
1 INTRODUÇÃO
Não é de agora que o direito concursal sofre agudos e constantes questionamentos.

É consenso entre os estudiosos do assunto que não mais pode prosperar a feição
eminentemente liquidatária da falência, que se orienta precipuamente para a satisfa-
ção dos credores do empresário às custas da arrecadação e venda de seu patrimônio.
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É ponto pacífico, aceito e consagrado universalmente, que o legislador 
deve inspirar-se, na elaboração das novas regras do Direito Concursal,
em normas de direito público e pôr de lado o caráter privatístico que 
sempre o dominou, abandonando a idéia de que, insolvente o devedor,
cumpre executar e liquidar o seu patrimônio, para satisfazer os direitos 
e interesses dos credores.1

As conclusões em torno da função social cumprida pelas empresas privadas
acarretaram também a atenção para com suas eventuais crises econômicas e a
necessidade de sua preservação, quando ainda viável.

Neste contexto torna-se objetivo da legislação falimentar, antes de mais nada,
procurar recuperar as sociedades e empresários individuais em dificuldades finan-
ceiras circunstanciais, resguardando assim os postos de trabalho criados e os
demais interesses que gravitam em torno do organismo econômico.2

O Decreto-lei 7.661, de 1945, que por longo período regulou a falência e as
concordatas no direito brasileiro, obviamente não se mostrava, dada a sua antigui-
dade, adequado a estes novos paradigmas.

Por conseqüência, diferentes propostas de reforma da legislação falimentar
brasileira foram elaboradas e apresentadas. Dentre estas destacou-se o Projeto de
Lei 71 de 2003 (PL 4.376, de 1993, na Câmara dos Deputados) que, aprovado pelo
Congresso Nacional e sancionado pelo Presidente da República, converteu-se na
Lei 11.101, de 09.02.2005.

Dentre várias significativas alterações, esta nova legislação concursal introduz
em nosso ordenamento os institutos da recuperação judicial e extrajudicial de
empresas, elaborados sob a premissa da preservação da unidade econômica em difi-
culdades momentâneas.

Neste estudo abordamos este novo instituto sob três aspectos: sua caracteriza-
ção e objetivos, os avanços que trouxe para a disciplina jurídica da crise econômi-
ca da empresa brasileira e os limites que se impõem à sua efetiva operatividade
sobre determinados empresários.

2 O INSTITUTO DA RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS: SUA CARACTERIZAÇÃO
E OBJETIVOS
O art. 47 da Lei 11.101/2005 enuncia, de forma bastante clara, os objetivos do
regulamento em análise:

Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação 
da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir 
a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos
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interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa,
sua função social e o estímulo à atividade econômica.

O instituto da recuperação de empresas, tanto sob a forma judicial quanto extra-
judicial, representa a solução legalmente estipulada para tentar manter em funciona-
mento as empresas em dificuldades econômicas temporárias e, por meio desta medi-
da, assegurar os empregos existentes e os interesses de terceiros como credores, con-
sumidores e o próprio Fisco.

Trata-se de uma série de atos praticados sob a supervisão judicial e destinados a
reestruturar e manter em funcionamento a empresa em dificuldades financeiras tem-
porárias. Não cabe ao Poder Judiciário a tarefa de reelaborar a atividade do empresá-
rio individual ou sociedade empresária em crise. Cumpre ao Judiciário acompanhar e
reger a aplicação, ao empresário em apuros financeiros, de uma série de procedimen-
tos legalmente previstos como formas de se propiciar que a unidade produtiva viabili-
ze sua recuperação econômica.

Importante ressaltar que a recuperação de empresas não é um instituto destinado
a todos os empresários em crise econômico-financeira. É uma solução legal aplicável
apenas àqueles cujas empresas se mostrem temporariamente em dificuldades3 e, além
disso, que se revelem economicamente viáveis.

O instituto da falência incide para desativar o empresário incapaz de exercer devi-
damente a atividade empresarial. Juridicamente, todas as atividades empresariais visam
lucro, ganho pecuniário que será alcançado por meio do exercício organizado da ativi-
dade de produção ou distribuição de bens ou da prestação organizada de serviços.

Por outro lado, a organização dos fatores de produção para o exercício organizado
de tal gênero de atividades não é garantia, para seu titular, de que o lucro procurado
será efetivamente alcançado. O risco de insucesso financeiro é inerente à empresa e,
nesta hipótese, cabe ao empresário responder patrimonialmente pelo fracasso.

Cumpre ao ordenamento jurídico, por sua vez, regular a matéria de forma a evitar
que o risco assumido pelo empresário acabe por ser compartilhado por terceiros como
fornecedores e instituições financeiras.

A imputação da atividade empresarial parece estar relacionada à assunção de
riscos, à possibilidade de perda da riqueza investida no exercício da atividade
da empresa. Risco é inerente à atividade empresarial e perder ou ganhar faz
parte dela. Entretanto, é preciso distinguir, por serem distintas, as pessoas do
empresário, organizador dos fatores da produção, das dos investidores, aqueles
que aportam recursos financeiros para a organização empresarial.4

Se a pessoa física ou jurídica que se dedica profissionalmente à empresa obtém
seguidos prejuízos financeiros em sua atividade, não se justifica sua existência, uma
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vez que pode, dentre outros danos, comprometer com seu inadimplemento a ges-
tão financeira de seus credores e fornecedores, além de colocar em cheque a con-
fiança depositada nos demais empresários pelos fornecedores de crédito e demais
recursos produtivos.

Mesmo que seja vista como o lado oculto da economia – que só interessará
evidenciar para efeitos estatísticos ou mediáticos –, a empresa falida, no meio
econômico actual, não representará elemento disfuncional, caracterizando-se
mais por ser parte integrante do conjunto, a qualificar-se já como um “input”
necessário ao sistema vigente, nos termos da máxima de Lavoisier, de que 
na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma.5

A insolvência é, portanto, um caminho possível para todo aquele que exerce a
atividade empresarial e a manutenção de empresas que se mostrem, de fato, econo-
micamente inviáveis também é desaconselhada. Este perigo é, por exemplo, aponta-
do por críticos da legislação norte-americana, que consideram demasiado protetiva
para com empresas muitas vezes já esgotadas em seu potencial lucrativo:

Embora as leis de falência, na maior parte, existam para proteger os credores,
muitos críticos reclamam que as leis atuais não estão fazendo o que tinham
intenção de fazer. Antes de 1978, a maioria das falências terminava rapidamente
na liquidação. Então o Congresso reformulou as leis, dando às empresas mais
oportunidade para ficarem vivas, sob as premissas de que isto era melhor para
os administradores, empregados, credores e acionistas. Antes da reforma, 90%
dos pedidos do Capítulo 11 [referente à reorganização da empresa em crise]
eram liquidados, mas agora essa porcentagem é menos que 80%, e o tempo
médio entre o pedido e a liquidação quase tem dobrado. Na verdade, as grandes
empresas de capital aberto com habilidade para contratar ajuda legal de alto
preço podem evitar, ao menos atrasar, a liquidação, com freqüência às custas
dos credores e acionistas.6

O exercício da empresa implica dificuldades e obstáculos de diferentes ordens.
A luta constante pela conquista de novos mercados e pela manutenção da clientela
contra os assédios da concorrência, o gerenciamento da mão-de-obra dos emprega-
dos e prestadores de serviços em geral, as corriqueiras divergências entre os sócios
da sociedade empresária, as exigências burocráticas, a carga tributária e o inadimple-
mento dos devedores são apenas algumas das questões enfrentadas quotidianamente
por empresários, sócios e administradores.

Juntamente destes problemas o empresário convive também com um que apa-
rece, via de regra, dentre os mais áridos: o pagamento das obrigações pecuniárias
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assumidas. O exercício da empresa faz com que o empresário pratique negócios
jurídicos em massa, figurando, por conseqüência, ora como credor, ora como deve-
dor, em inúmeras situações.

O Decreto-lei 7.661/1945 preocupava-se eminentemente com as dificuldades
que o empresário viesse a ter para honrar suas obrigações pecuniárias. Ao discipli-
nar juridicamente a crise econômica da empresa, aquela legislação não cuidou de
outras dificuldades inerentes ao exercício deste gênero de atividades que não a de
pagar as obrigações pecuniárias assumidas por seu titular. Assim, só se encontrava
em dificuldades, para fins falimentares, o empresário que não pagasse devidamente
seus credores.

O empresário que estivesse, por exemplo, diante de percalços para expandir a
sua atividade, administrar o conflito entre seus sócios ou atender às novas exigências
do consumidor não se inseria na hipótese aqui tratada.

Pode-se afirmar, entretanto, que esta outra ordem de embaraços enfrentada pelo
empresário vai acabar resultando em queda no seu faturamento e, via de conseqüên-
cia, problemas de pagamento das obrigações pecuniárias assumidas.

O não-cumprimento das obrigações pecuniárias assumidas é, por assim dizer, o
sintoma que o legislador tomou como referência para diagnosticar que um determi-
nado empresário encontra-se em dificuldades econômicas.

A deficiência de que é acometido o empresário que cessa seus pagamentos pode
ser de diferentes origens, ligadas, repetimos, à divergência entre seus sócios, incapa-
cidade gerencial, mão-de-obra desqualificada, falta de competitividade dos produtos
ou serviços oferecidos, retração do mercado consumidor pelo aparecimento de
novos produtos, excessiva carga tributária, grande número de exigências burocráti-
cas, pacotes econômicos ou mesmo o intuito fraudulento.

Um empresário pode não pagar os seus débitos tanto porque deliberadamente
pretende fraudar seus credores como pela circunstância de passar por adversidades
gerenciais ligadas à sucessão no comando da sociedade. Em ambos os casos o sinto-
ma é o mesmo (cessação de pagamento), mas a causa deste indício é diferente.

O instituto da recuperação de empresas deve incidir apenas sobre aqueles
empresários cuja causa da cessação de pagamentos seja, por assim dizer, sanável.

No novo regime legal é necessário perquirir, em cada caso, sobre a causa da ces-
sação de pagamentos pelo empresário-devedor. Se tal fator se afigura perene, enca-
minha-se para o fechamento da unidade produtiva e liquidação de seus bens, retiran-
do do mercado a empresa contaminada e preservando, na medida do possível, os
legítimos interesses dos credores. Se, por outro lado, a circunstância geradora da ces-
sação de pagamento puder ser interrompida, restaurando-se a higidez econômica do
empresário, deve incidir o instituto em tela.

O papel do Poder Judiciário e dos credores, na recuperação de empresas, vai
além de constatar o indício da crise empresarial (falta de pagamento das obrigações
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pecuniárias). É indispensável apurar qual a causa deste sinal e, a partir daí, decretar
a morte (falência) da empresa ou seu tratamento e recuperação.

3 A NOVA LEGISLAÇÃO FALIMENTAR E O AVANÇO NA ADMINISTRAÇÃO DA
CRISE ECONÔMICA DA EMPRESA
A reforma da legislação falimentar brasileira veio em boa hora, dada a já lembrada
antiguidade e inadequação do Decreto-lei 7.661/1945 em face da busca pela reabi-
litação da empresa em dificuldade.

E quando se trata desse tema, o de recuperar a empresa em crise econômica,
a primeira pergunta que se faz é esta: pode uma lei recuperar uma empresa?

É evidente que uma norma não tem, por si só, esse condão. Contudo,
a inadequação legislativa agrava a situação de crise, na medida em que 
não oferece soluções técnicas necessárias para debelar os graves efeitos 
que o desaparecimento de uma empresa acarreta á sociedade.7

A nosso ver, deve-se tomar como principal elemento orientador da aplicação da
nova legislação um ponto decisivo acertadamente invocado pelo novo ordenamento
concursal: a celeridade na condução da falência e no pagamento dos credores (art.
75 da Lei 11.101/2005).

Assim evitar-se-á que o procedimento falimentar se torne um amontoado de atos
processuais infinitos no tempo e destinados a arrecadar um patrimônio cada vez mais
dilacerado em seu valor econômico e que, antes de servir para saldar que seja uma
parte dos débitos do falido, mal se prestará a custear as próprias despesas com a
administração da massa falida.

É indispensável que se liquide rapidamente o patrimônio do falido, de modo a
otimizar suas forças no pagamento dos credores e aumentar a confiança no procedi-
mento falimentar e no fornecimento de capital.8

Além deste, há, em nossa opinião, diversos pontos merecedores de elogio na
reforma implementada por meio da Lei 11.101/2005:

(i) Incentivo a acordos extrajudiciais pré-falimentares
Os direitos protegidos pelo direito de empresa são eminentemente disponí-

veis, dado o seu caráter patrimonial. Deste modo, há que se abrir às partes direta-
mente envolvidas com a empresa – credores, trabalhadores e empresário em difi-
culdades a possibilidade de fixarem formas alternativas à falência para a satisfação
de seus interesses.

A previsão da modalidade extrajudicial de recuperação da empresa no texto da
Lei 11.101/2005 (arts. 161 a 167) é, neste sentido, altamente elogiável. É possível,
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a partir de então, que o empresário em apuros financeiros estabeleça com seus cre-
dores, de forma direta e extrajudicial, plano para reabilitação da empresa em crise.

A mudança revela-se especialmente significativa neste ponto, se observarmos o
art. 2.o, III, do agora revogado Decreto-lei 7.661/1945. Segundo esta norma, reputa-
va-se falido o devedor que convocasse seus credores para extrajudicialmente lhes pro-
por qualquer forma de remissão ou dilação no prazo para pagamento de seus direitos.

Esta nova diretriz resguarda a sobrevivência da unidade produtiva e beneficia
tanto o titular da empresa em dificuldades – que poderá manter-se afastado do ins-
tituto falimentar – quanto os próprios credores, que encontram assim maior viabili-
dade e celeridade no recebimento (ainda que parcial) de seus créditos.

(ii) Incentivo ao uso de modos de reorganização societária como formas de
absorção do organismo econômico em dificuldades: fusão, cisão, incorporação, alie-
nação de controle ou mesmo desapropriação do capital social

É com satisfação que vemos a acolhida, pelo art. 50 da Lei 11.101/2005, da cisão,
fusão, incorporação, transferência de controle e outros meios de reestruturação
societária e empresarial como instrumentos jurídicos de recuperação da empresa.

Quando uma empresa está precisando de “socorro” devido a problemas
financeiros ou passa por dificuldades gerenciais em virtude da sucessão 
do controlador ou de incompatibilidade entre os sócios, as técnicas de aquisição 
e fusão, respectivamente acquisitions e merger em inglês e, ainda, a de joint
ventures, em inglês, literalmente, união de risco, podem ser a saída para a “crise”.

Através das técnicas de aquisição e fusão, uma empresa “compra” outra após
complexíssimo processo de verificação financeira, operacional da produção,
do mercado e da estrutura organizacional da empresa a ser adquirida,
formalizando-se o negócio mediante um contrato “pro-forma”, “base para 
a negociação final”, seguindo-se, então, a execução de um “plano de transição”,
findo o qual a empresa adquirida ou fusionada passará à condição de novo
membro do grupo econômico.

Quanto à técnica de joint venture, ela visa à associação, muitas vezes
estimulada pelos governos, de duas empresas com o objetivo de unir forças
para o desenvolvimento e execução de um projeto específico.9

O extenso e detalhado elenco de providências suscetíveis de serem empregadas na
tentativa de retomada da empresa em crise não se esgota, porém, na estipulação de
formas de reestruturação societária. Ao contrário, o exemplificativo rol do art. 50 da
Lei 11.101/2005 apresenta outras alternativas igualmente interessantes, como alte-
rações nos órgãos de administração da sociedade, governança corporativa, trespasse e
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a possibilidade de alienação de ativos, esta última outrora tratada como ato falimen-
tar (art. 2.o do Decreto-lei 7.661/1945).

–(iii) Previsão de organismos extrajudiciais especializados no acompanhamento
da recuperação da empresa

Uma das grandes dificuldades enfrentadas ao se cogitar de mecanismos de inter-
venção e recuperação judicial de empresários em situação de apuros financeiros está
na inviabilidade de exigir que o juízo falimentar possa acompanhar – ou mesmo subs-
tituir, em determinados casos – de maneira eficaz os administradores da sociedade.

Em face desta constatação vemos como bons olhos a referência a pessoas ou orga-
nismos extrajudiciais de acompanhamento ou intervenção (nas condições de administra-
dor judicial ou gestor judicial) nos negócios dos empresários e sociedades empresárias em
recuperação. Tais profissionais, preferencialmente ligados à Administração, Economia,
Contabilidade e Direito (art. 21 da Lei 11.101/2005) se prestarão a fornecer, sempre
sob a supervisão do Poder Judiciário, o manancial de mão-de-obra qualificado a auxi-
liar (ou substituir) os administradores ou titulares da empresa em recuperação.

(iv) Maior atenção aos interesses e vontade dos credores do empresário em recu-
peração judicial

O crédito é, para todos os empresários, elemento de fundamental importância
para o bom exercício da empresa. É certamente mais difícil que uma atividade
empresarial se torne bem-sucedida dispondo apenas do capital oriundo das contri-
buições efetuadas pelos sócios e abdicando da possibilidade de contar com recursos
patrimoniais alheios, dentre os quais se destacam as instituições financeiras.

A legislação concursal que não se preocupa com o interesse e a vontade dos cre-
dores do empresário em recuperação também se contrapõe ao princípio da preser-
vação da empresa, na medida em que compromete seu financiamento. É o que salien-
ta Todd J. Zywicki, ao analisar a legislação e jurisprudência norte-americana:

In the modern world, however, capital is not tied to any particular country.
Thus, it is far easier to escape the “tax” imposed by a nation’s inefficient
bankruptcy laws. It also is doubtful that international investors will be willing
to allow American bankruptcy judges to redistribute their wealth to subsidize
American workers and lawyers through chapter 11. To the extent that chapter
11 raises the costs and risks of investing in America, international investors
will direct their capital to more efficient markets. In short, the pressures on
the United States to adopt more efficient bankruptcy laws is much greater
than in the past.10

Justifica-se, sob estes fundamentos, a submissão do plano de recuperação judicial
da empresa à assembléia-geral de credores, a quem cumpre a decisão sobre sua apro-
vação ou não (art. 35, a, da Lei 11.101/2005).
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Para o Decreto-lei 7.661/1945 a concordata era um favor legal estipulado para
os comerciantes e a eles concedido independentemente da vontade de seus credores.
Com o atual diploma, a recuperação de empresas, mais ampla e profunda que a anti-
ga concordata, inspirou-se na idéia publicista de função social da empresa, mas, para-
lelamente, deixa a critério do interesse privado dos credores do empresário a deci-
são sobre a aplicação ou não do instituto.

A recuperação de empresas não será imposta exclusivamente pelo Poder
Judiciário, como se dava com a antiga concordata do Decreto-lei 7.661/1945. Ao
contrário, apoiada em nítida feição contratual, a recuperação judicial da empresa não
se efetiva sem o consentimento dos credores do empresário que venha a requerê-la.

Se o crédito é necessário ao empresário bem-sucedido em suas atividades, o que
dizer então daquele que enfrenta dificuldades temporárias na gestão do empreendi-
mento e busca reerguer-se.

Deste modo, é essencial propiciar aos empresários em crise econômica a obten-
ção de novos financiamentos, algo que se afigurava, sob a égide do Decreto-lei
7.661/1945, bastante complexo.

Consideremos a situação do concordatário. A carga negativa que decorria (e
ainda decorre) deste status jurídico é evidente, comprometendo, de forma quase
definitiva, a possibilidade de obtenção de novas linhas de financiamento.

Elogiável, sob este prisma, o disposto pelo art. 67 da Lei 11.101/2005, que ampa-
ra e privilegia os fornecedores de crédito ao empresário em recuperação judicial:

Art. 67. Os créditos decorrentes de obrigações contraídas pelo devedor
durante a recuperação judicial, inclusive aqueles relativos a despesas com
fornecedores de bens ou serviços e contratos de mútuo, serão considerados
extraconcursais, em caso de decretação de falência, respeitada, no que
couber, a ordem estabelecida no art. 83 desta Lei.

–(v) Necessidade da elaboração de plano de recuperação da empresa em dificul-
dade econômico-financeira

Para que se justifique a aplicação de formas de recuperação da empresa é indispen-
sável, como vimos, que esta se mostre viável sob o ponto de vista econômico e geren-
cial, sendo, deste modo, louvável o estabelecimento de mecanismos rígidos de apura-
ção desta viabilidade econômica, o que só pode ser efetivado pela apresentação de plano
fundamentado de recuperação do empreendimento (art. 53 da Lei 11.101/2005).

O plano de recuperação judicial tem o objetivo de possibilitar a recuperação
de empresas com dificuldades de ordem financeira, que possam ser superadas
mediante o planejamento de suas operações e a negociação de débitos com
seus credores.
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O plano deve permitir que a empresa tenha condições de melhorar 
sua rentabilidade e a capacidade de geração de caixa, para possibilitar 
a continuidade das operações e volte a operar normalmente, após 
o cumprimento das providências previstas. Ou seja, o plano não é apenas 
um conjunto de ações de curto prazo para dar uma sobrevida à empresa,
mas, sim, um planejamento de reestruturação sustentado. 11

Um eficiente instrumento de análise da viabilidade econômica do empresário e
da empresa exercida é o principal subsídio que terão os credores e o Poder Judiciário
na hora de avaliar a solução a ser dada à crise financeira pela qual passe o empresário.

4 POSSÍVEIS LIMITES À EFICÁCIA DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE EMPRESAS
A descrença que pairava sobre o Decreto-lei 7.661/1945 e, mais especificamente,
sobre as modalidades de concordata ali disciplinadas chegou a tal ponto que Rubens
Requião afirmou: “o fato é que a reação coletiva em face da concordata a identifica,
vulgarmente, como um instrumento de burla e de desonestidade, a serviço de
empresários inescrupulosos e sagazes”.12

Assim, a edição da nova legislação falimentar brasileira se efetua sob um clima de
expectativa entre os empresários e seus credores, curiosidade por parte de advogados,
juízes e promotores ligados à área e, porque não dizer, entusiasmo por parte do gover-
no e congressistas, que confiam e afirmam a possibilidade de o novo texto legal res-
tabelecer a credibilidade há muito perdida pelos institutos da falência e concordatas.

Uma observação um pouco mais cuidadosa que seja faz concluir, porém, que não
se deve esperar que a nova legislação seja por si só capaz de modificar significativa-
mente a administração judicial da crise econômico-financeira de empresários. Há
fortes razões para sustentarmos esta afirmação.

A primeira delas diz respeito à experiência estrangeira com institutos similares à
nossa recuperação de empresas que, disciplinada na forma judicial ou extrajudicial,
é a “pedra fundamental” da nova lei.

Mesmo a legislação norte-americana, fonte inspiradora dos regimes falimentares
de países economicamente fortes como Reino Unido, França, Alemanha e Japão, não
escapa a agudas críticas dos estudiosos.13

Também na Itália14 (cuja legislação é tida como outra importante referência no
tema), Espanha15 e Portugal16 é generalizada a frustração dos juristas em torno do
assunto, o que demonstra a impossibilidade de modificar tal realidade social por
mera alteração nas normas que a disciplinam e sem a adoção conjunta de medidas de
caráter mais profundo e estrutural.

Como destacado, o instituto da recuperação de empresas visa propiciar a supe-
ração de crise econômico-financeira que temporária e circunstancialmente atinja
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determinado empresário. Assim, situações que levam a um maior comprometimento
da empresa não poderão ser satisfatoriamente enfrentadas pelo instituto em análise.
Nestas hipóteses apenas outras medidas, muito mais agudas, serão realmente efetivas.

É o que salienta Oliver Hart:

It is important to recognize that bankruptcy reform should not be seen in
isolation; it may be necessary to combine it with legal and others reforms,
e.g., the training of judges, improvements in corporate governance and the
strengthening of investors rights, and possibly even changes in the
international financial system.17

O poder da legislação recuperatória da empresa deve ser ainda mais relativizado
se voltarmos nossa atenção para o Brasil. A seguir, apresentamos três perfis de empre-
sários cujas empresas apresentam-se de tal forma comprometidas que, entendemos,
não serão alcançadas pelas alardeadas melhoras trazidas pelo novo regime jurídico.

O exercício da atividade empresarial por conta própria é uma das formas que as
pessoas não absorvidas pelo mercado de trabalho, ou que de repente se vêem desem-
pregadas, encontram para tentar manter dignamente a si próprio e à sua família.

Esta massa de trabalhadores passa a exercer micro ou pequenos empreendimen-
tos empresariais sob a forma de empresários individuais ou por meio de sociedades
limitadas. Estas últimas, por sua vez, apresentam, via de regra, reduzido número de
sócios e, na maioria dos casos, têm seu capital quase totalmente concentrado nas
mãos de um único membro que, motivado pelas circunstâncias do parágrafo anterior,
constitui a pessoa jurídica.18

No entanto, é forçoso reconhecer que em uma economia cada vez mais compe-
titiva e avançada tecnologicamente o desempenho do empresário (principalmente de
pequeno porte) depende – e muito – de qualificação técnica e competência pessoal
de seus sócios e gestores.

Quem dirige deve sempre administrar, conduzir e melhorar o que já existe 
e se conhece. [...] Ele precisa ser também empreendedor. Deve transferir
recursos das áreas que apresentem resultados baixos ou decrescentes para áreas
que apresentem resultados elevados ou crescentes. Deve descartar-se do passado
e tornar obsoleto aquilo que já exista e se conheça. Deve criar o amanhã.19

Entretanto, constata-se que, no Brasil, a grande maioria dos integrantes daque-
les micro e pequenos empreendimentos mencionados acima não dispõe nem da devi-
da preparação profissional nem de anterior experiência.20

Afigura-se, deste modo, inócuo o instituto da recuperação judicial ou extrajudicial
de empresas constituídas e/ou geridas por pessoas sem a devida capacitação pessoal e
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profissional. A inviabilidade econômica daquelas empresas decorre não de uma crise
circunstancial e sanável, mas sim de fatores estruturais e endêmicos, ligados que são
à falta de qualificação profissional e/ou gerencial do empresário, circunstâncias que
certamente não têm como característica a temporariedade que justifica e fundamen-
ta a recuperação prevista na nova lei.

É preciso compreender que às pessoas sem formação pessoal ou profissional,
para serem empresários, devem ser dadas outras – e mais adequadas – oportunida-
des de trabalho. Sujeitar pessoas com este perfil às diuturnas dificuldades do exercí-
cio da empresa por conta própria sem proporcionar-lhes a devida preparação é fin-
gir que se está dando opções a uma massa de trabalhadores que não foram devida-
mente absorvidos pelo mercado de trabalho.

Cuidemos ainda daqueles casos em que a crise econômico-financeira da empre-
sa é resultado da conduta deliberadamente fraudulenta de seus titulares, sócios, con-
troladores ou administradores.

O meio empresarial, assim como qualquer outro ramo de atividades, é compos-
to por bons e maus profissionais. Portanto, nele convivem indivíduos que procuram
exercer suas atividades dentro dos padrões da ética e da legalidade e aqueles que se
dedicam à empresa de forma abusiva, causando dolosamente prejuízos financeiros a
terceiros com quem venham a negociar e, via de conseqüência, à credibilidade da
generalidade dos empresários.

A respeito das insolvências provocadas por condutas fraudulentas de sócios,
empresários ou administradores, não chegaremos a melhor opinião. Justifica-se recu-
perar um empreendimento vitimado pela má-fe de seus titulares? Procurar reerguer,
por meio da recuperação prevista no novo ordenamento, esta empresa e entregar sua
gestão novamente a seus antigos titulares? Ou o poder público assumirá a gestão de
tais empreendimentos, voltando-se à superada concepção de Estado-empresário?
Haverá interesse de outros empresários em assumir a sua condução?

Cabe ao legislador estipular e principalmente cumpre ao Judiciário sancionar
rigorosamente as condutas fraudulentas por meio de institutos, como a desconsidera-
ção da personalidade jurídica, a responsabilização civil de administradores e controla-
dores de sociedades, a responsabilização pessoal de sócios em face da irregularidade
das sociedades e assim por diante. Um rigoroso sistema punitivo da fraude e da má-fé
no meio empresarial é quem mais pode contribuir para afastar pessoas desonestas.

Há ainda um terceiro grupo de empresários para o qual gostaríamos de chamar
a atenção ao discutirmos o instituto da recuperação de empresas. É representado por
empresários de pequeno e médio porte que, embora bem capacitados pessoal e tec-
nicamente para o exercício de sua empresa e norteados pela boa-fé na prática de seus
negócios, são levados à situação de crise econômica por fatores que escapam à sua
ingerência, como uma excessiva carga tributária ou de encargos trabalhistas que
venham a onerar demasiadamente suas despesas, altas taxas de juros cobradas por
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instituições financeiras fornecedoras de capital e as possíveis flutuações na situação
econômica do País ou na política econômica estatal.

De que adiantará o instituto da recuperação de empresas nesta hipótese? É efi-
ciente investir tempo e dinheiro na ajuda ao empresário qualificado e de boa-fé a
reerguer-se de uma crise sem dar-lhe, em contrapartida, condições de tornar perma-
nente seu sucesso empresarial? Também aqui pensamos que em muito pouco contri-
buirá o instituto da recuperação da empresa, o que certamente está refletido no
pequeno índice de seu sucesso no direito estrangeiro.

Na hipótese ora em discussão temos que o empresário-devedor é viável, mas,
como apontamos, está constantemente exposto a fatores externos que comprome-
tem sua atividade e organização. A recuperação de empresas pode até tirá-lo de uma
crise econômica, mas ele não se restabelecerá definitivamente se não forem extermi-
nados os fatores externos que o contaminaram. Caso estes continuem existindo, a
recuperação de empresas se tornará um tratamento recorrente, cada vez menos efi-
ciente e mais dispendioso.

Estas são apenas três hipóteses que invocamos com o intuito de demonstrar que
a crise econômico-financeira da empresa não será devidamente combatida apenas
pelo instituto da recuperação, sendo essencial, portanto, fazê-lo acompanhar de
outras – e mais profundas – medidas.

É forçoso também criticar, com o devido respeito, a nova legislação quando se
dedicou ao tratamento do plano de recuperação judicial das micro e pequenas
empresas (arts. 70 a 72). Dentre os vários instrumentos de recuperação da empresa
em crise o único que a legislação confere a esta categoria de empresários é uma
forma disfarçada de concordata. Fica claro que a nova legislação volta-se essencial-
mente para a disciplina jurídica da crise das empresas de grande porte, reservando às
pequenas e microempresas menor atenção.

A nova lei visa principalmente à recuperação da média e grande empresa,
sendo a recuperação das empresas de pequeno porte e microempresas vista 
de foram secundária. A nova lei de recuperação de empresas e falência está
mais preocupada com a recuperação das médias e grandes empresas, criando
para elas um procedimento ordinário e submetendo as empresas de pequeno
porte e microempresas a um procedimento especial, semelhante à atual
concordata preventiva, dilatando o máximo do prazo atual de pagamento 
dos credores quirografários, de 24 para 36 meses.21

Por outro lado, a preservação da empresa e sua recuperação dos eventuais apu-
ros econômicos pelos quais circunstancialmente passe se funda sobremaneira na
necessidade de manutenção dos postos de trabalho criados. Neste sentido há, então,
um fator que parece ter passado desapercebido:
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Hoje em dia as grandes empresas desempregam mais do que contratam.
São as pequenas e médias que geram emprego, aqui e mundo afora. Mas,
em vez de fortalecer a pequena empresa, quase todos os governos do Brasil 
a ignoram ou a enfraquecem. [...] Estamos assistindo a uma sistemática
destruição desse setor no Brasil e, de roldão, de nossa classe média.
Os ricos com suas grandes empresas já não criam mais empregos e 
os pobres não têm como gerá-los. Denegrir e dizimar a classe média 
por seus “valores pequeno-burgueses” pode ser uma grande vitória política,
mas será um enorme suicídio econômico.22

É claro que a comoção e os efeitos sociais e econômicos causados pelo encer-
ramento de uma grande empresa são gravíssimos e muitas vezes incalculáveis. Há
que observar, porém, a relevância dos empreendimentos de pequeno e médio
porte. O fechamento destas empresas certamente não causa o mesmo impacto
econômico quando analisado isoladamente, mas, visto em conjunto, é relevante o
bastante, especialmente quando se trata de preservar postos de trabalho, para
merecer mais atenção do que recebeu por parte da nova legislação.

5 CONCLUSÃO
O objetivo deste trabalho foi trazer uma análise crítica – mas não depreciativa –
da recuperação judicial de empresas. Procuramos questionar de maneira objetiva
a eficácia de um instituto que, na teoria, se apresenta como apto a modificar
sobremaneira a criticada e criticável disciplina jurídica da crise econômica do
empresário no direito brasileiro.

Entretanto, a saúde econômica das empresas brasileiras passa por fatores que,
como buscamos apontar, nem sempre estão ao alcance da nova legislação, que há
muito se prometia e esperava.

O clima, porém, deve ser de esperança e a reforma, calcada sobre as premissas
que elencamos, trará benefícios que, vale repetir, serão realmente eficazes desde que
acompanhados por outras providências certamente mais difíceis de se implementar.

Uma última lembrança deve ser feita e acompanhar a todos aqueles que, de
alguma forma, estarão diretamente envolvidos com o novo diploma legal: o risco
é inerente à atividade empresarial. Sempre houve, há e haverá empresários com-
petentes e incompetentes, honestos ou não, diligentes ou negligentes, azarados ou
de sorte. Enfim, o insucesso é da essência de uma economia estruturada sobre a
iniciativa privada.
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NOTAS

1 Jorge Lobo, Direito concursal, p. 19.

2 Nelson Abrão, Curso de direito falimentar, p. 25.

3 “Ora la ‘temporanea difficoltà’ sta in contrapposto allá ‘insolvenza’, come lo stato provvisorio si contrappone al
definitivo.” Antonio Brunetti, Diritto concursalle: lezione, p. 322.

4 Rachel Sztajn, Teoria jurídica da empresa, p. 159.

5 Henrique Vaz Duarte, Questões sobre recuperação e falência, p. 20.

6 Eugene F. Brigham, Louis C. Gapenski e Michael C. Ehrhardt. Administração financeira: teoria e prática, p. 930.

7 Maria Celeste Morais Guimarães, Recuperação judicial de empresas, p. 208.

8 Não se trata de uma constatação nova ou original. Pelo contrário, constitui-se em reivindicação antiga. Neste
sentido veja-se o que diz, por exemplo, Trajano de Miranda Valverde, Comentários à Lei de Falência, v. 3, p. 277-278.

9 Jorge Lobo, Direito concursal, p. 222-223.

10 Todd Zywicki, The past, present, and future of bankruptcy law in America, p. 20.

11 Donald Mac Nicol e Badih Sanna Murched, Plano de recuperação, p. 166.

12 Rubens Requião, Curso de direito falimentar, v. 2, p. 5.

13 Oliver Hart, Different approaches to bankruptcy, p. 7-8.

14 Salvatore Satta, Diritto fallimentare, p. 191 e ss. Francesco Ferrara, Il fallimento, n. XXI.

15 Jorge López Curbelo, Concepto y naturaleza del convenio en la suspensión de pagos, p. 73.

16 Henrique Vaz Duarte, Questões sobre recuperação e falência, p. 14-15.

17 Oliver Hart, Different approaches to bankruptcy, p. 1-2.

18 “O universo das empresas é constituído por unidades que vão desde as microorganizações individuais até as gran-
des corporações. Convencionalmente, consideram-se no Brasil como microempresas as que empregam até 20 pessoas. De
20 a 100 pessoas empregadas, recebem o tratamento de pequenas empresas. Daí em diante são de tamanho médio ou
grande. Neste universo, a maior parte é de microorganizações produtivas. O último censo econômico realizado no Brasil
revelou a existência de 1.007.833 microempresas. O número médio de pessoas empregadas por este conjunto era de 2,7
pessoas. [...] a maior parte, mais de 63%, era constituída por apenas uma ou duas pessoas. O número das que emprega-
vam mais de 10 pessoas limitava-se a 1,2% do conjunto” (José Paschoal Rossetti, Introdução à economia, p. 163).Vale tam-
bém referência ao Boletim Estatístico de Micro e Pequenas Empresas, detalhado e extenso documento que reflete, em núme-
ros, a realidade a que aludimos.

19 Peter Drucker, Introdução à administração, p. 39.

20 Em pesquisa divulgada pela revista Pequenas Empresas Grandes Negócios (p. 12-14) vemos que no Brasil apenas 14% dos
empreendedores freqüentaram ou freqüentam a universidade, o que se contrapõe fortemente ao que procuramos apontar e
coloca-nos muito distantes de países como Estados Unidos e Austrália, onde tal porcentagem é superior a 58%. É também
alarmante que, segundo tal publicação, 30% dos empresários nacionais não tenham sequer concluído o ensino fundamental.

21 Robson Zanetti, Principais mudanças na atual Lei de Falências e Concordatas aprovadas no Senado, vistas de
forma geral. Disponível em: <htttp://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=5975>. Acesso em: 21 dez. 2004.
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22 Stephen Kanitz, O fim das pequenas empresas, Revista Veja, 17 mar. 2004.
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