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PREFÁCIO 


De há muito o ofício judicante deixou de ser visto como uma atividade 
mecânica de simples revelação da vontade objetiva da lei. A pretensa passivi
dade do magistrado ao aplicar o direito a casos concretos foi paulatinamente 
desmistificada pelas modernas concepções da dogmática hermenêutica, que 
não se furtam a reconhecer, cada uma a seu modo, certo papel construtivo 
do intérprete na definição dos horizontes de sentido dos textos normativos. 
Nesse novo cenário, admite-se que o direito positivado em abstrato não esgote 
a complexidade do fenômeno jurídico, cujas feições são também desenhadas 
pelos respectivos atos concretos de aplicação. Surge, assim, o desafio do 
jurista contemporâneo: racionalizar o emaranhado de enunciados legais e 
entendimentos jurisprudenciais, guiando seus destinatários por caminhos 
sólidos, do ponto de vista teórico, e efetivos, sob a perspectiva prática. 

A presente obra de Luiz Roberto Ayoub e Cássio Cavalli supera, com 
felicidade invulgar, esse desafio. De plano, a temática versada aponta a agu
çada sensibilidade dos autores. Apesar da clareza de inúmeros dispositivos 
da Lei 11.10112005, a literatura comercialista brasileira ainda se ressentia 
de um mergulho jurisprudencial sobre as nuanças da recuperação de em
presas, cuja dinâmica essencialmente interdisciplinar e casuística escapa 
às generalizações típicas dos comandos legais abstratos. Necessário, pois, 
investigar como os tribunais brasileiros vêm promovendo, in concreto, a 
conciliação prática entre os ditames da função social da empresa e os im
perativos de segurança para o hígido funcionamento dos mercados. Desse 
delicado equilíbrio entre preservação de unidades produtivas e proteção da 
confiança de credores surgem inúmeras questões jurídicas, econômicas e 
sociais de vultosa relevância para a coletividade nacional. 

Ao mérito pela escolha temática soma-se a excelência dos autores em 
promover uma pesquisa extensa, profunda e atual da jurisprudência pátria 
em matéria de recuperação judicial de empresas. A vastidão da análise 
fica evidente pelas referências a decisões de tribunais de justiça de todas 
as regiões do Brasil, além daquelas já proferidas pelo Superior Tribunal de 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• A CONSTRUçAO JURISPRUDENCIAL DA RECUPERAÇAO JUDICIAL DE EMPRESAS 

Justiça. Oferece-se, assim, aos leitores a oportunidade ímpar de conhecer 
entendimentos judiciais já consolidados e outros ainda recentes e difusos, 
que poderão dar a tônica da matéria em um futuro próximo. Outrossim, a 
pesquisa ostenta a virtude de apontar os fundamentos (ratio decídendi) das 
decisões mencionadas, não se contentando em registrar apenas sua conclusão 
(holding), o que facilita sobremaneira a compreensão da racionalidade que 
as inspirou. Trata-se de pesquisa singular e verdadeiramente inspiradora 
para novos trabalhos acadêmicos na área. 

No cerne da obra, os autores descortinam, com peculiar habilidade, temas 
espinhosos da recuperação judicial de empresas. Destaque-se aí a questão 
referente à natureza dos créditos sujeitos à recuperação, notadamente diante 
das sutilezas do crédito tributário, das divergências quanto aos créditos dos 
coobrigados da empresa em crise econômico-financeira e das complexidades 
econômicas da já famosa "trava bancária" (art. 49, § 5°, Lei 11.10112005). 
Também os aspectos jurídico-processuais da recuperação judicial de em
presas foram pormenorizadamente analisados, sobressaindo, neste ponto, a 
rica investigação quanto aos fundamentos subjacentes, ao alcance material 
e aos limites temporais do período de suspensão (stay period) das ações e 
execuções movidas contra o empresário cujo pedido de processamento da 
recuperação já fora deferido (art. 6°, § 4°, Lei 11.101/2005). Registre-se ainda 
a exposição criteriosa e sistemática do regime jurídico aplicável ao plano de 
recuperação, cuja dimensão estratégica para o soerguimento da empresa foi 
analisada a partir da teoria do common pool assets. Especificamente quanto 
aos meios de recuperação, digno de nota é o profundo tratamento dispensado 
à alienação de unidade produtiva isolada (art. 50, VII, Lei 11.10112005), que 
atraiu a atenção do mercado de aviação brasileiro no caso Varig. 

Passados oito anos da entrada em vigor da Lei 11.1O1/2005, acumula-se 
hoje farto subtrato jurisprudencial em matéria de direito falimentar capaz de 
viabilizar empreitadas intelectuais como esta. A especificidade do presente 
trabalho decorre, porém, da sua combinação única entre, de um lado, o rigor 
dogmático que se espera da academia jurídica, aqui representada por dois 
renomados professores da Escola de Direito da FGV-Rio, e, de outro lado, a 
visão pragmática requerida pela experiência dos problemas concretos. Luiz 
Roberto Ayoub e Cássio Cavalli fazem uma primorosa interlocução entre 
direito posto e direito aplicado, oferecendo ao leitor uma verdadeira bússola 
apta a orientar, com densidade teórica e sensibilidade prática, as incursões 
mais profundas pelos domínios do direito comercial brasileiro. 
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