se mais relev3nte - p 
possibilidade de ofensa àpar 
bilidade é limitado a apenas c 
dois anos anteriores à decreti 
mesmo lapso temporal. 

Como, portanto, sequ 
aIlOS, quase três décadas? O direi! 
te, um raciocínio jurídicof/llll. 
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contra o aceitante e respecti\' 
mandada cumprir pelo D. 57.l 

Os protestos, destarte 
se não o foram, perderam sua. 

IV - DA NÃO.INCIDÊNC 

20. Passe mos à etapa s 
venda lavrado aos 14.01.1992 e 
tanto mais de sete anos antes di 
da de eficácia previ sta no art. : 

Vamos ao texto de lei: 

"Art. 52. Não pc 
conhecimento do es m 
credores: 

VfJ - as inseriçé 
de entre vivos, por títu l 
após a decreração do se. 
nOtação anrerior; a falta 
sa como quirografário, e, 
onde bastar o CJue se aç 
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10 procedimento incorrelO do devedor 
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nõmico-financei ras de todo u luapassadas e , pOflanlO, apresentam-se de rodo irre le'. «lHes à confi
guração da atual situação de impontualidade e/ou insol vê ncia, confirmada na sentença que ins
taura o concurso universal de credores. 

18. E tanco assim é que, mesmo para aqueles aIOs jurídicos em qu e o prejuízo pauimonial 
ostenra-se mais releva nte - ponanco com evidence diminuição das garantias dos credores e maior 
possibilidade de ofensa àparconditiocredúo/'/lIn-, ainda ass im o prazo para incidência da inoponi
bilidade é limi tado a apenas dois anos: são os casos da prática de atos a título gratllito efetivados nos 
dois anos anteriores à decretação da fal ência, bem como de reJIlÍncia à herall(a OI/ legado dentro do 
mesmo lapso temporal. 

Como , ponanlO, sequer imaginar um 'período suspeilO' prouaído por mai s de vinte e nove 
a1/OS, IfLlase lrêsdémdaJ? O di reilO,jllJ' estMS boniet(jelfui, curva-se a critérios de razoab ilidade: destar
te, um raciocínio jurídicofundal7/entaliJt(j, que leva a resultado s divorciados até do se nso comum, 
não pode ser o correIO - inlerprelatio i/Ia sLll/lenda est Ifuae vi/etul' abJurdum. 

Caberá ao magiSlfado, é seu dever o de, a qualquer tempo, corrigir O decrelO de fixação do 
te rmo legal, ante a constatação da nu/idade da fixação inicialmeme feita, quando contrária a rexlO 
exp resso de lei (por cuidar-se de aU[ofalência) e, além de rudo , conducente a resultado teralOló 
gico. 

19. Aliás, ainda que a compra do imóve l, efnuada pela Consulente, rivesse , em tese, sua 
eficácia sujeita a um ter mo lega l vinculado ao 'primeiro prOteSIO' por falta de pagamenlO (ou seja, 
mesmo em se 'abs-traindo ' o expresso mandame nlO legal para os casos de aUlOfalênci,a), mesmo 
assim tal prazo, evidencemen te, não poderlrl e:m:rlel' opmzo rle prescrição do título protestado. Se o ob
jetivo é proteger os credores da massa, men.:cem lOteia alfueles credores wja pretensdo ail/rla se l/lfl11te
,,!ta operaI/te, não os credores que o te nham sido e m tempos prístinos. 

Ponderemos , e mão, que o prazo de prescrição de duplicata, em ação comra o sacado e res 
pectivos avalistas, é de tJ'ês(jI/OJ a partir do vencimemo do tílUlo (L. 5.474/68, ar!. 18); quanlO à 
ação cambial, por lerras de câmbio ou nOlaS promissó rias (ou tílUlos equiparados), é de três anos 
conua o aceitante e n:spec rivos avalistas, e por prazos men ores em OUlfOS casos - LUG, arr. 70
mandada cumprir pelo D. 57.663/68. 

,',
Os proreslOs, destarte, lavrados anteriorme nte a tais prazos, já terão sido cancelados ou, 

se não o foram, perderam sua eficácia no plano jurídico. 

IV - DA NÃO-I NCIDÊNCIA DO ARTIGO 52, VII, DA LF 

20. Passe mos à e tap a seguinte em nossa análi se: ao ca so dos aulOS, conualO de compra e 
venda lavrado aos 14.01.1992 e regi'; !rado no ofício i mobil iário aos 3 á fevereiro do meSl/lO anO, por
lanlO mais de sete anos ames da decretaçiio da falência-J-mtell{(lde26. 04.1999-, aplicar-se-á a per
da de eficác ia previsra no art. 52 , VII , da LF? 

Vam os ao texw de lei : 

"Art. 52. -ão produzem efeiro relativameme à massa, tenha ou não o COntratante 
conhecimenlO do estado econômico do devedor, seja ou não intenção deste fraudar 
credores: 

VII - as insc rições de direilOs reais, as nanscrições de Ifansferência de proprieda
de entre vivos, por tílUlo oneroso ou gra wiro, ou a averbação relativa a imóvei s, realizadas 
após a decretação do seqüesuo ou a declaração da fal ência, a me nos que tenha havido pre 
noração anterior; a fal ta de i nscrição do ônus real dá ao credor o direi !O de concorrer à mas
sa como quirografário, e a falta de transcrição dá ao adquirente ação para haver o preço até 
onde basrar o que se apurar na venda do imóvel ;" 
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21. No que imporea, e anota nd o a mudança de denominação dos atos praticados no ofício 
imobi liá rio, de illscrição e de transcrição pa ra, si m plesmen te, registro, temos que, (/ il/opol/iúilirl(/deso
mente illâdequando o registro da tra/lSferênr:ia rI(/ propl'ledade, por (//0 mtrp flivos, é rmlizCldo CipÓS (/ der reta
ção do seqüestro (que no caso 11(/0 houve) ou (/PÓS a dedaração da fa/lucia. 

Poreanro, com atenção ao próprio texro do are. 52, VII , da LF, como o regis tro da transação 
foi e fetuad o em 1992 e a falênc ia decretada em 1999, ntÍo haverá como pretender a iJlridr?lIcia de tal 
norma legal. 

22. Todavi a, pos ta ante tal empeço às suas pretemões, a Aurora , na réplica à contes tação, 
passou a alegar que o alt. 215 da posterior LRP - L. 6.015/73, tc ria derrogado o invocado inciso 
VII, trazendo à balha ente ndimenro de RUBENS REQ IÃO nesse se ntido. 

E, co m efei to, escreveu REQUIÃO que não mais se cuidaria de inefidcia do ato perante a 
massa falida, mas de ... /lulidade p/ma, absoluta. Sea apresentação ao rtgistro rio propria/fI{fr, mtre uivosfor 
efetllad(/ após a sentença de abertllra da f(/Ielui(/, 011 do tenno Itga/ /leiaFmdo, o regútro snLÍ /lu/o. (Ob. ci t., 
nO 177, p. 233-234) 

23. Em primeiro lugar, vejamos o texto da invocada norma da LRP: "Art. 215 São nulos os 
regi stros efe tuados após senre nça de abe rtura de falê ncia, ou do termo lcgalncla fixa do, salvo se a 
aprese ntação tiver sid o feita anter iorme nte". 

raçamos notar, desde logo, qu e de ' novidade' no are. 215, relativamente à norma do art. 
230 do D. 4.857/39, há apenas o aditamento ao texto da expressão "ou do termo ll:gal nela fixado" 
(expressão, ali ás, já constante do ar t. 216 do DL 1.000/69). E quanto à questão susci tada na répli
ca, vale afirmar que, após al gum a perplexidade inicial - revelada inclu sive no invocado entend i
mentO de RUBENS REQUIÃO, a doutrina e aJuri sp rudência in clin ara m-se, de forma a mais níti
da e atUalmente decis iva , para uma exegese que tompatibikw a lIorma do imiJo VII do art. 52 da I.F 
com a norma, tida por redigida de forma atéoúra, do art. 215 da I.RP. 

24. Em nota de atu ali zação ao magisté rio clássico de MIRAN DA VALVERDF: (ob. cit., 
nota de atualização, p. 396-397), é mencionado que "a incoerência da tese defe ndid a pe lo profes
sor REQUIÃO decorre do fato de qu e o art. 215 estaria em desacordo não apenas com o in ciso Vll 
do art. 52 , mas com todo o sistema da Lr, que tem na /ttefidáa, e não na nulidade, a conseqüência 
dos atos previstos nos arts . 52 e 53 . Portanro, não se ria razoável concluir qu e o art. 215 da LRP ti
vesse revogado rodo o sistema falimentar que trar a da inefi cácia dos atos praticados pel o fali
do ... (... ) ... Em conseqüência, o art. 215, ao dispor que os regi stros públicos posteriores à decreta
ção da fal ência são nulos de pleno direito, só se harmoniza com o art. 40 da LF, que também cuida 
de nulidad e. Le iam -se a res peito os magnífiCOS tra ba lhos de GEORGE BYKOr F (RP, 38/207), 
YlJSSEF SAIO CABAL! (Fraur!esrolltra (redores, Editora RT, 1989, p. 597 a 628) , WALDI RIO 
BULGARELLI (Problemas de Direito F"'presemál iv/odemo, Edito ra RT, 1989) e T HEREZA 
CELINA DINIZ DE ARRUDA ALVIM (RP, 31/253) . 

25. A doutrina, assim, em interpretação sis temáti ca dos textos lega is, veio a harm on izá- los 
sob, em última análise , a segui nte di stinção: 

a) em se cuidand o do illrúo IV do art. 52 - .. "con sti tuição de direi to real de garantia , inclu
sive a reten ção, den tro do termo legal da falênc ia ... ", i"ádr o art. 215, ali SU(fll7t'11felO rdaúva 00 'termo 
lega!; 

b) em se tratando do inciso V/I do art. 52, no concernenre aos registros de alienações de 
imóveis, incide oar!. 215, em -'/lO mf'llçtlo relativa (/05 "registros efetuadosapós sentença de abertura de fale/,
ao" , 

26. Segund o a douta professora TI-IEREZA CELINA DINIZ DE ARRUDA ALVIM "a 
única inre rpretação válid a que se pode dar ao art. 215 da LRP é aqu ela q ue se I'\armoni za com a le i 
fa limentar, no caso co m os inci sos 1I1 e VII, do seu art. 52 . Assim, o art. 52 , !lI, contemp la as hipó
teses em que são ineficazes os atos de consti tuição de direito real de garal/ti(/, del/tro do tenno frgal da 
falênci(/ , enquan tO que o inciso VII trata de inscrições dos de/l/ais direitos reais, realizados após (I derre
tação do seqiiestro ou a declaração dafa/êttáa. O art. 215, da L. 6.015/73, tal como seu an tecessor, o art. 
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ominação dos acos praticad os no ofíc io 
regÍJtro, temos que, a illopoliibilidade so

l' alo mIre vivos, éreCI/izado após ( I rli'cret(j 
falêl/{io. 

TIl, da LF, como o regi srro da rransação 
)haverá como pre/mder o iliridêJ/Cia de tal 

ÕCS, a Aucora, na ré plica à conresração, 
i/73, teria de rrogado o invocado inciso 
l.~O nesse sentido. 

: cuidaria de ine fic ác ia do aco peranre a 
·io (lOregistroda propriedade mtre vivosfor 
'II('/a jixado, o n~r;úlroseníJ"ilo. (Ob. cit. , 

1 no rma da LRP: "Alt. 215. São nulos os 
ou do re rmo lega l ne la fixado, sa lvo se a 

art. 2 15, re larivame nte à norma do a rt. 
pressão "ou do rermo legal nel a fi xa do" 
. E quanto à ques tão susc itada na répli
~vclada inclusi ve no invocado e nte ndi
leia inclinaram-se, de forma a mais níti
liu l ti normo do inciso VII do art. 52 da f,F 
'I / .RP. 

I de :VlIRANDA VALVERDE (ob. cic, 
oerência da tese defe ndida pelo profes
I desacordo não apcnas com o inciso VII 
-úeia, c não na nulidad e , a co nseqüê ncia 
oável con cluir que o art. 2 15 da LRP ti
neficácia dos alOS praticados pe lo fali
egistros públicos pos teri ores à decreta
com o art. 40 da LF, que também cuida 
de GEORGE BYKOFf (RP, 38/207), 
RT, 1989, p. 597 a 628) , WALDIRIO 

fiO, EdilOra RT, 1989) e THEREZA 

1 dos texros legais, ve io a harmonizá-los 

!uição de direito rea l de garantia, inclu
oaFI. 2/5, eJllSlla mençtlo relativa ao 'lermo 

ernente aos regis tros de alienações de 
{filiados após sei/tença de abertura de folên-

INA DINIZ DE ARRUDA ALVIM "a 
P é aquela qu e se harmoniza com a lei 

\-;sim, o art. 52 , UI, contempla as hipó
ro realde garantia, dentro do termo legal da 
rlllois direitos reais, realizados após o dare
,.015/73, tal como seu antecessor, o art. 
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216 do DL 1.000/69, te neou in se rir, har monicame nre, as duas hipóteses , dos inci sos 111 e VII". 
(Rdro, 31/255, ju!.-set ./ 1983 - g rifas no ori g inal ) 

27. GEORGE BYKOFJ7 su s te nta , em inre ress anre arrigo dourrinário, que a LR P não alte
rou o regime da I X da ' inefi các ia re lativa ' do an. 52 para ' nulidade de plen o di re iro ' , porquanco a 
de nominação dada ao defeico do a to jurídico não pode alte rar a sua natureza; conforme refere o 
ilu s tre prof. da PUC de Süo Paulo, a alu são à 'nulidade' diz res peito aos acos praticados pelo deve
dor relativamenre aos bens c direir os abrangidos pela fal ê nc ia, após a sentença que a decrerou, 
quando expressa é , conS03n re o arr. 40, § 1°, da LF, a co minação de 'nulidade', que o juiz deve de 
c lara r de ofício e ind epen de ntemenre de prova de prejuízo. Pergu n ra o aniculisra qual se ria o 
se ntido de se 'anular' um negóc io jurídico rca li zado por justo preço, cujo produro se urilizou, em 
última aná lise, para a empresa pagar SL: US fo rnecedores, seus e mpregados, impostos, e tc .? 

Concl ui em que so melHe os acos e co nseqüenr es registros efe tu ados depoiS de decrerada a 
falênc ia é que são nulos; os reali zad os ames da abertura da fal ênc ia, mas regis trados depois, es tes 
são ape nas ineficazes relativamenre à massa. (&1'10,38/207 - ab r.-jun ./ 1985) 

28. WALDlRIO Bl lLGARELLL em parecer datado de 1982, manifes ta e nt e ndimenlO 
no sent ido de qu e o art. 215 da LRP aplica-se a 'ambas as hipóteses' contempladas no art. 52, e o 
faz atravÓ" do alteJ"llaú(>{J Ou, q//" se I nda como i//sl17l11lenlo Iileral auxi/úlr rio intétprele; assi m, quando 
se cuid ar da in sc ri ção (hoje , regis tro) de direilO real de ga ranti a, inci de a previsão alu siva ao 'lermo 
legar, ao passo que nas hipóteses de regisr ros alu sivos à transferência de pro pri edade tc;r-se-á em 
co nra a data de deodll{âo dafolfl/óa ou do seq ües tro, se ndo, pois, válido o regis tro feilO anterior
me nte embora dentro do termo legal. (1'robl{'///a., de direito empresorial modem o, RT, p. 82) 

YUSSEF SAIO C I iALI. discor rendo sobre o tema (co m ressa lva de sua opini ão pessoal), 
menciona a res(O da Y C. C ív. do T jRS, na AP 586.059 .735, no sen tido de que, quando o art. 215 
da LRP afirma a nulidad c dos regis tros efe tu ados depúr do decle/o defalênóa, refere-se nesre passo 
à nulidade dos a ros pra ricad os pe lo fal id o com infração ao art. 40, § 1", da !.F; já quando a lud e à nu
lidad e dos regis tros e fetllados no termo letol, vin cula-se ao an. 52, 111, re lativo às constiruições de 
d i re i ros rea is de ga ra n tia: desse morlo, os If}{istros de aliena(ões efelJuldoItlJ/tes da dedaraçáo da falência, 
embora dmtro do termo legal, exdnídos pdo ai!. 52, VII, da sanção rir inejicóoa, não firam, de igual modo, afe
tados pelo ar/. 215 ria !.RP. (Fra//derontm rmlores, 2. ed ., RT, 1999, p. 768-769 ) 

v - O ARTIGO 215 DA LRP E A JURISPRUDÊI\JCIA DO STJ 

29. O STJ, e m sua fun ção de inté rpre re maior do d i rei ro em nível in fraconsti rucional, as
sumiu, desde o início, posição de todo rranqüila a respeito da exegese a se r dada ao art. 2 I 5 da 
LRP, posro em confronto com as normas da LF sobre ineficácia dos acos jurídicos praticad os e m 
de rerminad as condições. 

Ass im , no julga me n to do RFsp 295j.'lP (J. 14. 11.1989 , DJU 05.02.1990, p. 454), a 3" Tur
ma, pe lo voto do Re lator Min. C LÁUDIO SANTOS, ad orou o e ntendimento de que " ... a adoção 
lite ral do e nxerto qu e a Lei de Registros P úblicos sofreu, segundo a pe rcuciente obse rvação de 
GALENO LAC ERDA, acabaria com a sis temática da lei de quebras e , sem vac ilação, quanto às 
transações de imóvei s e cons riruição de garanrias reais sobre bens da mes ma na ture za, inúteis se 
tornariam os inci sos VII e VIII do an. 52 e o art. 53 daque la mesma le i. Além de tudo, há a clara 
defic iência récnica do ano 215, ao f,xar dois marcos para a incid ência da nulidade do registro, um, 
mais cuno, a parrir da decreração da falência , outro, mais longo , a partir do termo lega l d a falência, 
sem quef05.l"e1ll rle/el7l1illCldas em qJle cOlidições seri(lm ado/ados um 0 11 outro 1"!2t!e. F, por outra, com o da/o 
mais al/tigo abratlgf1ldo a mais rermte, torn(lndo de"piáelld(l esta. 

Logo, a locução intercalada 'ou do termo legal ne le fixado' somente é conciliável com a hi
pótese previs ta no inc iso IH, do ano 52 , a dete rminar a ine fic ác ia da garantia real constituída den
rro do termo legal da falência, não obstante a improprie dade da nulidad e criada na lei regis rra!. 
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Nenhuma ImompaúbiJir/ade há, destarte, entre o il/ciso Vf f, do menciollado art. 52 e o ar!. 215 da 
LRP, sendo induvidoso que este lido revogou aquela norma da l,F'. 

30. Também na 4' Turma idêntico posicionamento foi aprovado, à unanimidade, quando 
do julgamenw do REsp 25. 724/SP (Ac de 26.1 0.1 993, DjU 04.04.1994, p. 6.685) , do qual foi Rela
tor Min . DIAS TRINDADE, sob a ementa seguince: "Falência. Ação revocatória. Nulidade/inefi
cácia do regisrro. Não conrraria o art. 215 da LRP o acórdão que faz aplicação do art. 52,vn da LF, 
não derrogado pelo primeiro". 

Do voto do Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO, processualisra emérito, extraímos o se
guinre excerto: "Naquele caso, em que da mesma forma o registro da escritura rranslativa de do
mínio se operou no período suspei[Q , a Terceira Turma, proclamando, é certo, existir compatibi
lidade encre as normas citadas, o fez para considerar que apenas os títulos aquisitivos regisrrados 
após a decretação da quebra é que são passíveis de serem considerados in e ficazes em relação à 
massa, segu ndo o cri rério objerivo defi nido no rapu! do art. 52 do DL 7.661/45 , ou seja, indepen
denremence de rer ou não havido incenção de fraudar. Os que, porém, renham sido regisrrados 
anres da referida decretação, embora duranre o período suspei[Q, es tes se submetem à disciplina 
do art. 53 do mesmo diploma, que exige prova do cOIIsililltll fralfdiJ, do inrui [Q de prejudicar credo
res. Assenrou-se, ademais , que a locução 'ou do rermo legal nele fixado' foi inserida no are. 215 da 
L. 6.015/73 para abranger a hipótese prevista no i nciso I [I do are. 52 do DL 7.661/45, concernenre 
à consticuição de direi[Q real de garantia, realizada dentro do termo legal da falência". 

Neste mesmo voto é feita remissão ao ensinamen[Q de GALENO LACERDA (varo pro
ferido na 3" C.Cív. do TjRS, 'RjTjRS', v. 127/255), segundo o qual, quando o are. 215 da LRP se 
refere "à nulidade dos aros posreriores ao decrero de falência, reporta-se às nulidades cominadas 
pelo are. 40, § l° da LF, para aros praricados pelo devedor nessa fase. Quando, ao conrrário, fala na 
lIulidade do.\ atos praticados 110 termo fegal, vincula-se ao ar/. 52, f11, re/atlvalflellte â comtituifdo de direitos 
reaiJdegarantia. Desse modo, os regisrros de alienações eferuados (ll/tes da declaração de falência, 
embora denrro do termo legal, excluídos pelo art. 52, VII, da sanção de ineficácia, 1/dof/carll, de 
igual modo, afetados pelo art. 215 ria LRP". (grifamos) 

31. Esra orien ração vem sendo rei teradamen te adotada, a pon ro de podermos dizer que se 
cuida de jurisprudência dominante, remansosa. 

Assim a 3" Turma, no julgamenro do RFsp 31.126/SP, Ac. de 13.12 .1993, ReI. Min. 
WALDEMAR ZVEITER (DjU 09.05.1994, p. 10.869); ainda a 3" Turma, no julgamento do REsp 
27.402/MS, Ac. de 27.06.1994 (DjU 29.08 .1994), ReI. Min. CLÁUDIO SANTOS. 

Sempre com a mesma diretriz a 4· Turma, no julgamento do REsp 36.121, Ac. de 
08.04.1997 (DjU 09.06.1997, RSTj 98/283), ReI. Min . BARROS MO~TEIRO, constando da 
respecriva emenca: "Segundo o dispos[Q no are. 52, VII, do DL 7.661/45 , é ineficaz a transcrição 
de transferência da propriedade quando efetivada após a decreração do seqüestro ou da quebra; 
MO , se operada durante o denominado perfodo suspetio da falência. Preceden tes do S' fJ. Recu rso espe
cial conhecido e provido". (grifamos) 

32. Mui recenremente, por aresro de 08.06.2000, a 3" Turma, no julgame n[Q do REsp 
42.201/SP, mais uma vez ratificou o enrendimenco contrário às prerensões da Aurora da presence 
revocatória, ReI. Min. WALDEMARZVEITER lançado a emenca seguinte: "Falência. Ação revo
catória. Venda de fração ideal de imóvel, após o termo legal da falência, mas anres da decretação 
da quebra. Incidência do an. 52, VII, da LF. 

Segundo o disposro no art. 52, VII, do DL 7.661/45, é ineficaz a transcrição de transferên
cia da propriedade quando efetivada após a decreração do seqüestro ou da quebra; lido, goperada 
duraI/te o denomillado período suspeito da falência. Precedenres do ST]. Recurso especial con hecido e 
provido". 

Des tarte, tendo em vista a jurisprudência remansosa das Turmas com ponen res da 2" Ses
são do STj - às quais compere apreciar as causas relativas a quesrões de direi[Q privado -, a ques
rionada rransação imobiliária enrre a consulente e a empresa Casas da Banha, pelas daras em que 
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lavrada a escritura e lançado o respectivo registro, apresenta-se, quer no plano da validade como 
no plano da eficácia , como inatacável : a ação revocatória não encontra su ped âneo legal no inciso 
VII do art. 52 da LF 

Passemos, pois, a analisá- Ia sob o pri sma do inciso VIII, também invocado na inicial como 
arrimo legal do ped id o. 

VI - DA NÃO-INCIDÊNCIA DO ARTIGO 52, VIII. DA LF 

33. A Massa Falida busca , igual mente, fundar o pedido no inciso VIII do art. S2 da LF: 

"Art. 52. Não produzem efeito relativamente à massa, tenha ou não o contratante 
conhecimento do es tado eco nômico do devedor, seja ou não inte nção deste fraudar 
credores: 

VIII - a venda, ou transferência de estabelecimento comercial ou industrial, feita 
sem o consentimento expresso ou o pagamento de todos os credores, a esse tempo exi s
tentes, não tendo restado ao falido bens suficientes para solver o seu passivo, salvo se, 
dentro de 30 dias, ne nhuma oposição fizerem os credores à venda ou transfe rênci a que 
lhes foi notificada ; essa notificação será feita judicialmente ou pelo oficial do regi stro de 
títulos e docum e ntos." 

No caso concreto, te rá ocorrido a venda , pela empresa Casas da Banha à ora Con
sulente, de se u estabelecimento comercial, ou de algum de se us estabelecimenws co
merciais, se m que à alienante houvessem restado bens suficientes para solver o seu pas
sivo? 

34. Em primeiro lugar, as circunstâncias demonsuam que a empresa vendedora, 
como aliás, a quase wtalidade das e mprcsas comerciais nos idos de 1992 e anos seguin
tes, viu-se com dificuldades de capital de giro, inclu sive por cuidar-se de tempos de in
flação desmedida, Basta considerar que o salário mínimo, que foi de Cr$ 96.037,33 de 

I " 

janeiro a abril de 1992, chegou a Cr$ 522.186,94 no último trimestre desse ano! Uma 
UFIR, que em janeiro de 1992 era de Cr$ 597,06, chegou em dezembro do mesmo ano a 
Cr$ 6.002,55! 

Compreensível, porranw, a conveniência de destinar parte do patrimônio imobi
liário, do ativo imobilizado, à obtenção de disponibilidades financeiras, inclusive para 
habilitar-se a pagar aos credores. E se a alienação do imóvel foi feita pelo jusw valor, e o 
preço aplicado na manutenção da empresa - e isso não se questiona nos au tos! - o negó
cio em princípio estará imune a quaisquer sanções. 

35. Aliás, a empresa Casas da Banha não vendeu à consulente nenhum 
'estabelecimento' comercial. Vendeu, isto sim, simplesmente um imóvel vazio, e um 
imóvel vazio, já desvincul ado de qualquer destinação específica a uma atividade mer
cantil, não é considerado 'estabelecimentO' comercial. 

CARVALHO DE MENDONÇA (JOSÉ XAVIER) define o estabelecimento in
dustrial ou comercial como "o complexo de meios idôneos, materiais e imateriais, pelos 
quais o come rcian te explora determinada espécie de comércio". (Tratado de direito co
merdal, 7. ed., v. V, Parte l, nas 11 e 12 , EditOra Freitas Bas tos, 1963) 

MIRANDA VALVERDE salienta a dificuldade no conceituar prec isamente a ex
tensão da expressão 'estabelecimento comercial ou industrial', comumente empregada 
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rambém com o significado de 'empresa ' ou de 'fundo de comércio' , concluindo por defi
ni-Ia, para os fins da Le i Falencial , como "o complexo de valores a tivos do patrimônio 
comercial do devedor e que pe rmite a es te o exercício regular do seu comércio ou da s ua 
indústria". (Ob. cir., nO 27, p. 71) 

Já RUBENS REQUIÃO considera o 'es tabe lecime nto cOlllcrcial' ou ' fundo d e 
comércio' como uma universalidade defato, consti tuída pela "com plexidadc de bens u ni
tários", aglutinados pelo em presário para servi r "de ins trumento de sua atividade" e in
tegrado no patrimônio que é a garantia dos credores. (Ob. cir., nO 178, p . 235) 

37. Impende , pois, examinar sob dois ângulos o negócio impugnado pela M assa: 

a) do pon to de vista exdusivamertteda boa 'polílim' deadmillú/m~tlo de empresas, é cla
ro que existem momentos em que ativos imobili zados precisam ser co nvertidos e m ca
pital de giro, evitando-se a eventual falência da empresa e permitindo-lhe manter seu 
fluxo de negócios, com perspectivas para o futuro. Em economi a instável como a brasi
leira, é razoável afirmar que nem os melhores exercícios de 'futurologia' poderão dizer 
se uma dete rminada atitude gerencial revelar-se-á ou não, nos anos vindouros, realmen
te adequada à prospe ridade de um ramo de negóc ios. Mas as atitudes prec isam sc r to
madas, e o são legitimamente quando dentro da normal 'margem de risco', maior ou me
nor, inerente a quaisquer atividades econômicas. 

Nesta perspectiva, a venda de um imóvel vazio, pelo j us to preço - e aliás aI to pre 
ço, na época aproximadamente equivalente a dois e meio milhões de dólarcs norte
americanos -, tal alienação foi transação pe rfeitame nte compreensíve l e lícita , dentro 
dos parâmetros normais de uma grande e mpresa, que deveria dispor de uns 200 pOntos 
de comércio espalhados pelo Brasil. Aliás, se a Casas da Banha houvesse ficado Inso lven
te, por que tal estado falencial não foi pelos credores denu nciad o na oportunidade ou 
nos anos subseqüentes? 

b) do pOntO de vista exd/lsivamelltejurídiro, conforme as normas que re"cm a ativi
dade mercantil, vende o 'estabelecimento comercial' o comerciante que tllima o imóvel e, 
com ele, as mercadorias, as per/eriças ligadas ao negócio, e 0.1 elementos 'illwrpóreoJ ', como o 'pOlltO' 
com suaJ expectalivaJ de clientela e de negóàos para o comprador. 

Claro que, em tais casos, aos credores assiste direito, e interesse em se inteira
rem do negócio e ao mesmo anuírem, ou dele discordarem, inc lusive, ante as possibili
dades de cessões de débitos e de créditos. 

"Não aliena um 'estabelecimento' quem simplesmente vende um prédio 
vazio , já desvinculado de qualquer conexão com o ramo de negócio do alienante, 
e que para o comprador represe nta simplesmente 'um imóvel ', e não uma de ter
minada 'perspectiva de comércio'." 

38. YUSSEF SAIO CAHALI menciona a necessidade de exame das ci rcunstân
cias de cada caso, "para se determinar, na dependência do gênero de negócio explorado, 
se o devedor tem condições de dar continuidade ao exercício d e seu comércio ou de sua 
indústria". (Ob. cir., p. 795-796) 

Mais ainda, quando na ação revocatória não foi feit a prova de que, após a venda 
do tal prédio e a destinação do respectivo preço , não hajam restado à Casas da Banha 
bens suficientes para solver o seu passivo. (AMADOR PAES DE ALMEIDA, ob. cir., nO 
94, p. 221) 
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e xo d e valores a ti vos d o p a trim ônio 

;io regul a r do seu co mérci o ou da s u a 

elecime n to com e rc ia l' o u 'fundo d e 

id a pela "co mpl exid ad e d e bens uni 

: ins trume nt o d e sua a t iv id ade " e in

es. (Ob. cit., nO 178, p. 235) 

)s O negócio impugnado p e la M assa: 

:/im' de odmilliítm{âo e/e emjJresas, é cla

Idos prec isa m ser co n vertid os e m c a

npresa e pe rm itindo -l he mante r se u 

Em eco nomia in s tável co mo a brasi 

rdcios d e 'futu ro logia' p od e rao di ze r 

ou não, nos anos vi ndouros, re almen

:ios. M as as atitudes precisam se r to

,rmal ' marge m d e ri sco ' , ma io r o u m e 

lZio, pelo jus tO p reço - e a li ás alto p re

is e meio milhões de dólares norte

n e nte co mpree n sível e líc ita , dentro 

ljue d everia disp o r d e un s 200 pontos 

l S da Ba nh a hou vesse ficado inso lve n

ores den u nc iad o na opo rtunid ad e o u 

'onforme as n ormas qu e rege m a ativ i

ial ' o co merc ia nte que aliena o imóvel e, 
eos e/ementos 'ilU'01pÓreOs', como o 'pOlltO' 
IllI/mIe/or. 

ste dire itO, e inte resse e m se inte ira

cordarem , in c lu s ive , ante as poss ib ili

que m simplesmente ve n de um prédio 
) eom O ramo d e negócio do a li e nante, 

smenre ' um imóve l', e nao u m a d e ter

1ecessidade d e exam e das circuns tâ n· 

ênci a do gê ne ro de negóc io explo rado , 

ao e xe rcíc io de se u comérc io o u d e s u a 

ão foi fe ita prova d e q ue, após a ve nd a 

, não hajam res tado à Casas d a Ba nha 

)OR PAES DEALMElDA, ob . c it., nO 
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"Conc lu i·se, desta n e , em qu e não oco rreu ve nd a de 
'estabeJeei men w com l.: rc ial' pe la Casas da Ba nha à Mondia l do Bras il 
e, só po r es te argu me n (o, já se pode co nstara r que o negóc io não in c i· 
diu na censu ra do an o 52, 111, Li a L F ." 

C hegamos, po is, e m s inopsl.:, Cio co nclusõeo segu intes : 

1. Q uanto à natu reza da ação revocatóri a, previs ta nos arts. 52 e 53 da 
LF , tanw e m um com o no OUt ro caso cu ida·se de ação dec la ra tó ria dc ineficá· 
cia relativa do aw ou do aw-fa to jurídi co, ape nas in vocável em favo r d a Massa 
Fali da , mas um e outro sob di fc rentes p ress up osws. 

Ass im , a ação propos ta co m base no art. 52 , V1 1e VIII, (O!TIO no mIO ora 

em exame, não pod e rá se r ju lgada co m arri mo no a rt. 53, sob pena de a lte ração 
da Ull/sa pClendi, ce rceamcnw de d ek~a e infrin gê ncia ao prin cíp io nodal da 
esta billd ade da de manda. 

2. Quando o art. 52 da LF prcvê as hipóte ses e m qu e um a to é ine fi· 
cal. e m re lação à massa, para os fi ns d t:: 3uto ri n r ação revocató ri a , ass im d is· 
põe em te rmos exa us tivos. C uid a· se de 1I/II111TlIJ dal/slt.\'. A ine fi cácia é um a 
restri ção q ue , a bem inclu s ive da scgl1r~!lçJ dos negóc ios juríd icos, deve 
constar ex rHcssame nte dos rexws Icg;lis, es tando a maré ri a sujeira ao p rin cí
pio da leg;tlidade n lri[a. 

3. N o co nee rn c nre ao a!'!. 52, VII , para a p rocedência do ped ido de de· 
c laraç50 de ine fi các ia da comp ra e venda exige-se ljue o co ntrato de tra nsfe· 
rê ncia de propriedade: haj a s id o rtf!:islrt7t!o /lO ofíâo imobiliário após {/ St:llfr'II(/1 de 
dedaraçtioda!al/ /lúCl; mas. no caso c.:I11 cxa mc, o regis t ro é de 1992 e a se nte nça 
d e decre tação da q ue bra 1"0i profer ida em 1999 , mais d e se re anos depo is. 

4. Q uan[ o ao (/I'!. 52, VI II, não deve se r co nsiderada venda de 
'es tabelecim en to com e rcia l' a rra nsferê nci a de propri edade d c um préd io va· 
zio, sem a conco mlra nre al ie nação d e mercadorias c pe rte nças e se m a cessão 
de ele mentos inco rpóreos, tais como o 'ponto de com é rci o' e as expecr3ti vas 
de c lie nte la. 

5. A fi xação do 'te rmo legal' com retroação d e qu ase trin ta anos ( !) 
implica [e ra togeni a ju rídi ca, pe los motivos já expos tos . 

6. O art . 2 15 da U ZP, ao a ludir à III/Iidade dos regis t ros e fe tu ados d u
ranre o 'termo lega l' , não dc rrogou o art . 52, VII. da LF. 

Notemos ser a ju risp rud ê ncia do ST], e m sua m iss ão de ó rgão reve la
dor da correta exegese das nor mas infracons [i[ uclOna is , rem allsosa no se nri
d o de que tal d ispos iti vo da LRP em nada in nuiu no a rt. 52, VII , da L F. 

7. A fa lê ncia da Casas da Banh a deco rreu de pedid o d e 'a uw fa lêneia' . 
N os casos de au tO falê ncia, o [e rmo legal é fixado com co nrage m retroati va a 
partir da dec isão dada ao re quer im ento fo rmulado pe lo co me rciante (ar t. 14, 
parágrafo ú ni co, lU , da LF), se ndo ir relevante a data de evenru al pr imeiro 
p ro testo. Aliás, e m se elj uivocan do o m agi strado a esse respe ito, deverá e le 
profe rir d ecisão retificadora - art . 22 da LF. 

ALHOS c9usmdo 
rYcrmelrõ 

/l1inistro A f'lb t UI.JM o dI; 
STJ, Vir,:- P~ · idcllle du 

/ fJsfilmo BnuiJúro de 

DirâLO P,.Qú,'sJ'ual, 

Advogado. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 




