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RESUMO 

 
A Lei 11.101/2005 introduziu no ordenamento jurídico brasileiro o instituto da 
recuperação judicial, hoje amplamente utilizado e consolidado, tanto na 
doutrina e jurisprudência quanto na prática forense. No entanto, alguns outros 
aspectos e institutos contemplados na legislação que completou uma década 
em 2015 ainda assombram os que com eles se deparam, gerando dúvidas e 
incertezas. Um desses casos é o da decisão que concede a recuperação 
judicial, prevista no artigo 58, caput, da Lei 11.101/2005, e proferida ao cabo 
de um processo que envolve, entre outros atos, a convocação dos credores, o 
debate entre esses e o devedor, a apresentação de um plano de recuperação 
judicial e a deliberação dos credores reunidos em assembleia sobre o plano 
apresentado. Trata tal decisão do ponto culminante de todo o procedimento 
previsto na Lei 11.101/2005 a partir do momento em que o devedor decide 
recorrer ao auxílio legal da recuperação judicial. Este trabalho examina a 
natureza da decisão de concessão da recuperação judicial, conforme definida 
pela Lei 11.101/2005, suas características intrínsecas, seu conteúdo, seus 
efeitos, e os desdobramentos decorrentes do eventual não cumprimento do 
plano de recuperação judicial pela empresa devedora, e a efetiva exigibilidade 
da sentença de concessão como título executivo, diante das peculiaridades 
inerentes ao processo de recuperação judicial. 
 
Palavras-chave: Recuperação judicial. Decisão de concessão. Conteúdo, 
natureza e efeitos. Descumprimento do plano. Execução. 
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ABSTRACT 
 

Law #11.101/2005 introduced in Brazilian legal system an unprecedented 
feature, that of the judicial reorganization, nowadays widely utilized and 
consolidated into case law and doctrine, as well as in legal practice. However, 
some other aspects and features contemplated in the 10-year plus piece of 
legislation still haunt those who come across them, creating doubts and 
uncertainties. One of these cases is that of the decision which grants the 
judicial reorganization, foreseen in article 58, caput, of Law # 11.101/2005, 
and handed down at the peek of a lawsuit that involves, amongst other acts, 
the summoning of creditors, the debate between them and the debtor, the 
presentation of a judicial reorganization plan and its discussion by the creditors 
gathered at a creditors’ meeting. Such decision is the culminating point of the 
procedure foreseen in Law # 11.101/2005, starting the moment the debtor 
decides to resort to judicial reorganization’s legal aid. This work examines the 
nature of the decision that grants the judicial reorganization, as defined by Law 
# 11.101/2005, its intrinsic characteristics, its content, effects and outcomes 
triggered by potential noncompliance of the reorganization plan by the debtor, 
and the effectiveness of the decision as an execution title, in view of the 
peculiarities inherent to the judicial reorganization proceeding. 
 
Key words: Judicial reorganization. Granting decision. Content, nature and 
effects. Noncompliance of plan. Execution. 
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1 INTRODUÇÃO E DELIMITAÇÃO DO TEMA 

 

Passados dez anos da entrada em vigor da Lei 11.101/2005, que 

alterou de forma profunda e substancial o arcabouço legislativo brasileiro no 

que diz respeito à falência e à recuperação de empresas, podemos dizer que 

o instituto da recuperação judicial, anteriormente inexistente em nosso 

ordenamento jurídico, está atualmente consolidado na prática jurídica 

brasileira, com seu objetivo precípuo de, na medida possível, preservar a 

atividade econômica da empresa, os empregos por ela gerados e os 

interesses dos credores. 

 

Desde a recuperação judicial da companhia aérea Varig, no Rio de 

Janeiro, um dos primeiros casos de relevância a surgirem após a entrada em 

vigor da nova lei, e depois de milhares de outros casos por todo o país, todos 

os operadores envolvidos em um processo de recuperação judicial – juízes, 

promotores, advogados, administradores judiciais – percorreram um longo 

caminho de aprendizado, erros, acertos, construção de conhecimento e de 

jurisprudência e aplicação prática dos dispositivos legais que regem a 

recuperação judicial. 

 

No entanto, ainda que com o passar dos anos o estudo doutrinário, a 

experiência prática e a evolução da jurisprudência tenham refinado e 

pacificado entendimentos sobre diversos aspectos da recuperação judicial, 

alguns outros conceitos e institutos contemplados na legislação que 

completou uma década em 2015 ainda confundem os que com eles se 

deparam, gerando dúvidas e incertezas. 

 

É o caso da decisão que concede a recuperação judicial, prevista no 

artigo 58, caput, da Lei 11.101/2005, e proferida ao cabo de um processo que 
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envolve, entre outros atos, a convocação dos credores, o debate entre esses 

e o devedor, a apresentação de um plano de recuperação judicial e a 

deliberação dos credores reunidos em assembleia sobre o plano apresentado. 

Trata tal decisão do ponto culminante de todo o procedimento previsto na Lei 

11.101/2005, a partir do momento em que o devedor decide recorrer ao 

auxílio legal da recuperação judicial. 

 

Parece-nos, contudo, que esse ponto culminante ainda carece de 

análise mais detalhada não só das suas características, que englobam a 

discussão sobre a sua natureza e sobre ser ou não uma sentença, e de que 

tipo(s), mas também dos efeitos que tal decisão trará para o devedor e os 

credores, bem como das possibilidades de implementação dos referidos 

efeitos na eventualidade de descumprimento do plano de recuperação judicial 

pelo devedor, seja no período de dois anos após a concessão da recuperação 

judicial, quando o devedor ainda está legalmente sob o manto de uma 

supervisão judicial, seja no período posterior aos dois anos, quando em tese o 

devedor se livrou do monitoramento de suas atividades pelo poder judiciário. 

 

Assim, este trabalho pretende examinar a natureza da decisão de 

concessão da recuperação judicial, conforme definida pela Lei 11.101/2005, 

suas características intrínsecas, os desdobramentos decorrentes do eventual 

não cumprimento do plano de recuperação judicial pela empresa devedora, e 

a efetiva exigibilidade da sentença de concessão como título executivo, diante 

das peculiaridades inerentes ao processo de recuperação judicial. O problema 

sugerido também será examinado no âmbito do novo Código de Processo 

Civil brasileiro, em vigor a partir de março de 2016, de acordo ainda com a 

jurisprudência existente sobre o tema, assim como a partir de uma análise 

comparativa com outros sistemas legislativos que tratam do assunto. 
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Inicialmente, propomo-nos a analisar, de forma breve e generalizada, os 

principais aspectos processuais da recuperação judicial, dando conta do 

procedimento a ser percorrido pelo devedor e depois - e também 

paralelamente - por seus credores, em conjunto com o administrador judicial e 

o juízo, até culminar na decisão que concede o fim almejado pelo devedor, 

qual seja a efetiva recuperação judicial. 

 

Depois, analisaremos o plano de recuperação judicial apresentado pelo 

devedor e debatido com seus credores, assim como a novação que tal plano 

opera nas obrigações do devedor, e o ponto final dessa etapa consistente na 

deliberação da assembleia geral de credores sobre o plano apresentado. 

 

Na sequência, o cerne do trabalho propriamente dito, consistente no 

exame da decisão que concede a recuperação judicial, a partir da sua 

natureza, conteúdo e efeitos, incluindo a hipótese da chamada aprovação 

judicial do plano de recuperação judicial, quando este não tiver sido 

diretamente aprovado pelos credores de acordo com os critérios da Lei 

11.101/2005, no que ficou conhecido no meio da recuperação judicial como o 

chamado cram down. 

 

O capítulo seguinte examinará o eventual descumprimento do plano de 

recuperação judicial pelo devedor e as consequências desse 

descumprimento, seja no período de dois anos imediatamente seguintes à 

concessão, quando o devedor continua sob supervisão judicial, seja no 

período posterior aos dois anos, quando muitas das novas obrigações 

assumidas pelo devedor ainda terão de ser cumpridas, como se vê em quase 

a totalidade dos planos de recuperação judicial aprovados nos casos mais 

relevantes do país, mas quando já não há mais o monitoramento judicial das 
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atividades da empresa devedora pelo juízo recuperacional e seus auxiliares, 

notadamente o Administrador Judicial. 

 

Finalmente, apresentaremos nossas conclusões sobre os temas 

discutidos. 
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2 O PROCESSO JUDICIAL DE RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS – 

BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE O PROCEDIMENTO DA 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

 

A Lei 11.101/2005, além de trazer nova regulamentação para a falência 

do empresário e da sociedade empresária, introduziu no ordenamento jurídico 

brasileiro, de forma inédita, o instituto da recuperação judicial (e também o da 

recuperação extrajudicial), com a intenção primordial de evitar a falência e a 

liquidação de empresas em situação de crise, procurando salvar a atividade 

econômica e os benefícios que essa gera, ao mesmo tempo em que confere 

aos credores um protagonismo nesse processo, eis que depende deles a 

aprovação do plano de recuperação judicial a ser apresentado pela empresa 

devedora como modelo de renegociação e de repactuação de suas dívidas e, 

em última instância, de efetiva recuperação de sua atividade econômica. 

 

Em análise do desenvolvimento histórico do direito falimentar no Brasil, 

Manoel Justino Bezerra Filho, citando a posição de Jorge Lobo1, anota que, 

para alcançar a preservação das empresas ante uma situação de crise 

econômica, mantendo a fonte geradora de empregos, impostos e divisas, o 

ideal seria evitar a falência, eis que essa é sempre um acontecimento de 

gravíssimas consequências. 

 

                                                           

1 “Em 1991, em artigo publicado na RT (v. 668, p. 35-46), Jorge Lobo constatava a situação 
de crise econômica mundial, cujos reflexos no Brasil levariam ao adiamento do 
crescimento e a permanência da crise da economia nacional. Ante tal constatação, 
perguntava o autor o que poderia o jurista fazer para a preservação da empresa, fonte 
geradora de empregos, impostos, divisas etc. Constatava que o caminho a ser perseguido 
seria aquele que evitasse a falência, apontando que tal preocupação é antiga, tendo, aliás, 
sido uma das molas a fazer com que as legislações instituíssem a concordata [...].”. In: 
BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Lei de recuperação de empresas e falência: 
comentada: Lei 11.101, de 9 de fevereiro de 2005: comentário artigo por artigo. 7. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 45. 
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A alternativa à falência prevista na antiga legislação brasileira de 

falências (Decreto Lei nº 7.661/1945) era a concordata, que por sua vez não 

conseguia proteger os credores da empresa concordatária nem preservava a 

empresa, mostrando-se, portanto, um sistema ineficaz de proteção de 

qualquer interesse envolvido em um procedimento que diz respeito a um 

devedor insolvente2. 

 

A atual legislação alterou de forma profunda e substancial o direito 

concursal brasileiro, ao extinguir a concordata e introduzir a recuperação 

judicial e a extrajudicial3 de devedor empresário4, tendo como princípio basilar 

justamente a preservação da empresa, conforme dispõe o artigo 47 da Lei 

11.101/2015. 

 

Feitas essas breves considerações, passaremos a analisar o 

procedimento da recuperação judicial. 

 

O processo civil5, assim entendido como a forma ou instrumento de 

atuação da vontade concreta das leis de direito material, de modo a 

solucionar algum conflito de interesses surgido entre as partes, ou ainda o 

                                                           

2 BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Lei de recuperação de empresas e falência: 
comentada: Lei 11.101, de 9 de fevereiro de 2005: comentário artigo por artigo. 7. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 46. 

3 A recuperação extrajudicial está prevista nos artigos 161 a 167 da Lei 11.101/2005 e 
consiste, resumidamente, em uma saída negociada entre o devedor e seus credores para 
a crise enfrentada, em que estes, por livre manifestação de suas vontades, assinam 
instrumentos de novação ou renegociação da dívida. Na hipótese de pretender homologar 
judicialmente tal acordo, os requisitos subjetivos e objetivos previstos na lei deverão ser 
observados. 

4 SALOMAO, Luis Felipe; SANTOS, Paulo Penalva. Recuperação Judicial, Extrajudicial e 
Falência: teoria e prática. 2. ed. rev, atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 7. 

5 “A lei processual estabelece pressupostos para que se possa estabelecer a relação jurídica 
processual e diz o que hão de fazer, em sucessão e coordenadamente, parte, juízes, 
serventuários e Ministério Público, com a finalidade de poder o Estado fazer, em forma de 
decisão, a prestação jurisdicional, que se deseja seja justa.” In: PONTES DE MIRANDA. 
Comentários ao Código de Processo Civil – Tomo I (Arts. 1o – 79). 2. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 1958, p. 6. 
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complexo de normas reguladoras do exercício da jurisdição civil6, com o 

intuito de que ao final seja prestada a tutela jurisdicional destinada a resolver 

a lide, pode se desenvolver basicamente sob dois tipos de procedimento: o 

comum, aplicado a todas as causas, salvo disposição legal em contrário, e 

previsto no Novo Código de Processo Civil7 (que extinguiu a divisão entre 

procedimento ordinário e procedimento sumário), nos artigos 318 a 512 (Parte 

Especial – Livro I, Título I); e os especiais, listados no Título III do Livro I da 

Parte Especial do Novo Código de Processo Civil, e também aqueles 

previstos na legislação processual extravagante. 

 

O procedimento, por sua vez, pode ser entendido como a forma 

material com que o processo se realiza em cada caso concreto8, ou ainda, 

como a fórmula a ser utilizada pelos participantes da relação jurídica 

processual para a prática de cada ato, de modo a materializar o processo e 

instrumentalizar a aplicação da jurisdição e a pacificação da lide. 

 

No caso da recuperação judicial, trata-se de procedimento especial, 

previsto na legislação extravagante, com aplicação subsidiária do Código de 

Processo Civil, no que couber, conforme determina o artigo 189 da Lei 

11.101/2005, e que tem como objetivo primordial a aprovação por parte dos 

credores da proposta apresentada pelo devedor com a finalidade de viabilizar 

a operação e a manutenção da empresa durante o momento conturbado de 

                                                           

6 THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do 
direito processual civil e processo de conhecimento. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 6-7. 
v. 1. 

7 O Novo Código de Processo Civil foi editado pela Lei 13.105, publicada em 17 de março de 
2015 e, conforme o seu artigo 1.045, entrará em vigor um ano depois de sua publicação, 
ou seja, a partir de 17 de março de 2016. 

8 THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do 
direito processual civil e processo de conhecimento. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 52. 
v. 1. 
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crise econômico-financeira9, além do reconhecimento e declaração, pelo 

Poder Judiciário, do estado de “recuperação judicial” daquele devedor. 

 

O processo de recuperação judicial tem origem em iniciativa do próprio 

devedor10, quando esse percebe que se encontra em situação de crise 

econômico-financeira, a qual deseja superar de modo a garantir a 

manutenção da sua atividade econômica, dos empregos de seus 

trabalhadores e dos interesses de seus credores. É o que o dispõe o artigo 47 

da Lei 11.101/200511. 

 

Conforme muito bem esmiuçado por Geraldo Fonseca de Barros Neto 

em sua obra Aspectos Processuais da Recuperação Judicial12, o processo de 

recuperação judicial se desenvolve em uma linha mestra e principal que 

compreende, em ordem cronológica e de forma resumida, o pedido de 

recuperação judicial feito pelo devedor, o deferimento de seu processamento 

pelo juiz competente, a nomeação de um administrador judicial, a citação dos 

credores por edital, a apresentação de um plano de recuperação judicial, a 

(eventual) apresentação pelos credores de objeções ao plano de recuperação 

judicial, a realização da assembleia geral de credores e a decisão judicial que 

concede a recuperação pretendida pelo devedor. 

                                                           

9 CAMPINHO, Sérgio. Falência e recuperação de empresa: O novo regime da insolvência 
empresarial. 7. ed. revista e atualizada de acordo com a Lei Complementar n. 147/2014 e 
com a Lei n. 13.043/2014. Rio de Janeiro: Renovar, 2015, p. 12. 

10 “No sistema instituído pela Lei n. 11.101/2005, a legitimação ativa para o pedido de 
recuperação judicial, diferentemente de outras legislações, compete ao devedor 
empresário (artigo 48). Não se admite, assim, sua implementação pelos credores, 
administrador judicial, Ministério Público, ou de ofício pelo juiz.” In: CAMPINHO, Sérgio. 
Falência e recuperação de empresa: O novo regime da insolvência empresarial. 7. ed. 
revista e atualizada de acordo com a Lei Complementar n. 147/2014 e com a Lei n. 
13.043/2014. Rio de Janeiro: Renovar, 2015, p. 133. 

11 “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 interesses dos credores, promovendo, assim, a 
preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.” 

12 BARROS NETO, Geraldo Fonseca de. Aspectos Processuais da Recuperação Judicial. 
Florianópolis: Conceito Editorial, 2014. 
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Esse é o caminho inevitável até que o devedor alcance o seu objetivo 

primordial, que é a concessão da recuperação judicial e a consequente 

repactuação de suas dívidas e obrigações para com seus credores. Por óbvio 

que outros desdobramentos podem surgir nessa linha mestra, tais como 

recursos contra as diversas decisões proferidas ao longo do processo, 

questionamentos quanto à competência do juízo, impugnações contra a 

assembleia de credores e as deliberações ali tomadas etc. 

 

Importante notar que, paralelamente à linha mestra do procedimento de 

recuperação judicial, se desenvolve a análise dos créditos sujeitos ou não à 

recuperação judicial para a elaboração do quadro geral de credores, em 

atuação conjunta do Administrador Judicial (inicialmente, na fase das 

habilitações de crédito, chamada de administrativa, de forma individual) e do 

juízo da recuperação judicial, a partir da eventual apresentação de 

impugnações à relação de credores habilitados publicada pelo Administrador 

Judicial. 

 

2.1 AS PRINCIPAIS ETAPAS DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL 

 

O devedor que pretender ajuizar um processo de recuperação judicial 

deve primeiramente observar se, no momento do pedido, atende às condições 

impostas pelo artigo 48 da Lei 11.101/200513. Uma vez atendidos estes 

                                                           

13 “Art. 48. Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, 
exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos e que atenda aos seguintes 
requisitos, cumulativamente: 
I – não ser falido e, se o foi, estejam declaradas extintas, por sentença transitada em 
julgado, as responsabilidades daí decorrentes; 
II – não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial; 
III – não ter, há menos de 8 (oito) anos, obtido concessão de recuperação judicial com 
base no plano especial de que trata a Seção V deste Capítulo; 
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requisitos subjetivos estabelecidos pela lei, a petição inicial submetida à 

apreciação do juízo competente deve, além de estar em conformidade com o 

artigo 282 do Código de Processo Civil1415, preencher os requisitos do artigo 

51 da mesma lei16 e ser instruída com os documentos ali indicados. 

                                                                                                                                                                                     

III – não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial com 
base no plano especial de que trata a Seção V deste Capítulo; 
IV – não ter sido condenado ou não ter, como administrador ou sócio controlador, pessoa 
condenada por qualquer dos crimes previstos nesta Lei.” 

14 “A petição inicial do pedido de recuperação judicial, que deverá estar conformada, no que 
for pertinente, aos termos do artigo 282 do Código de Processo Civil, apresentará a 
exposição das causas concretas da situação patrimonial do devedor e das razoes da crise 
econômico-financeira e será instruída com [...].” In: CAMPINHO, Sérgio. Falência e 
recuperação de empresa: O novo regime da insolvência empresarial. 7. ed. rev. e atual. de 
acordo com a Lei Complementar n. 147/2014 e com a Lei n. 13.043/2014. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2015, p. 141). 

15 Com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, em março de 2016, os 
requisitos da petição inicial serão encontrados nos artigos 319 a 321 do novo diploma 
legal. 

16 Art. 51. A petição inicial de recuperação judicial será instruída com 
I – a exposição das causas concretas da situação patrimonial do devedor e das razões da 
crise econômico-financeira; 
II – as demonstrações contábeis relativas aos 3 (três) últimos exercícios sociais e as 
levantadas especialmente para instruir o pedido, confeccionadas com estrita observância 
da legislação societária aplicável e compostas obrigatoriamente de: 

a) balanço patrimonial; 
b) demonstração de resultados acumulados; 
c) demonstração do resultado desde o último exercício social; 
d) relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção; 

 III – a relação nominal completa dos credores, inclusive aqueles por obrigação de fazer ou 
de dar, com a indicação do endereço de cada um, a natureza, a classificação e o valor 
atualizado do crédito, discriminando sua origem, o regime dos respectivos vencimentos e a 
indicação dos registros contábeis de cada transação pendente; 
IV – a relação integral dos empregados, em que constem as respectivas funções, salários, 
indenizações e outras parcelas a que têm direito, com o correspondente mês de 
competência, e a discriminação dos valores pendentes de pagamento; 
V – certidão de regularidade do devedor no Registro Público de Empresas, o ato 
constitutivo atualizado e as atas de nomeação dos atuais administradores; 
VI – a relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos administradores do 
devedor; 
VII – os extratos atualizados das contas bancárias do devedor e de suas eventuais 
aplicações financeiras de qualquer modalidade, inclusive em fundos de investimento ou em 
bolsas de valores, emitidos pelas respectivas instituições financeiras; 
VIII – certidões dos cartórios de protestos situados na comarca do domicílio ou sede do 
devedor e naquelas onde possui filial; 
IX – a relação, subscrita pelo devedor, de todas as ações judiciais em que este figure como 
parte, inclusive as de natureza trabalhista, com a estimativa dos respectivos valores 
demandados. 
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Uma vez que a documentação apresentada esteja em conformidade 

com o disposto no artigo 51 da Lei 11.101/2005, o juiz deferirá o 

processamento da recuperação judicial e, na mesma decisão, dentre outras 

providências, nomeará o administrador judicial, e determinará a suspensão 

das ações e execuções contra o devedor, nos termos do que determina o 

artigo 6o da Lei 11.101/200517, ou seja, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) 

dias (art. 6o, parágrafo quarto). 

 

O juiz determinará também a publicação de edital (artigo 52, § 2o, da Lei 

11.101/2005), que tem como finalidade dar publicidade à decisão que defere o 

processamento da recuperação judicial, devendo tal edital conter (i) um 

resumo do pedido do devedor e das razões que levaram ao deferimento do 

processamento; (ii) a relação nominal de credores apresentada pelo devedor, 

contendo o valor atualizado e a classificação de cada crédito; (iii) a 

advertência acerca dos prazos para a habilitação de créditos não relacionados 

e para as divergências quanto aos créditos já listados, assim como para a 

apresentação de objeções ao plano de recuperação judicial que vier a ser 

apresentado pelo devedor. 

 

Além da publicação do edital contendo a relação de credores sujeitos à 

recuperação judicial18 e seus respectivos créditos, esses também deverão 

receber comunicação individualizada, enviada pelo administrador judicial, 

informando o valor e a classificação de seu crédito19. 

                                                           

17 “Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação 
judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do 
devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.” 

18 Estão sujeitos à recuperação judicial todos os credores existentes na data do pedido da 
recuperação judicial, ainda que titulares de créditos não vencidos, excluídos os credores 
fiscais, conforme estabelecido no artigo 6o, § 7o, e os credores discriminados nos §§ 3o e 4o 
do artigo 49 da Lei 11.101/2005. 

19 “Art. 22. Ao administrador judicial compete, sob a fiscalização do juiz e do Comitê, além de 
outros deveres que esta Lei lhe impõe: 
I – na recuperação judicial e na falência: 
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Trata-se, a decisão que defere o processamento da recuperação 

judicial, de uma decisão de admissibilidade do processo, verdadeira 

autorização para que se inicie o processo de recuperação, não cabendo neste 

momento qualquer análise sobre a viabilidade da empresa devedora de 

efetivamente superar a crise econômico-financeira em que se encontra20. 

 

A decisão que defere o processamento da recuperação judicial foi 

inicialmente recebida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência como 

sendo um mero despacho, sem cunho decisório, sendo, portanto, 

irrecorrível21. Contudo, a jurisprudência evoluiu e agora apresenta 

entendimento sólido de que o ato judicial que defere o processamento da 

recuperação judicial é decisão22 e, em sendo assim, e tendo potencial para 

gerar eventual prejuízo, é recorrível através de agravo de instrumento23. Esse 

é o entendimento de Luiz Roberto Ayoub e Cassio Cavalli: 

                                                                                                                                                                                     

a) enviar correspondência aos credores constantes na relação de que trata o inciso III do 
caput do art. 51, o inciso III do caput do art. 99 ou o inciso II do caput do art. 105 desta 
Lei, comunicando a data do pedido de recuperação judicial ou da decretação da falência, 
a natureza, o valor e a classificação dada ao crédito; [...]” 

20 BARROS NETO, Geraldo Fonseca de. Aspectos Processuais da Recuperação Judicial. 
Florianópolis: Conceito Editorial, 2014, p. 109-112. 

21 Nesse sentido, é o entendimento de Sergio Campinho, para quem o ato do juiz que 
determina o processamento da recuperação judicial, por sua natureza de despacho de 
mero expediente, é irrecorrível, citando posicionamento do Tribunal de Justiça de São 
Paulo no mesmo sentido, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 533.546.4/8-00. 
(CAMPINHO, Sérgio. Falência e recuperação de empresa: O novo regime da insolvência 
empresarial. 7. ed. rev. e atual. de acordo com a Lei Complementar n. 147/2014 e com a 
Lei n. 13.043/2014. Rio de Janeiro: Renovar, 2015, p. 146-148). No mesmo sentido é o 
posicionamento de Manuel Justino Bezerra Filho, que defende a aplicação analógica da 
Sumula n. 264 do STJ, editada em 2002, portanto sob o regime da legislação falimentar 
anteriormente vigente. In: BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Lei de recuperação de 
empresas e falência: comentada: Lei 11.101, de 9 de fevereiro de 2005: comentário artigo 
por artigo. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 164. 

22 BARROS NETO, Geraldo Fonseca de. Aspectos Processuais da Recuperação Judicial. 
Florianópolis: Conceito Editorial, 2014, p. 112. 

23 Em acórdão proferido pela 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de 
Justiça de São Paulo no julgamento do Agravo de Instrumento nº 2212946-
64.2015.8.26.0000 extrai-se o seguinte: “Frise-se: a decisão recorrida se limitou deferir o 
processamento do pedido de recuperação judicial, na forma do artigo 52 da L. 11.101/05. 
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Conquanto seja decisão de cognição sumária, tanto que o art. 52 da 
LRF estabelece que “estando em termos a documentação exigida no 
art. 51 desta Lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação 
judicial”, por ela (a) há analise da legitimidade daquele que postula a 
recuperação, (b) são praticados diversos atos de natureza 
acautelatória, como a suspensão do curso das ações e execuções 
em trâmite contra a empresa devedora e a dispensa de apresentação 
de certidões negativas para contratação, (c) é nomeado o 
administrador judicial, (d) há determinação da “intimação do 
Ministério Público e a comunicação por carta as Fazendas Pública 
Federal e de todos os estados e municípios em que o devedor tiver 
estabelecimento”, bem como (e) será determinado ao Registro de 
Empresas que proceda à anotação da recuperação judicial no 
registro correspondente. 
A decisão que defere o processamento da recuperação judicial 
envolve análise perfunctória de mérito, em cognição pouco 
aprofundada, e afeta interesses da empresa devedora e de terceiros. 
Por esse motivo, é melhor seguir a orientação de Ricardo Jose 
Negrão Nogueira e referir-se à “decisão de processamento.” É 
decisão interlocutória e, portanto, pode ser objeto de recurso. 
Conforme se lê no Enunciado 52, elaborado por ocasião da I Jornada 

                                                                                                                                                                                     

No regime da lei anterior (DL 7661/45), o Superior Tribunal de Justiça chegou a 
sumular entendimento de que o despacho que mandava processar a concordata 
preventiva não comportava recurso (Súmula 264 do STJ). Tal entendimento não 
prevaleceu no regime da lei atual, após breve período de hesitação. O entendimento 
hoje sedimentado dos Tribunais é no sentido do cabimento do recurso de agravo de 
instrumento (cfr. TJSP, AI 604160.4/8-00 Rel. Des. Pereira Calças; STJ, AR no AI 
1.008.393, Rel. min. Fernando Gonçalves).” (Relator: Francisco Loureiro; Comarca: 
Diadema; Data do julgamento: 29/02/2016; Data de registro: 29/02/2016) 
Acórdão no mesmo sentido foi prolatado pela 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial 
do Tribunal de Justiça de São Paulo no julgamento do Agravo de Instrumento nº 2108212-
62.2015.8.26.0000: “Conheço do recurso. Malgrado haja quem sustente ser irrecorrível 
a decisão que defere o processamento de recuperação judicial (cf. Manoel Justino 
Bezerra Filho, "Lei de Recuperação de Empresas e Falência", Ed. RT, 9ª ed., 2013, p. 
160), entendo cabível a interposição de agravo de instrumento por quem afirme estar 
sofrendo gravame processual decorrente do deferimento, ou ainda quando seja 
alegada matéria que o juiz devesse conhecer de ofício. No tema, cabe ainda trazer à 
colação o Enunciado nº 52 da I Jornada de Direito Comercial do Conselho da Justiça 
Federal: "A decisão que defere o processamento da recuperação judicial desafia agravo de 
instrumento" (in www.cjf.jus.br, acesso em 25.8.2015).” Agravo de instrumento. 
Recuperação judicial. Processamento deferido. Decisão mantida. Possibilidade de 
litisconsórcio ativo. Desnecessidade de demonstração nesta fase da viabilidade do plano a 
ser apresentado. Alegação de incorreção na relação de bens dos sócios que não basta 
para impedir o processamento da recuperação. Alterações em quadro societário não 
configuram, por si só, ofensa à boa-fé objetiva. Recurso desprovido.” (Relator: Campos 
Mello; Comarca: São Pedro; Órgão julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; 
Data do julgamento: 09/09/2015; Data de registro: 24/09/2015) 
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de Direito Comercial do CJF: “A decisão que defere o processamento 
da recuperação judicial desafia agravo de instrumento”24. 

 

 Com relação aos efeitos do deferimento do processamento da 

recuperação judicial, a suspensão do curso da prescrição e de todas as ações 

e execuções em face do devedor é um dos mais importantes, e se coaduna 

com o espírito da lei de buscar a preservação da empresa e a manutenção 

dos empregos e da fonte produtora, na medida em que a suspensão impede 

atos de constrição contra o patrimônio do devedor, além de lhe permitir 

ganhar “fôlego” durante os 180 (cento e oitenta) dias de duração da 

suspensão, que se relacionam com o prazo de duração do próprio processo 

de recuperação judicial, desde o seu deferimento até a realização da 

assembleia geral de credores para a votação do plano de recuperação judicial 

a ser apresentado pelo devedor. 

 

 Indo mais além, há entendimento jurisprudencial firmado, 

principalmente da 2a Seção do STJ, no sentido de que mesmo após o decurso 

do prazo de 180 (cento e oitenta) dias não é razoável a retomada das 

execuções individuais2526. 

                                                           

24 AYOUB, Luiz Roberto; CAVALLI, Cassio. A Construção Jurisprudencial da Recuperação 
Judicial de Empresas. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 110. 

25 “PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL. JUÍZO 
DE DIREITO E JUÍZO DO TRABALHO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECLAMAÇÃO 
TRABALHISTA. ATOS DE EXECUÇÃO. MONTANTE APURADO. SUJEIÇÃO AO JUÍZO 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 6º, § 4º, DA LEI N. 11.101/05. RETOMADA DAS 
EXECUÇÕES INDIVIDUAIS. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. COMPETÊNCIA DA 
JUSTIÇA ESTADUAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 
1. Com a edição da Lei n. 11.101, de 2005, respeitadas as especificidades da falência 
e da recuperação judicial, é competente o respectivo Juízo para prosseguimento dos 
atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de credores, que 
envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais, inclusive trabalhistas, ainda 
que tenha ocorrido a constrição de bens do devedor. 
2. Se, de um lado, há de se respeitar a exclusiva competência da Justiça laboral para 
solucionar questões atinentes à relação do trabalho (art. 114 da CF); por outro, não se 
pode perder de vista que, após a apuração do montante devido ao reclamante, processar-
se-á no juízo da recuperação judicial a correspondente habilitação, ex vi dos princípios e 
normas legais que regem o plano de reorganização da empresa recuperanda. 
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 Outro efeito importante de decisão que defere o processamento da 

recuperação judicial é que ela acarreta a impossibilidade de o devedor desistir 

do seu pedido de recuperação judicial, salvo se obtiver aprovação para tanto 

na assembleia geral de credores27. 

 

 No prazo de 60 (sessenta) dias contados da publicação da decisão que 

deferir o processamento da recuperação judicial, o devedor deverá apresentar 

o seu plano de recuperação judicial, contendo a descrição detalhada dos 

meios de recuperação que pretende empregar, além de demonstração da 

viabilidade econômica da proposta, acompanhado de laudo econômico-

financeiro e de avaliação dos seus bens e ativos, subscrito por profissional 

                                                                                                                                                                                     

3. A Segunda Seção do STJ tem entendimento jurisprudencial firmado no sentido de 
que, no estágio de recuperação judicial, não é razoável a retomada das execuções 
individuais após o simples decurso do prazo legal de 180 dias de que trata o art. 6º, § 
4º, da Lei n. 11.101/05. 
4. Decisão agravada mantida por seus próprios fundamentos. 
5. Agravo regimental desprovido.” 
(AgRg no CC 110.287/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA 
SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 29/03/2010) 
Ver também: EDcl no Ag 1329097/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA 
STJ, julgado em 10/12/2013, DJe 03/02/2014; CC 68.173/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE 
SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO STJ, julgado em 26/11/2008, DJe 04/12/2008. 

26
 No mesmo sentido, julgado do TJ/SP: “Agravo de instrumento. Recuperação judicial. 

Suspensão das ações e execuções em face do devedor que, em hipóteses 
excepcionais, poderá exceder o prazo de 180 dias, contados do deferimento do 
processamento da recuperação judicial. Situação excepcional do caso concreto, à luz 
de assembleia geral de credores em futuro próximo. Decisão mantida. Agravo a que se 
nega provimento.” (Relator: Pereira Calças; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 1ª 
Câmara Reservada de Direito Empresarial; Data do julgamento: 12/08/2015; Data de 
registro: 15/08/2015) 
27 NEGRAO, Ricardo. Aspectos Objetivos da Lei de Recuperação de Empresas e de 

Falências. Lei n. 11.101, de 9 de fevereiro de 2005. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 
210. No mesmo sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo: 
“Recuperação Judicial. Pedido de desistência. Possibilidade desde que atendidos os 
requisitos legais. Inteligência do art. 52, § 4º, da LFR. Decisão de homologação do 
pedido de desistência que se mostrou adequada. Recurso parcialmente conhecido e, 
na parte conhecida, improvido.” (Agravo de Instrumento nº 2139885-73.2015.8.26.0000, 
Relator: Maia da Cunha; Comarca: Indaiatuba; Órgão julgador: 1ª Câmara Reservada de 
Direito Empresarial; Data do julgamento: 12/08/2015; Data de registro: 15/08/2015) 
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legalmente habilitado ou empresa especializada, conforme determina o artigo 

53 da Lei 11.101/2005. 

 

 Após a apresentação do plano de recuperação judicial, os credores 

serão convocados a apresentar suas objeções, no prazo de 30 (trinta) dias. A 

apresentação de uma única objeção tem como consequência a necessária 

convocação, pelo juízo, da assembleia geral de credores, foro em que o plano 

apresentado será debatido, eventualmente alterado e, ao final, votado pelos 

credores ali presentes. 

 

 Uma vez realizada a assembleia geral de credores, uma ata com o seu 

resultado deverá ser apresentada ao juiz que, após analisar o resultado, 

concederá ou não a recuperação judicial ao devedor. 

 

 Paralelamente ao desdobramento da linha mestra procedimental da 

recuperação judicial, como já dito, desenvolve-se de forma acessória o 

processo de verificação dos créditos submetidos à recuperação judicial, que a 

princípio são declarados pelo próprio devedor no momento do pedido inicial, 

mas que podem ser contestados, incluídos ou excluídos pelos credores e pelo 

Ministério Público, em procedimentos próprios e individualizados, que 

correrão de forma paralela ao procedimento principal, mas que podem ter 

grande influência uns sobre os outros. 

 

 O procedimento de verificação dos créditos tem uma fase inicial 

administrativa, ou extrajudicial, em que a análise das habilitações de crédito e 

divergências apresentadas pelos credores contra a relação inicial de credores 

apresentada pelo próprio devedor é feita pelo administrador judicial, sem a 

participação do juízo (artigo 7o da Lei 11.101/2005). Após a publicação da lista 

de credores pelo administrador judicial, esses têm o prazo de 15 (quinze) dias 
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para apresentar impugnações, as quais serão então analisadas pelo juízo da 

recuperação judicial. 

 

 Os procedimentos de verificação dos créditos são de extrema 

importância, pois além de contribuírem, de forma ampla, para a formação do 

quadro geral de credores, podem determinar aspectos cruciais do 

procedimento principal da recuperação judicial, tais como os valores dos 

créditos detidos por cada credor, o direito a voto nas assembleias e a 

quantidade de credores em cada classe. 

 

 Com efeito, as assembleias de credores são o foro central em que se 

decidirá o destino da empresa em recuperação, sendo os critérios de valor do 

crédito, quantidade de credores e direito de voto em cada classe precípuos 

para a aprovação do plano de recuperação judicial de acordo com os 

parâmetros estabelecidos nos artigos 41 e 45 da Lei 11.101/2005. Isso porque 

os credores votam de acordo com a situação do quadro geral de credores no 

momento em que a assembleia é realizada, conforme determina o artigo 39 

da Lei 11.101/2005, ou, se ainda não aprovado esse, com base na relação de 

credores elaborada pelo administrador judicial após a análise das eventuais 

habilitações de crédito e divergências, ou, na falta de tal relação, na lista de 

credores apresentada pelo próprio devedor. 

 

 Outro aspecto denota ainda mais a importância da análise dos créditos 

para o procedimento da recuperação judicial: mesmo que o valor, classe ou 

mesmo a existência do crédito seja alterada após a realização da assembleia, 

a decisão assemblear permanece, não sendo passível de invalidação apenas 

pela mudança na condição de determinado credor2829. 

                                                           

28 “[A] lei, no § 2º, do artigo 39, sufraga regra garantidora de uma estabilidade das 
deliberações dos credores, ao instituir que não serão elas invalidadas em razão de 
posterior decisão judicial acerca da existência, quantificação ou classificação dos créditos. 
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 Sendo esses os principais aspectos do procedimento da recuperação 

judicial, passaremos à análise mais detalhada do plano de recuperação 

judicial, seus efeitos sobre os créditos dos credores sujeitos à recuperação 

judicial e o resultado da assembleia geral de credores. 

 

                                                                                                                                                                                     

O que se leva em consideração é a posição do credor à época da realização e do conclave 
a qual, admite a lei, possa sofrer alterações sem que esse fato, todavia, seja capaz de 
invalidar a deliberação tomada.” In: CAMPINHO, Sérgio. Falência e recuperação de 
empresa: O novo regime da insolvência empresarial. 7. ed. rev. e atual. de acordo com a 
Lei Complementar n. 147/2014 e com a Lei n. 13.043/2014. Rio de Janeiro: Renovar, 2015, 
p. 92. 

29 “Agravo de Instrumento - Recuperação Judicial – Assembleia geral de credores - 
Anulação - Inadmissibilidade. Além de não poder pleitear direito alheio em nome próprio, 
não se anula assembleia geral de credores por verificar-se, em momento posterior, 
alteração quanto à existência, quantificação ou classificação de créditos. Agravo 
desprovido.” 
(TJ/SP, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Agravo de Instrumento n° 649.347-
4/0-00, Relator: Lino Machado; Comarca: Barueri; Data do julgamento: 15/12/2009; Data 
de registro: 21/01/2010) (grifamos) 
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3 O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, A NOVAÇÃO DAS 

OBRIGAÇÕES DO DEVEDOR E O RESULTADO DA ASSEMBLEIA GERAL 

DE CREDORES 

 

3.1 A APRESENTAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL PELO 

DEVEDOR 

 

 A apresentação do plano de recuperação judicial pelo devedor é 

momento de fundamental importância no processo de recuperação judicial, 

pois, uma vez apresentado tal documento, relevantes desdobramentos 

ocorrerão. 

 

 O plano de recuperação judicial tem como principal objetivo a 

superação da crise econômico-financeira experimentada pelo devedor, que 

deve nesse mesmo documento detalhar a maneira pela qual pretende atingir 

tal superação, bem como os meios a serem empregados para tanto30. Nesse 

sentido, pode-se definir o plano de recuperação judicial como “uma ponte que 

nos leva do local onde estamos para o local onde pretendemos chegar”31, 

sempre tendo como objetivo final e precípuo a efetiva recuperação da 

empresa32. 

                                                           

30 “A recuperanda deve discriminar pormenorizadamente os meios de recuperação a serem 
empregados, com seu resumo. Consiste este na descrição pormenorizada da integração 
entre os vários meios empregados e o resultado pretendido em cada fase de implantação. 
Ao devedor faculta-se escolher um dos meios exemplificados no art. 50 da Lei n. 
11.101/2005, podendo, ainda, se preferir, optar por outros de seu interesse não 
relacionados pelo legislador, mesclando vários instrumentos de saneamento que considere 
eficazes a solução da crise.” In: NEGRAO, Ricardo. O Papel do Judiciário na Homologação 
do Plano. In: ANDRIGHI, Fatima Nancy; BENETI, Sidnei; ABRAO, Carlos Henrique 
(Coords.). 10 Anos de Vigência da Lei de Recuperação e Falência (Lei n. 11.101/2005). 
Retrospectiva Geral Contemplando a Lei n. 13.043/2014 e a Lei Complementar n. 
147/2014. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 96. 

31 MALHEIROS, Aristides. “Plano de recuperação – isso funciona?”. In: Revista do 
Advogado, São Paulo, AASP, v. 29, n. 105, p. 21-28, set. 2009. 

32 Uma outra definição do que seria um plano de recuperação judicial é dada por Jorge Luiz 
Lopes do Canto: “O plano de recuperação é o conjunto de medidas e providências a serem 
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 Mais uma vez a útil lição de Ricardo Negrão: 

 
Com clareza, o legislador apresenta como principal objetivo do plano 
recuperatório a superação da crise econômico-financeira do devedor, 
indicando que o empresário deve atingi-la com o emprego de meios 
eficientes à manutenção da empresa, compreendida nos perfis 
objetivo, corporativo e funcional. 
O plano é, numa visão externa à empresa, o meio pelo qual o 
devedor em crise apresenta aos credores sua compreensão acerca 
da extensão desse seu estado deficitário e o modo pelo qual 
pretende convencê-los a colaborarem a superá-lo. [...] 
Se o objetivo for plenamente alcançado, a empresa será preservada 
e se conservará atendendo à sua função social, expressão ainda a 
ser melhor definida pelos comercialistas pátrios [...].33 

 

 O plano deve ser apresentado pela empresa devedora no prazo de 60 

(sessenta) dias, contados da publicação da decisão que deferir o 

processamento da recuperação judicial, sob pena de convolação em falência, 

nos termos do que dispõe o artigo 53 da Lei 11.101/2005. Recebido o plano, o 

juiz ordenará a publicação de edital, dando ciência aos credores de tal 

recebimento, e fixando o prazo para a apresentação, pelos credores, de 

eventuais objeções ao plano apresentado pelo devedor34. 

 

                                                                                                                                                                                     

adotadas para sanar e reestruturar, econômica e financeiramente, uma empresa, a fim de 
que esta possa exercer a sua atividade empresarial de sorte a obter o ganho desejado, 
expondo detalhadamente a forma e os recursos que dispõe para atingir este objetivo”. In: 
CANTO, Jorge Luiz Lopes do. A convolação da recuperação em falência. In: ANDRIGHI, 
Fatima Nancy; BENETI, Sidnei; ABRAO, Carlos Henrique (Coords.). 10 Anos de Vigência 
da Lei de Recuperação e Falência (Lei n. 11.101/2005). Retrospectiva Geral 
Contemplando a Lei n. 13.043/2014 e a Lei Complementar n. 147/2014. São Paulo: 
Saraiva, 2015, p. 230. 

33 NEGRAO, Ricardo. O Papel do Judiciário na Homologação do Plano. In: ANDRIGHI, 
Fatima Nancy; BENETI, Sidnei; ABRAO, Carlos Henrique (Coords.). 10 Anos de Vigência 
da Lei de Recuperação e Falência (Lei n. 11.101/2005). Retrospectiva Geral 
Contemplando a Lei n. 13.043/2014 e a Lei Complementar n. 147/2014. São Paulo: 
Saraiva, 2015, p. 91-93. 

34 “Art. 55. Qualquer credor poderá manifestar ao juiz sua objeção ao plano de recuperação 
judicial no prazo de 30 (trinta) dias contado da publicação da relação de credores de que 
trata o § 2o do art. 7o desta Lei.” 
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 Nada impede, no entanto, que, antes de ordenar a publicação do edital 

e de receber eventuais objeções, o juiz verifique a ordem formal do plano 

apresentado, podendo, inclusive, conceder prazo para eventual emenda ou 

esclarecimentos que julgar necessários35. 

 

 A possibilidade de o juiz fazer um exame preliminar do plano de 

recuperação judicial apresentado pelo devedor também se presta a evitar 

eventuais ilegalidades antes mesmo da submissão do plano aos credores 

para aprovação36, sendo a ausência de previsão expressa na Lei 11.101/2005 

quanto a tal possibilidade objeto de crítica da doutrina, com destaque para o 

entendimento de Ricardo Negrão, que sugere, inclusive, a aplicação analógica 

do artigo 284 do Código de Processo Civil de 197337 (conforme autorizado 

pelo artigo 189 da Lei 11.101/2005) em casos de flagrante violação da lei pelo 

plano de recuperação apresentado: 

 
Aparentemente, portanto, ao receber o plano o magistrado deve, 
imediatamente, ordenar a publicação do edital. 
Contudo, não parece deva ser assim. Deixar para apreciar aspectos 
formais da proposta que se articula, inclusive redacionais, conduz a 
inevitáveis rejeições por credores, dúvidas durante a fase de 
execução, declarações de nulidade, homologação parcial e, 
evidentemente, impõe custos ao processo. 

                                                           

35 NEGRAO, Ricardo. Aspectos Objetivos da Lei de Recuperação de Empresas e de 
Falências. Lei n. 11.101, de 9 de fevereiro de 2005.  5. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 
213. 

36 “Por isso, é fundamental que o juiz, ao receber o plano de recuperação, proceda ao 
exame de sua admissibilidade, analisando cuidadosamente a observância dos requisitos 
legais, antes de admiti-lo automaticamente e determinar a publicação de edital. Notando a 
ilegalidade, deve permitir ao devedor que apresente novo plano, sob pena de, não o 
fazendo, se caracterizar a não apresentação do plano, com a consequente convolação da 
recuperação em falência.” In: BARROS NETO, Geraldo Fonseca de. Aspectos processuais 
da recuperação judicial. Florianópolis: Conceito Editorial, 2014, p. 130. 

37 Atualmente, artigo 321 do Novo Código de Processo Civil:  
“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 
e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 
mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 
indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 
Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.” 
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Em geral, a ausência desse exame preliminar acarreta atrasos e 
opera frequentemente o afastamento de cláusulas em fase recursal, 
por sua ilegalidade. Defeitos dessa natureza violam a celeridade e a 
economia processual, dando causa a recursos já em fase avançada 
do processamento da recuperação, com evidente prejuízo ao 
interesse dos credores, não podendo ser ignorado, ainda, que essa 
situação em nada viabiliza a superação da crise vivenciada pelo 
autor. 
Recomendável, portanto, a aplicação do Código de Processo Civil, 
como expressamente autoriza o art. 189, devendo o magistrado 
determinar a emenda do texto apresentado pelo autor, no prazo legal 
(CPC, art. 284, analogicamente), ao encontrar no plano apresentado 
cláusulas que indiquem expressa violação da lei, apresentem 
dificuldades de interpretação ou as que afrontem à jurisprudência 
dominante, bem como as que contenham expressões contraditórias 
ou omissões etc.38 

 

 Estamos de pleno acordo com a posição defendida pelos autores acima 

citados, na medida em que o exame preliminar do plano de recuperação 

judicial pelo juízo, ao contrário de significar um possível atraso no cronograma 

do procedimento de recuperação judicial – que apresenta prazos 

relativamente curtos e interligados uns aos outros, de modo que eventual 

atraso ou extensão de um prazo pode levar ao descumprimento de outro, 

especialmente o que estabelece a necessidade de se realizar a assembleia 

geral de credores no prazo de até 150 (cento e cinquenta) dias contados do 

deferimento do processamento da recuperação judicial –, pode se traduzir em 

verdadeira economia de tempo, bem precioso para empresas em dificuldade 

econômico-financeira, eis que tal exame preliminar pode evitar discussões 

futuras e em fase recursal que atrasariam ainda mais o desfecho do processo 

de recuperação judicial. 

 

 

 

                                                           

38 NEGRAO, Ricardo. O Papel do Judiciário na Homologação do Plano. In: ANDRIGHI, 
Fatima Nancy; BENETI, Sidnei; ABRAO, Carlos Henrique (Coords.). 10 Anos de Vigência 
da Lei de Recuperação e Falência (Lei n. 11.101/2005). Retrospectiva Geral 
Contemplando a Lei n. 13.043/2014 e a Lei Complementar n. 147/2014. São Paulo: 
Saraiva, 2015, p. 110. 
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3.2 OBJEÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL  

 

 A partir da apresentação do plano de recuperação pelo devedor e da 

publicação do edital referido acima, dois caminhos possíveis se abrem no 

processo de recuperação judicial: (i) se nenhum credor apresentar objeção ao 

plano apresentado pelo devedor, o juiz concederá a recuperação judicial 

pretendida, conforme determina o artigo 58, caput, primeira parte, da Lei 

11.101/200539; ou (ii) se houver a apresentação de uma única objeção que 

seja, o juiz convocará a assembleia geral de credores para deliberação sobre 

o plano apresentado, seguindo o quanto disposto no artigo 56, caput, da Lei 

11.101/200540. 

 

 Na primeira hipótese, a ausência de objeção indica, ainda que 

tacitamente, que todos os credores sujeitos à recuperação judicial 

concordaram com a proposta do devedor para repactuação de sua dívida, não 

havendo razão para se convocar uma assembleia geral de credores. Nesse 

caso, caberá ao juiz analisar o preenchimento dos requisitos legais do plano 

para a sua posterior homologação41. 

 

 A experiência prática demonstra, contudo, que é muito incomum a não 

apresentação de objeção por qualquer dos credores, cenário que nos levaria 

à supressão da fase de deliberação dos credores reunidos em assembleia, 

que é justamente o momento em que os credores têm a prerrogativa de 

influenciar e conduzir a renegociação das dívidas e obrigações do devedor 

                                                           

39 “Art. 58. Cumpridas as exigências desta Lei, o juiz concederá a recuperação judicial 
do devedor cujo plano não tenha sofrido objeção de credor nos termos do art. 55 
desta Lei ou tenha sido aprovado pela assembleia-geral de credores na forma do art. 45 
desta Lei.” (grifo nosso). 

40 “Art. 56. Havendo objeção de qualquer credor ao plano de recuperação judicial, o juiz 
convocará a assembleia-geral de credores para deliberar sobre o plano de recuperação.” 

41 BARROS NETO, Geraldo Fonseca de. Aspectos processuais da recuperação judicial. 
Florianópolis: Conceito Editorial, 2014, p. 134. 
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para um patamar minimamente aceitável por eles, que têm nesse momento 

um grande poder de barganha sobre o devedor. Assim, parece-nos que deixar 

passar essa oportunidade não seria uma atitude benéfica aos próprios 

credores. 

 

 Apesar de não muito frequentes, encontra-se na jurisprudência casos 

em que se considerou não ter havido objeções ao plano de recuperação 

proposto pelo devedor, seja porque as objeções apresentadas 

tempestivamente foram objeto de desistência por seus autores, ou foram 

rejeitadas liminarmente, seja porque efetivamente não houve apresentação de 

qualquer objeção, o que levou o juiz a não convocar a assembleia geral de 

credores e a homologar o plano apresentado: 

 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Decisão que, dispensada a 
realização de assembleia geral de credores, concede a 
recuperação judicial. Irresignação de uma determinada instituição 
financeira credora, inscrita na classe III. Alegação de que a decisão 
recorrida é nula em razão de irregularidade na publicação do edital 
de objeções ao plano e da dispensa da convocação da assembleia 
geral de credores. Plano de recuperação judicial que ademais 
apresentaria ilegalidades passíveis de controle judicial a ensejar sua 
anulação. Insurgência que não comporta acolhida. Hipótese em que 
houve publicação conjunta dos editais previstos nos artigos 7º, §2º e 
53, parágrafo único, da LRF, disciplinada deste o deferimento do 
processamento da recuperação. Possibilidade. Prejuízos não 
demonstrados. Credor agravante que se manteve inerte. Única 
objeção apresentada que não impugnou os termos do plano em 
si. Rejeição liminar irrecorrida. Convocação da AGC reputada 
inútil. Dispensa ademais outrora deliberada por decisão 
irrecorrida. Verificação da legalidade pelo Poder Judiciário das 
disposições do plano. Possibilidade. Carência excessiva. 
Inocorrência. Carência inferior ao prazo bienal de supervisão de 24 
meses a que alude o art. 61, caput, e 63 da LRF. Prazo de 
pagamento de 05 anos em parcelas semestrais de maior valor. Falta 
de previsão de juros e atualização monetária pela aplicação do CDI. 
Impossibilidade. A ausência de previsão de juros não pode ser 
aceita, bem como a atualização monetária pelo CDI, cujas taxas se 
revelam incompatíveis com a natureza da dívida que a empresa 
recuperanda assumira. Alegação de iliquidez das parcelas que por 
sua vez não se sustenta. Apuração mediante simples cálculo. 
Alteração apenas do critério de atualização para aplicação da Tabela 
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desta Corte e incidência de juros legais de 1% ao mês. - RECURSO 
PROVIDO EM PARTE. 
(TJ/SP, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Agravo de 
Instrumento n. 2026150-62.2015.8.26.0000, Relator Ramon Mateo 
Júnior; Data do julgamento: 11/11/2015; Data de registro: 
17/11/2015) 
 
Recuperação judicial. Concessão. Cessões de créditos a pessoas 
físicas e/ou jurídicas diferentes da recuperanda. Ausência de prova 
de qualquer ilegalidade ou irregularidade. Assembleia Geral que 
não foi convocada porque não houve a apresentação de objeção 
ao plano. Agravo de instrumento não provido. 
(TJ/SP, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Agravo de 
Instrumento n° 994.09.273185-7, Relator Romeu Ricupero; Data do 
julgamento: 04/05/2010; Data de registro: 20/05/2010). 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO SEM 
REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. 
OBJEÇÕES INTEMPESTIVAS. DESISTÊNCIAS. 1 – A 
homologação do plano de recuperação judicial só será 
condicionada à prévia assembleia geral de credores se 
houverem impugnações tempestivas, segundo o artigo 55 da lei 
de falências. Não havendo provas de tais impugnações, correta 
a decisão que homologa o referido plano. 2 – Tratando-se de 
direito disponível é lícito a qualquer credor desistir da objeção 
interposta. AGRAVO IMPROVIDO. 
(TJ/GO, 4a Câmara Cível, Agravo de Instrumento n. 446863-
11.2009.8.09.0000, Rel. Des. Carlos Escher, julgado em 12/08/2010, 
DJe 652 de 31/08/2010). 

 

 Como acontece mais comumente, todavia, os credores apresentam 

suas objeções ao plano de recuperação judicial, indicando quais os aspectos 

e elementos do plano que, ao ver deles, não lhes convêm ou não se prestam 

ao objetivo de efetivamente recuperar a empresa devedora. A objeção pode 

ser apresentada por qualquer credor, e precisa ser fundamentada, ainda que 

de forma sucinta, devendo-se apontar em que aspectos e por quais razões o 

objetante discorda do plano apresentado pelo devedor. 

 

 Importante notar que não cabe ao juiz, nesse momento, a exemplo do 

que ocorre com o plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor, 

fazer qualquer análise de mérito das objeções eventualmente apresentadas, 
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devendo apenas impulsionar o processo no sentido da convocação da 

assembleia geral de credores. Contudo, mais uma vez, deve-se ponderar a 

possibilidade de o juiz examinar os pressupostos e condições de tais 

objeções, podendo indeferi-las liminarmente quando não apresentarem 

condições mínimas de regular processamento. 

 

 Manuel Justino Bezerra Filho, examinando o tema, defende que 

 
Cabe ao juiz examinar inicialmente essas objeções, quanto aos 
pressupostos e condições, podendo indeferir liminarmente aquelas 
que se apresentem sem condições de regular processamento. Por 
outro lado, embora não deva o juiz, neste momento, entrar no mérito 
da objeção, ainda assim deve analisar, mesmo que de forma 
perfunctória, o que consta da objeção e também, se for o caso, 
indeferir liminarmente seu processamento, nos casos nos quais seja 
possível tal tipo de decisão. De qualquer forma, repita-se que, como 
regra geral, havendo objeção, o juiz convocará a assembleia geral de 
credores42. 

 

 Havendo, portanto, objeção e desde que não rejeitada liminarmente ou 

de que dela não desista o credor antes de convocada a assembleia43, deverá 

o juiz convocar a assembleia geral de credores, ocasião em que se deliberará 

sobre o plano para, em decisão coletiva dos credores, aprovar, rejeitar ou 

modificar o plano de recuperação. 

 

 

 

                                                           

42 BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Lei de recuperação de empresas e falência: 
comentada: Lei 11.101, de 9 de fevereiro de 2005: comentário artigo por artigo. 7. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 177-178. 

43 “A objeção deve ser fundamentada, ainda que de forma sucinta. O que é necessário e que 
se aponte em que aspectos e por quais razões o objetante discorda da proposta. Não o 
sendo, a objeção deve ser rejeitada liminarmente. Admite-se que credor desista da objeção 
apresentada, desde que antes de convocada a assembleia.” . In: BARROS NETO, Geraldo 
Fonseca de. Aspectos processuais da recuperação judicial. Florianópolis: Conceito 
Editorial, 2014, p. 134. 
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3.3 A ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES PARA APRECIAÇÃO DO 

PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E SEUS POSSÍVEIS RESULTADOS 

 

 De uma forma ampla, a assembleia geral de credores consiste 

 
na reunião dos credores sujeitos aos efeitos da falência ou da 
recuperação judicial, ordenados em categorias derivadas da natureza 
de seus respectivos créditos, com o fim de deliberar sobre as 
matérias que a lei venha a exigir sua manifestação, ou sobre aquelas 
que possam lhes interessar. Revela um foro facultativo e não 
permanente de decisões dos credores, instalado e operado em 
estrita obediência das prescrições legais, para decidir situação 
específica eventualmente surgida no curso do processo44. 

 

 A assembleia geral de credores que tem por atribuição deliberar sobre a 

aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação judicial 

apresentado pelo devedor está prevista no artigo 35, inciso I, letra a), da Lei 

11.101/2005, e deve ser realizada em até no máximo 150 (cento e cinquenta) 

dias contados do deferimento do processamento da recuperação judicial. 

 

 A convocação para a assembleia geral de credores se dará por edital 

publicado no órgão oficial e em jornais de grande circulação nas localidades 

da sede e filiais da empresa em recuperação, com antecedência mínima de 

15 (quinze) dias da data proposta para a realização da assembleia, que será 

presidida pelo administrador judicial (art. 37 da Lei 11.101/2005). 

 

 Em uma primeira convocação, a assembleia será instalada com a 

presença de credores titulares de mais da metade dos créditos de cada 

                                                           

44 CAMPINHO, Sérgio. Falência e recuperação de empresa: O novo regime da insolvência 
empresarial. 7. ed. revista e atualizada de acordo com a Lei Complementar n. 147/2014 e 
com a Lei n. 13.043/2014. Rio de Janeiro: Renovar, 2015, p. 79. 
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classe45, computados pelo valor. Em segunda convocação, a assembleia se 

instalará com qualquer número de credores46. 

 

 Instalada a assembleia, o administrador judicial deverá escolher um 

secretário dentre os credores presentes para compor a mesa. Na sequência, 

recomenda-se que o conteúdo do plano de recuperação judicial seja lido aos 

credores, para posterior início dos debates. 

 

 Uma vez submetido à análise e deliberação dos credores reunidos em 

assembleia, o plano de recuperação judicial pode ser modificado e, ao final, 

aprovado ou rejeitado47. As condições, circunstâncias e especificidades do 

resultado da deliberação da assembleia sobre o plano de recuperação 

definirão as bases sobre as quais a decisão de concessão da recuperação 

judicial poderá e deverá ser proferida. 

 

                                                           

45 Na recuperação judicial os credores são divididos em 4 (quatro) classes, estabelecidas 
pelo artigo 41 da Lei 11.101/2005, a saber: I – titulares de créditos derivados da legislação 
do trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho; II – titulares de créditos com garantia 
real; III – titulares de créditos quirografários, com privilégio especial, com privilégio geral ou 
subordinados. IV – titulares de créditos enquadrados como microempresa ou empresa de 
pequeno porte. 

46 Para Fabio Ulhoa Coelho, “em segunda convocação, a assembleia se instala com 
qualquer número de credores presentes. Se tiver atendido à convocação apenas um 
único credor quirografário, titular de crédito que represente parte ínfima do passivo, 
ele sozinho compõe a Assembleia. Nas matérias em que se não se exige quorum 
qualificado, só ele delibera validamente pelo conjunto de credores.” In: COELHO, Fábio 
Ulhoa. Comentários à Lei de Falências e de Recuperação de Empresas. 9. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2013, p. 93. (grifamos) 

47 “Agravo de instrumento. Recuperação Judicial. Alteração do plano de recuperação 
judicial durante Assembleia Geral de Credores. Possibilidade. Observância do art. 
56, §3º, da Lei nº 11.101/2005. Plano aprovado à unanimidade por duas classes, maioria 
de presentes e por mais da metade de valor dos créditos na classe dos credores 
quirografários. Decisão que homologou plano aprovado em Assembleia Geral de Credores 
regularmente realizada. Insurgência do agravante que não tem o condão de obstar o 
benefício pleiteado e concedido à sociedade agravada. Decisão mantida. Agravo a que se 
nega provimento.” 
(Agravo de Instrumento nº 2092502-02.2015.8.26.0000, Relator: Pereira Calças; Comarca: 
São Paulo; Órgão julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de 
Justiça de São Paulo; Data do julgamento: 10/06/2015; Data de registro: 12/06/2015) 
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 A assembleia geral de credores constitui um espaço de negociação e 

de deliberação entre o devedor e seus credores, razão pela qual podem os 

credores deliberar até mesmo pela sua suspensão, de modo a que as 

deliberações e tratativas sobre o plano sejam afinadas e continuem em outra 

data, bastando que tal suspensão seja proposta à assembleia geral e por esta 

aprovada. Não se trata de nova assembleia, mas sim de continuação da 

assembleia originalmente instalada e suspensa, de modo que podem 

participar da continuação apenas os credores que assinaram a lista de 

presença quando da instalação e abertura dos trabalhos no primeiro dia48. 

 

 Convém notar um ponto importante quanto às deliberações na 

assembleia geral de credores sobre o plano de recuperação judicial: o 

devedor não está obrigado a aceitar qualquer alteração proposta pelos 

credores, podendo até mesmo preferir a falência a uma recuperação judicial 

que não atenda aos seus interesses. 

 

 Diante desse panorama da assembleia geral de credores em que se 

delibera sobre o plano de recuperação judicial, tem-se as seguintes 

possibilidades de resultado: 

 
(i) a aprovação do plano de recuperação pela maioria dos 

credores de acordo com o quórum qualificado 
estabelecido na lei, ou seja, se angariar o voto 
favorável dos credores que representem mais da 
metade do valor total dos créditos presentes a 
assembleia, nas classes de credores quirografários e 
com garantia real e, cumulativamente, pela maioria 

                                                           

48 MAMEDE, Gladston. Direito empresarial brasileiro: falência e recuperação de empresas. 
6. ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 171. v. 4. Em sentido contrário, julgado do TJ/SP: 
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Pedido de adiamento de assembleia geral de credores, 
em razão da pendência de solução acerca de algumas irregularidades apontadas 
pela recuperanda. Indeferimento mantido. Suspensão ou adiamento vedados pela lei. 
Art. 39 §2º e 40 da LRF. Recurso desprovido.” (Relator: Teixeira Leite; Comarca: Sumaré; 
Órgão julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Data do julgamento: 
04/11/2014; Data de registro: 05/11/2014) 
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simples dos credores presentes em tais classes, e o 
voto favorável da maioria simples dos credores das 
classes trabalhista e de microempresa ou empresa de 
pequeno porte, contados por cabeça; 

(ii) aprovação do plano de recuperação judicial, contudo 
por quórum inferior ao exigido pela Lei 11.101/2005 
em seu artigo 45, §§ 1o e 2o49; 

(iii) a rejeição do plano de recuperação pela maioria dos 
credores, de acordo com os mesmos critérios acima;  

(iv) a modificação do plano apresentado, que depende da 
expressa e indispensável concordância do devedor, e 
que não pode ser prejudicial exclusivamente aos 
credores que não tiverem comparecido à assembleia;  

(v) a suspensão dos trabalhos assembleares, para 
retomada e votação do plano em data posterior. 

 

 Importante notar que, nas hipóteses (iv) e (v) acima listadas, haverá 

necessidade de retomada dos trabalhos de deliberação sobre o plano para 

posterior decisão de aprovação ou rejeição daquele. 

 

 Uma vez concluída a deliberação da assembleia geral de credores, 

deverá ser lavrada uma ata de todo o ocorrido, que será entregue ao juiz, 

junto com a lista de presença50, para que este tome a decisão prevista no 

artigo 58 da Lei 11.101/2005 ou, no caso de rejeição do plano, a decisão 

prevista no artigo 56, § 4o, da mesma lei51. 

 

                                                           

49 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial: Direito de empresa. 13. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2012, p. 446. v. 3. 

50 “As deliberações da assembleia geral serão reduzidas a termo em ata, que será juntada 
aos autos no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas do encerramento dos trabalhos, 
procedimento comum em toda assembleia, para que se formalize o que ocorreu e o que foi 
deliberado.” In: BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Lei de recuperação de empresas e 
falência: comentada: Lei 11.101, de 9 de fevereiro de 2005: comentário artigo por artigo. 7. 
ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 129. 

51 “Art. 56. Havendo objeção de qualquer credor ao plano de recuperação judicial, o juiz 
convocará a assembleia-geral de credores para deliberar sobre o plano de recuperação. 
[…] 
§ 4o Rejeitado o plano de recuperação pela assembleia-geral de credores, o juiz 
decretará a falência do devedor.” (grifo nosso). 
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 Apesar de existir discussão doutrinária sobre a absoluta correlação 

entre o resultado da assembleia e a decisão de concessão (ou não) a ser 

proferida pelo juiz, é certo que as deliberações dos credores e o conteúdo da 

ata lavrada por ocasião da assembleia guiarão o juiz no caminho da decisão a 

ser tomada. 

 

 Para Sergio Campinho, o  

 
controle judicial das deliberações assembleares se impõe quando 
presentes vícios ou defeitos capazes de macular o seu resultado. E 
esse controle não se limita à verificação de sua legalidade formal; 
igualmente se espraia à aferição de sua legalidade material ou 
substancial. [...] Ao juiz que preside o processo de recuperação 
judicial ou de falência fica reservado o poder de desconsiderar, para 
fins de formação da vontade coletiva dos credores, aqueles votos 
ilegais, abusivos ou conflitantes, caracterizadores, em última análise, 
de uma ilicitude lato sensu.52 

 

 Fabio Ulhoa Coelho defende que 

 
a deliberação assemblear não pode ser alterada ou questionada pelo 
Judiciário, a não ser em casos excepcionais como a hipótese do art. 
58, § 1o, ou a demonstração de abuso de direito de credor em 
condições formais de rejeitar, sem fundamentos, o plano articulado 
pelo devedor.53 

 

 Para Alberto Camiña Moreira, a  

 

a lei brasileira não confere ao juiz nenhuma margem de 
discricionariedade para a imposição de um plano aos credores 
discordantes. Basta, e dizemos isso sem nenhuma conotação 
pejorativa, verificação aritmética do resultado da assembleia.54 

                                                           

52 CAMPINHO, Sérgio. Falência e recuperação de empresa: O novo regime da insolvência 
empresarial. 7. ed. rev. e atual. de acordo com a Lei Complementar n. 147/2014 e com a 
Lei n. 13.043/2014. Rio de Janeiro: Renovar, 2015, p. 93-94. 

53 COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à Lei de Falências e de Recuperação de Empresas. 
9. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 234-235. 

54 MOREIRA, Alberto Camina. Poderes da assembleia de credores, do juiz e atividade do 
Ministério Público. In: PAIVA, Luiz Fernando Valente de. Direito Falimentar e a nova Lei de 
Falência e Recuperação de Empresas. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 253 e 259. 
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 O conteúdo da decisão a ser tomada pelo juízo após o recebimento da 

ata com o resultado da deliberação da assembleia geral de credores quanto 

ao plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor será objeto de 

análise aprofundada no item 4.1., infra. 

 

3.4 A NOVAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL – SUA NATUREZA JURÍDICA 

 

 Importante ressaltar, a esta altura, que o conteúdo do plano 

eventualmente aprovado pelos credores implica que as obrigações ali 

constituídas representam expressa novação daquelas que existiam até o 

momento do pedido de recuperação judicial. É o que dispõe o artigo 59 da Lei 

11.101/2005:  

 

“O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos 
anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele 
sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o 
do art. 50 desta Lei”. 

 

 Trata-se de novação que, apesar de vinculada àquela prevista no artigo 

360 do Código Civil, como defendido por importantes doutrinadores, como 

Manuel Justino Bezerra Filho55 – que entende se tratar da novação conforme 

prevista no artigo 360 do Código Civil, sem qualquer referência ao fato de tal 

novação poder vir a ser desconstituída na hipótese de descumprimento do 

plano de recuperação judicial –, tem suas próprias peculiaridades, sendo 

considerada uma novação sujeita à condição resolutiva. 

 

                                                           

55 BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Lei de recuperação de empresas e falência: 
comentada: Lei 11.101, de 9 de fevereiro de 2005: comentário artigo por artigo. 7. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 183. 
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 Vejamos. Segundo lição de Caio Mario da Silva Pereira, a novação é 

uma modalidade de extinção da obrigação sem que se realize um efetivo 

pagamento, na medida em que se conceitua como a constituição de uma 

obrigação nova, em substituição da antiga, que fica extinta56. Para que se 

configure a novação, os seguintes requisitos devem ser verificados: (i) 

consentimento do agente, que deve ter aptidão para validamente pagar e 

receber; (ii) existência de antiga obrigação a ser substituída; (iii) nascimento 

de nova obrigação válida; e (iv) a intenção de novar. 

 

 A novação prevista no Código Civil tem como efeitos: a extinção da 

obrigação antiga, a extinção dos acessórios e garantias da dívida (Código 

Civil, art. 364), a exoneração dos devedores solidários na hipótese de 

novação concluída entre o credor e apenas um dos deveres solidários, e a 

extinção de eventuais exceções e vícios da obrigação antiga. 

 

 No mesmo sentido é o posicionamento de Judith Martins-Costa em 

seus comentários ao Código Civil: 

 
A novação constitui modalidade de extinção de uma obrigação em 
virtude da constituição de uma obrigação nova que vem ocupar o 
lugar da primeira. É uma forma de pagamento indireto que, ao 
mesmo tempo em que extingue o débito anterior, produz um novo 
débito, em um ato único, de modo que não apenas se assume nova 
dívida: se assume uma nova dívida em lugar da outra, que se 
extingue. Este é o mais relevante traço da novação, sem cuja 
compreensão é impossível a apreensão do instituto, da sua 
funcionalidade e da sua eficácia, que é a de criar e extinguir relação 
jurídica por efeito do mesmo ato jurídico57. 

 

                                                           

56 PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituições de Direito Civil: Teoria geral das obrigações. 
Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 273. v. II. 

57 MARTINS-COSTA, Judith. Comentários ao novo Código civil: do direito das obrigações, 
do adimplemento e da extinção das obrigações. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 562-563. 
v. V, t. I. 
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 Vê-se, portanto, que a principal característica da novação é extinguir 

uma obrigação anterior e criar uma nova, e um dos seus principais efeitos a 

extinção dos acessórios e garantias da antiga dívida. 

 

 No caso da recuperação judicial, as obrigações novadas por ocasião da 

homologação de um plano de recuperação judicial não se extinguem 

propriamente, mas apenas se o devedor cumprir as novas obrigações 

previstas no plano de recuperação judicial no prazo de supervisão judicial – 

isto é, as que se vencerem em até 2 (dois) anos contados a partir da 

concessão da recuperação. Trata-se, sem dúvida, de novação subordinada a 

uma condição resolutiva consistente no cumprimento do plano, sob pena de, 

na hipótese de descumprimento, resolução da obrigação nele contraída e 

consequente resolução da extinção da obrigação anterior, que ressurge como 

nova, mas exatamente igual à anteriormente extinta. 

 

 Ademais, a novação operada nos créditos anteriores ao pedido de 

recuperação judicial obriga o devedor e todos os credores sujeitos ao plano, 

sem prejuízo, contudo, das garantias, que permanecem hígidas, conforme 

determina o artigo 59, caput, da Lei 11.101/200558. 

 

 Sendo assim, não há como equiparar a novação operada por ocasião 

da concessão da recuperação judicial com aquela prevista no Código Civil. 

 

 Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, 

em julgado paradigmático59, em que se discute o tipo de novação operada 

pelo plano de recuperação: 

                                                           

58 CALÇAS, Manoel de Queiroz Pereira. Novação recuperacional. Revista do Advogado, São 
Paulo, AASP, v. 29, n. 105, p. 115-128, set. 2009 

59 “RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. DÍVIDAS COMPREENDIDAS NO 
PLANO. NOVAÇÃO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PROTESTOS. 
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Todavia, a novação operada pelo plano de recuperação fica 
sujeita a uma condição resolutiva, na medida em que o art. 61 da 
Lei nº 11.101/05 dispõe que o descumprimento de qualquer 
obrigação prevista no plano acarretará a convolação da 
recuperação em falência, com o que os credores terão 
reconstituídos seus direitos e garantias nas condições 
originalmente contratadas, deduzidos os valores eventualmente 
pagos e ressalvados os atos validamente praticados no âmbito 
da recuperação judicial. (grifo nosso). 

 

 Em outra decisão recente60, o STJ consolidou a tese da novação 

recuperacional, com suas peculiaridades e diferenças em relação à novação 

                                                                                                                                                                                     

BAIXA, SOB CONDIÇÃO RESOLUTIVA. CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PRVISTAS 
NO PLANO DE RECUPERAÇÃO. 
1. Diferentemente do regime existente sob a vigência do DL nº 7.661/45, cujo art. 148 
previa expressamente que a concordata não produzia novação, a primeira parte do art. 
59 da Lei nº 11.101/05 estabelece que o plano de recuperação judicial implica 
novação dos créditos anteriores ao pedido. 
2. A novação induz a extinção da relação jurídica anterior, substituída por uma nova, não 
sendo mais possível falar em inadimplência do devedor com base na dívida extinta. 
3. Todavia, a novação operada pelo plano de recuperação fica sujeita a uma 
condição resolutiva, na medida em que o art. 61 da Lei nº 11.101/05 dispõe que o 
descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano acarretará a convolação 
da recuperação em falência, com o que os credores terão reconstituídos seus 
direitos e garantias nas condições originalmente contratadas, deduzidos os valores 
eventualmente pagos e ressalvados os atos validamente praticados no âmbito da 
recuperação judicial. 
4. Diante disso, uma vez homologado o plano de recuperação judicial, os órgãos 
competentes devem ser oficiados a providenciar a baixa dos protestos e a retirada, dos 
cadastros de inadimplentes, do nome da recuperanda e dos seus sócios, por débitos 
sujeitos ao referido plano, com a ressalva expressa de que essa providência será adotada 
sob a condição resolutiva de a devedora cumprir todas as obrigações previstas no acordo 
de recuperação. 
5. Recurso especial provido.” 
(STJ, TERCEIRA TURMA, REsp 1260301/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado 
em 14/08/2012, DJe 21/08/2012) (grifo nosso) 

60 “DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
EXECUÇÕES INDIVIDUAIS SUSPENSAS. IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. 
POSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO. APROVAÇÃO DO PLANO FORA DO PRAZO 
DE 180 DIAS. IRRELEVÂNCIA. NOVAÇÃO RECONHECIDA. 
1. O STJ, sem prever nenhuma condicionante, definiu a tese de que: "A novação 
resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em 
assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria 
devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas” (REsp 1272697/DF, Rel. 
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 
18/06/2015). 
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prevista no Código Civil, especialmente por estar sujeita a uma condição 

resolutiva: 

 
O STJ, sem prever nenhuma condicionante, definiu a tese de 
que: “A novação resultante da concessão da recuperação 
judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e 
as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora 
devem ser extintas, e não apenas suspensas.” (grifo nosso). 

 

 Na doutrina, Pereira Calças defende que 

 
 

                                                                                                                                                                                     

2. É sedimentada, ademais, a jurisprudência mitigando o rigor do prazo de suspensão das 
ações e execuções, que poderá ser ampliado em conformidade com as especificidades do 
caso concreto; de modo que, em regra, uma vez deferido o processamento ou, a fortiori, 
aprovado o plano de recuperação judicial, é incabível o prosseguimento automático das 
execuções individuais, mesmo após transcorrido o referido lapso temporal. Precedentes. 
3. Nesse período de suspensão do feito executivo é que surgem os incidentes de 
habilitação e impugnação, instaurados logo após o deferimento do processamento da 
recuperação (art. 52, §1° e 7° §§ 1° e 2° e 8° da Lei 11.101/2005). 
4. Na hipótese, tramitavam, ao mesmo tempo, uma execução em face do devedor que 
estava suspensa pelo processamento da recuperação e o pleito de impugnação pela 
discordância do montante do crédito consignado na relação proposta pelo administrador 
judicial. Em razão disso, o magistrado entendeu que a impugnação deveria ser extinta sem 
exame do mérito, haja vista que os feitos teriam o mesmo objeto: discussão do montante 
devido. 
5. No entanto, levando em conta uma interpretação sistemática da norma, nenhum dos 
processos deveria, de plano, ter sido extinto naquele momento processual, uma vez que 
remanesce interesse do credor na impugnação, sendo justamente a fase estipulada pela 
norma para discussão e reconhecimento do quantum devido e qualificação do crédito. 
6. O processamento da impugnação traz uma série de consequências processuais 
específicas para o credor peticionante. Conforme se verifica do rito, o Juízo da impugnação 
pode conceder efeito suspensivo ou determinar a inscrição ou modificação do valor ou 
classificação no quadro, "para fins de exercício de direito de voto em assembleia geral" 
(parágrafo único do art. 17). Ademais, o magistrado determinará, com processamento da 
impugnação, a reserva de numerário em favor do credor para seu eventual atendimento 
(art.16). Além disso, a homologação do plano extingue a execução que estava 
suspensa pela novação; na impugnação, ao revés, não haverá necessariamente a 
extinção do incidente, que poderá continuar discutindo o montante devido. 
7. No caso, mostra-se recomendável o prosseguimento da impugnação, seja pelo ângulo 
do credor, que almeja a correção de seu crédito, seja pela sociedade recuperanda, que 
tem interesse na definição do quadro-geral de credores para o bom caminhar do plano de 
recuperação. 
8. Recurso especial provido.” 
(REsp 1212243/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 
01/09/2015, DJe 29/09/2015) (grifo nosso) 
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a novação, prevista no art. 59 da Lei no. 11.101/2005, como 
consequência da concessão da recuperação judicial à empresa-
devedora, não tem a mesma natureza jurídica do instituto regrado 
pelo art. 360 do Código Civil (art. 999 e ss. do CC/1916), o qual 
acarreta a extinção das dívidas novadas. 61 

 

 Continuando, afirma que 

 
entendo que a novação prevista na Lei 11.101/2005 acarreta a 
extinção da obrigação do devedor em recuperação, desde que ele 
cumpra as obrigações previstas no plano no prazo de supervisão 
judicial, isto é, as que se vencerem até dois anos a partir da 
concessão da recuperação. Fica a novação, portanto, subordinada a 
condição resolutiva, mercê do que, descumprida qualquer obrigação 
prevista no plano (inadimplido o plano), a nova obrigação nele 
contraída resolve-se, com a consequente resolução da extinção da 
obrigação primitiva, surgindo uma obrigação nova, exatamente igual 
à anteriormente extinta, mas nova. 

 

 Para Fábio Ulhoa Coelho, as 

 
novações, alterações e renegociações realizadas no âmbito da 
recuperação judicial são sempre condicionais. Quer dizer, valem e 
são eficazes unicamente na hipótese de o plano de recuperação ser 
implementado e ter sucesso. Caso se verifique a convolação da 
recuperação judicial em falência, os credores retornam, com todos os 
seus direitos ao status quo ante.62 

 

 Já para Manuel Justino Bezerra Filho, o artigo 59 da Lei 11.101/2005 

“prevê que a aprovação do plano de recuperação implica novação dos 

créditos anteriores ao pedido, novação que ocorre conforme previsto no art. 

360 do Código Civil”63. 

 

                                                           

61 CALÇAS, Manoel de Queiroz Pereira. Novação recuperacional. Revista do Advogado, São 
Paulo, AASP, v. 29, n. 105, p. 115-128, set. 2009. 

62 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial: Direito de empresa. 13 ed. São Paulo: 
Saraiva, 2012, p. 448. v. 3. 

63 BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Lei de recuperação de empresas e falência: 
comentada: Lei 11.101, de 9 de fevereiro de 2005: comentário artigo por artigo. 7. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 183. 
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 Filiamo-nos à corrente que entende ser a novação recuperacional uma 

modalidade sui generis de novação, que não se aplica com base nos mesmos 

preceitos do Código Civil, uma vez que condicionada ao efetivo cumprimento, 

pelo devedor, das obrigações previstas no plano de recuperação judicial. 

 

 Outra peculiaridade da novação operada pelo plano de recuperação 

judicial aprovado pelos credores e homologado pelo juízo é que essa não 

aproveita os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, como se 

depreende do artigo 49, parágrafo primeiro, da Lei 11.101/2005: “Os credores 

do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios 

contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”. 

 

 Essa peculiaridade está consolidada no entendimento jurisprudencial 

sobre o tema: 

 
AGRAVO REGIMENTAL –  RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO 
DEVEDOR PRINCIPAL –  PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO 
AJUIZADA CONTRA TERCEIROS DEVEDORES SOLIDÁRIOS OU 
COOBRIGADOS - ADMISSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA. 
A recuperação judicial do devedor principal não impede o 
prosseguimento das execuções, nem acarreta a suspensão ou a 
extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou 
coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois 
não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 
52, inciso III, e a novação a que se refere o art. 59, caput, por 
força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005 
(STJ, Recurso Especial 1333349/SP, da relatoria do ministro 
LUIS FELIPE SALOMÃO, por acórdão transitado em julgado em 
11/03/2015, sob o rito dos recursos repetitivos). Inviável nova 
apreciação da matéria pela via do Recurso Especial, nos termos do 
art. 543-C do CPC.  Agravo improvido. 
(Tribunal de Justiça de São Paulo; Câmara Especial de Presidentes; 
Agravo Regimental nº 2005230-67.2015.8.26.0000/50001; Relator: 
Luiz Antonio de Godoy (Pres. da Seção de Direito Privado); 
Comarca: São Paulo; Data do julgamento: 05/05/2016; Data de 
registro: 09/05/2016) 

 

 Sergio Campinho, ao comentar o artigo 59 da Lei 11.101/2005, expõe 

que 
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o preceito legal em análise manda preservar as garantias do crédito 
que, desse modo, não ficam alteradas pela novação operada. [...] Da 
mesma forma, condiciona à expressa aprovação do credor a 
alienação de bem objeto de garantia real ou a substituição da 
garantia (§ 1o, do artigo 50).64 

 

 Outro ponto de extrema importância no tema da novação 

recuperacional é a necessidade de aprovação expressa dos credores quanto 

à novação operada pelo plano de recuperação judicial, especialmente quanto 

às garantias. 

 

 Diversos julgados de tribunais como o STJ65, Tribunal de Justiça de São 

Paulo e Tribunal de Justiça de Goiás66 demonstram a necessidade de tal 

aprovação expressa: 

                                                           

64 CAMPINHO, Sérgio. Falência e recuperação de empresa: O novo regime da insolvência 
empresarial. 7. ed. rev .e atual. de acordo com a Lei Complementar n. 147/2014 e com a 
Lei n. 13.043/2014. Rio de Janeiro: Renovar, 2015, p. 163. 

65 “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC 
E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR 
TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS 
CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. 
IMPOSSIBILIDADE. 
INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6º, CAPUT, 49, § 1º, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI 
N. 11.101/2005. 
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "A recuperação judicial do devedor principal não 
impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações 
ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia 
cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 
6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do 
que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005". 
2. Recurso especial não provido.” 
(REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado 
em 26/11/2014, DJe 02/02/2015). 

66 “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ASSEMBLEIA GERAL DOS 
CREDORES. MODIFICAÇÕES DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
POSSIBILIDADE. LIBERAÇÃO DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS. 
IMPOSSIBILIDADE. DISCORDÂNCIA EXPRESSA DOS CREDORES. 1. Pode haver a 
modificação dos termos contidos no plano de recuperação judicial durante os debates da 
assembleia geral de credores, uma vez que se trata de solenidade em que os interessados 
poderão discutir e deliberar acerca das melhores condições para o soerguimento da 
empresa e o recebimento de seus créditos. Inteligência do art. 35, I, “a”, da Lei 11.101/05. 
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A recuperação judicial do devedor principal não impede o 
prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de 
ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados 
em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes 
aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, 
ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que 
dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005. (REsp 
1333349/SP). 
 
Agravo. Alienação Fiduciária. Busca e apreensão. Liminar deferida. 
Devedora em recuperação judicial. Prazo de suspensão a tal 
impedimento já expirado. Alegação de novação para identificar a 
exclusão da garantia da dívida. Inadmissibilidade. Falta de 
aprovação expressa do credor fiduciário, tanto que propôs ação. 
Inteligência dos artigos 6o, § 4o, 49, § 3o, 50, § Io, e 59, "caput", 
da Lei 11.101/05. Caráter de excussão de garantia da demanda ora 
apreciada cuja marca é a apreensão da coisa, para sua alienação 
imediata. Recurso denegado. 
(TJ/SP; 25ª Câmara de Direito Privado; Agravo de Instrumento n° 
0040555-79.2011.8.26.0000; Relator: Sebastião Flávio; Comarca: 
Barueri; Data do julgamento: 05/04/2011; Data de registro: 
07/04/2011) 
 
Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Plano de recuperação 
que contém cláusula que estende os efeitos da novação aos 
coobrigados, devedores solidários, fiadores e avalistas. Credor que 
vota pela aprovação do plano, ressalvada a cláusula extensiva da 
novação aos garantidores e avalistas. A novação prevista como 
efeito da recuperação judicial não tem a mesma natureza jurídica da 
novação disciplinada pelo Código Civil. Validade e eficácia da 
cláusula extensiva da novação aos garantidores em face dos 
credores que expressamente aprovaram o plano, sem ressalvar 
aludida cláusula. Ineficácia da cláusula extensiva em relação 
aos credores que aprovaram o plano com ressalva expressa 
objetando indigitada cláusula. Reconhecimento do direito dos 
credores impugnantes da cláusula extensiva de intentar ou 
prosseguir nas ações contra avalistas e demais garantidores. Agravo 
provido. 

                                                                                                                                                                                     

2. A novação prevista no art. 59 da Lei 11.101/05 está sujeita a aprovação dos 
credores. Desse modo, havendo manifesta discordância quanto à novação dos 
créditos, deve prevalecer o interesse dos credores. 3. Somente há falar em liberação 
das garantias reais e fidejussórias no plano de recuperação judicial, se os credores, de 
forma expressa e inequívoca, concordarem com a liberação, uma vez que havendo a 
posterior decretação da falência da empresa recuperanda, os credores retornam, com 
todos os seus direitos, ao estado anterior à homologação do plano de recuperação judicial. 
4. Não se verifica o tratamento diferenciado entre credores, quando, pertencentes à 
mesma classe, são submetidos às mesmas condições. AGRAVO CONHECIDO E 
PARCIALMENTE PROVIDO.” 
(TJ/GO, 5a Câmara Cível, Agravo de Instrumento n. 137393-24.2012.8.09.0000, Rel. Des. 
Francisco Vildon Jose Valente, julgado em 24/01/2013, DJe 1244 de 15/02/2013) 
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(TJ/SP; Câmara Reservada à Falência e Recuperação; Agravo de 
Instrumento n° 0322490-94.2010.8.26.0000; Relator: Pereira Calças; 
Comarca: São Paulo; Data do julgamento: 01/02/2011; Data de 
registro: 09/02/2011) 
 
A novação prevista no art. 59 da Lei 11.101/05 está sujeita a 
aprovação dos credores. Desse modo, havendo manifesta 
discordância quanto à novação dos créditos, deve prevalecer o 
interesse dos credores. 3. Somente há falar em liberação das 
garantias reais e fidejussórias no plano de recuperação judicial, se os 
credores, de forma expressa e inequívoca, concordarem com a 
liberação, uma vez que havendo a posterior decretação da falência 
da empresa recuperanda, os credores retornam, com todos os seus 
direitos, ao estado anterior à homologação do plano de recuperação 
judicial.  
(TJ/GO, 5a Câmara Cível, Agravo de Instrumento n. 137393-
24.2012.8.09.0000, Rel. Des. Francisco Vildon Jose Valente, julgado 
em 24/01/2013, DJe 1244 de 15/02/2013) 

 

 O aspecto condicional da novação verificada na recuperação judicial é 

tema de extrema importância para o exame do conteúdo e efeitos da decisão 

que concede a recuperação, que será analisada de forma mais detida no 

próximo capítulo deste trabalho. 
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4 A DECISÃO DE CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ARTIGO 

58, CAPUT, DA LEI 11.101/2005 

 

 Após a finalização da assembleia geral de credores, o seu resultado, 

seja de aprovação ou de rejeição do plano, de acordo com a ata a ser lavrada 

pelo administrador judicial, será entregue ao juiz no prazo de 48 horas de sua 

realização, conforme estabelece o artigo 37, § 7o, da Lei 11.101/220567. 

 

 Caso o plano de recuperação judicial tenha sido rejeitado pela 

assembleia geral de credores, o juiz decretará a falência do devedor. É o que 

determina o artigo 56, § 4o, da Lei 11.101/200568, refletido ainda no artigo 73, 

inciso III, da mesma lei. 

 

 Segundo Fabio Ulhoa, “se nenhum plano tiver sido aprovado, por outro 

lado, a rejeição é transmitida ao juiz, para que ele decrete a falência do 

requerente do benefício”.69 

 

 Por outro lado, se o plano de recuperação não tiver sofrido objeção dos 

credores ou se tiver sido aprovado pela assembleia geral de credores de 

acordo com os requisitos do artigo 45, e desde que cumpridas as exigências 

                                                           

67 “Art. 37. A assembleia será presidida pelo administrador judicial, que designará 1 (um) 
secretário dentre os credores presentes. 
[...] 
§ 7o Do ocorrido na assembleia, lavrar-se-á ata que conterá o nome dos presentes e as 
assinaturas do presidente, do devedor e de 2 (dois) membros de cada uma das classes 
votantes, e que será entregue ao juiz, juntamente com a lista de presença, no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas.” 

68 “Art. 56. Havendo objeção de qualquer credor ao plano de recuperação judicial, o juiz 
convocará a assembleia-geral de credores para deliberar sobre o plano de recuperação. 
[...] 
§ 4 Rejeitado o plano de recuperação pela assembleia-geral de credores, o juiz 
decretará a falência do devedor.” 

69 COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários a Lei de Falências e de Recuperação de Empresas. 
9. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 168. 



53 

 

 

 

 

da Lei 11.101/2005, o juiz concederá a recuperação judicial do devedor, 

conforme determina o artigo 58 da Lei 11.101/2005:  

 

Art. 58. Cumpridas as exigências desta Lei, o juiz concederá a 
recuperação judicial do devedor cujo plano não tenha sofrido objeção 
de credor nos termos do art. 55 desta Lei ou tenha sido aprovado 
pela assembléia-geral de credores na forma do art. 45 desta Lei. 

 

 Apesar de o artigo 58 não mencionar em seu caput, o juiz também 

concederá a recuperação judicial de devedor cujo plano tenha sido alterado 

com a sua concordância, nos termos do artigo 56, § 3o, da Lei 11.101/200570. 

 

 Além das 3 (três) hipóteses de concessão acima elencadas – plano que 

não sofreu objeções; plano aprovado de acordo com o quórum qualificado 

exigido pela Lei 11.101/2005; e plano alterado com a concordância do 

devedor e posteriormente aprovado –, existe outra possibilidade de 

concessão da recuperação judicial, mesmo nos casos em que o plano tenha 

sido rejeitado ou, melhor dizendo, aprovado por quorum inferior ao exigido 

pela lei, evitando-se, assim, a decretação imediata da falência do devedor. 

 

 Trata-se de situação intermediária entre a aprovação automática pelos 

credores e a decretação da falência, prevista no parágrafo primeiro, incisos I, 

II e III, e parágrafo segundo, do artigo 58 da Lei 11.101/2005. Desde que 

presentes todos os requisitos elencados nos referidos parágrafos, o juiz 

também deverá conceder a recuperação judicial de devedor que obteve 

aprovação do seu plano de recuperação judicial por parte substancial de seus 

                                                           

70 “Art. 56. Havendo objeção de qualquer credor ao plano de recuperação judicial, o juiz 
convocará a assembléia-geral de credores para deliberar sobre o plano de recuperação. 
(...) 
§ 3º O plano de recuperação judicial poderá sofrer alterações na assembleia-geral, 
desde que haja expressa concordância do devedor e em termos que não impliquem 
diminuição dos direitos exclusivamente dos credores ausentes.” 
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credores, mas sem ter alcançado o quorum qualificado de aprovação previsto 

no artigo 45 da Lei 11.101/2005, conforme se verá com mais profundidade no 

item 4.2 deste trabalho. 

 

4.1 O CONTEÚDO DA DECISÃO DE CONCESSÃO 

 

 Em um primeiro exame, o conteúdo da decisão que concede a 

recuperação judicial71 não parece suscitar muito debate: tratar-se-ia apenas 

de homologar a decisão tomada pelos credores reunidos em assembleia, a 

qual se atribuiu o status de “soberana”. Nas palavras de Gladston Mamede: 

 
A Lei 11.101/2005 atribuiu um poder soberano à assembleia geral 
para aprovar o plano de recuperação (desde que o seu conteúdo 
seja jurídico, ou seja, que seja constitucional e legal), ou para rejeitá-
lo. [...] 
Não se outorgou ao juiz qualquer poder de, contrariando a 
deliberação majoritária dos credores, conceder a recuperação judicial 
do empresário ou sociedade empresária. A recuperação judicial é um 
acordo coletivo, cabendo ao Judiciário controlar essa transação 
judicial coletiva e, enfim, homologá-la, se não há vícios, ou seja, se 
não atenta contra a Constituição da República, aos princípios 
jurídicos e às leis vigentes no país.72 

 

 Considerando-se o papel preponderante e central que desempenham 

os credores no processo de recuperação judicial, não parece haver mesmo 

uma distância ou descompasso entre o que os credores decidirem e o 

conteúdo da decisão a ser proferida após o resultado da deliberação da 

assembleia geral dos credores. Se não existirem objeções ao plano, 

significando a concordância tácita dos credores com a proposta de 

recuperação oferecida pelo devedor, ou se o plano for aprovado pela maioria 

qualificada de todas as classes, conforme estabelecido na lei, o juiz julgará 

                                                           

71 Ou então a decisão que decreta a falência do devedor em recuperação, caso o seu plano 
seja rejeitado pela assembleia de credores, como se depreende do artigo 56, § 4o, da Lei 
11.101/2005. 

72 MAMEDE, Gladston. Direito empresarial brasileiro: falência e recuperação de empresas. 
6. ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 172-173. v. 4. 
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procedente o pedido trazido a exame pelo devedor, ou seja, concederá a 

recuperação judicial daquele. 

 

 Por outro lado, na hipótese de rejeição do plano pela assembleia geral 

de credores, a regra é que o juiz decrete a falência do devedor, a não ser que 

verifique estarem presentes os requisitos objetivos do artigo 58, §§ 1o e 2o, 

hipótese em que a recuperação será concedida excepcionalmente, a despeito 

da não ter a concordância dos credores no quórum exigido pela lei. 

 

 No entanto, a questão da vinculação absoluta do juiz ao quanto 

decidido pela assembleia para que tome a sua decisão de concessão da 

recuperação judicial vem gerando debates acerca do conteúdo que tal 

decisão pode apresentar. Existe a possibilidade de análise do conteúdo do 

plano de recuperação pelo judiciário, em uma espécie de controle judicial, ou 

o poder dos credores e a soberania das deliberações tomadas em assembleia 

são absolutos? Esse tema será objeto do item 4.1.1, infra. 

 

4.1.1 A possibilidade de análise do conteúdo do plano de recuperação 

judicial pelo judiciário na decisão de concessão (controle judicial) 

versus a soberania das deliberações dos credores reunidos em 

assembleia – alcance e limites 

 

 Fábio Ulhoa Coelho, ao tratar da soberania da assembleia de credores, 

salienta que 

 
O procedimento da recuperação, no direito brasileiro, visa criar um 
ambiente favorável à negociação entre o devedor em crise e seus 
credores. O ato do procedimento judicial em que privilegiadamente 
se percebe o objetivo da ambientação favorável ao acordo é, sem 
dúvida, a assembleia de credores. Por esta razão, a deliberação 
assemblear não pode ser alterada ou questionada pelo judiciário, a 
não ser em casos excepcionais como a hipótese do art. 58, § 1o, ou a 
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demonstração de abuso de direito de credor em condições formais 
de rejeitar, sem fundamentos, o plano articulado pelo devedor73. 

 

 Ricardo Negrão, em artigo já citado diversas vezes neste trabalho, 

denominado “O papel do judiciário na homologação do plano”, destaca que a 

jurisprudência pátria, na esteira da correspondente omissão legislativa, não 

permite ao juiz fundamentar a decisão de homologação ou não da decisão 

assemblear em critérios de viabilidade econômica74. 

 

 Com efeito, diversos julgados sustentam a posição do autor acima 

citado. Vejamos: 

 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Plano aprovado em assembleia de 
credores e homologado judicialmente. Alegação de ilegalidades e 
abusividades. Deságio de 70%, índice de correção monetária pela 
TR, carência de 12 meses, prazo de pagamento de 144 meses e 
ausência de previsão. Lei que atribui à assembleia de credores o 
poder de aprovar, modificar ou rejeitar o plano. Art. 35 I "a" LRF. 
Caráter contratual. Ausência de afronta à Constituição Federal, 
legislação infraconstitucional, boa-fé ou princípios gerais de direito. 
Enun. CJF 44. Viabilidade econômica do plano que foge do 
alcance de exame do Poder Judiciário. Enun. CJF 46. Recurso 
desprovido. 
(TJ/SP; 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Agravo de 
Instrumento nº 2249187-37.2015.8.26.0000; Relator: Teixeira Leite; 
Comarca: Mirassol; Data do julgamento: 20/04/2016; Data de 
registro: 20/04/2016) 
 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Plano aprovado em assembleia de 
credores e homologado judicialmente. Alegação de irregularidade, 
em razão da correção monetária pelo INPC, ausência de previsão de 
juros, aplicação de deságio de 40%, prazo para pagamento e 
carência para o início do pagamento. Lei que atribui à assembleia 
de credores a aprovação, modificação ou rejeição do plano. Art. 
35 I "a" LRF. Ausência de afronta à Constituição Federal, 
legislação infraconstitucional, boa-fé ou princípios gerais de 

                                                           

73 COELHO, Fabio Ulhoa. Comentários a Lei de Falências e de Recuperação de Empresas. 
9. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 234-235. 

74 NEGRAO, Ricardo. O Papel do Judiciário na Homologação do Plano. In: ANDRIGHI, 
Fatima Nancy; BENETI, Sidnei; ABRAO, Carlos Henrique (Coords.). 10 Anos de Vigência 
da Lei de Recuperação e Falência (Lei n. 11.101/2005). Retrospectiva Geral 
Contemplando a Lei n. 13.043/2014 e a Lei Complementar n. 147/2014. São Paulo: 
Saraiva, 2015, p. 97. 
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direito. Viabilidade econômica do plano que foge do alcance de 
exame do Poder Judiciário. Enun. CJF 46. Homologação que se 
impõe. Recurso desprovido. 
(TJ/SP; 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Agravo de 
Instrumento nº 2101105-64.2015.8.26.0000; Relator: Teixeira Leite; 
Comarca: Diadema; Órgão julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito 
Empresarial; Data do julgamento: 09/12/2015; Data de registro: 
10/12/2015) 
 
HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
PRAZO INICIAL PARA PAGAMENTO. DESÁGIO DE 50%. 
PREVISÃO DE INCIDÊNCIA DE TAXA REFERENCIAL E DE 
JUROS REMUNERATÓRIOS. VENDA DE ATIVOS. FISCALIZAÇÃO 
PELO JUIZ. AUSÊNCIA DE COMITÊ DE CREDORES. CRÉDITOS 
SUJEITOS À RECUPERAÇÃO. COBRANÇA CONTRA 
COOBRIGADOS DESARRAZOADA. PREVISÃO DE NOTIFICAÇÃO 
PARA MORA. POSSIBILIDADE DE PURGAÇÃO. PLANO EM 
CONFORMIDADE COM AS DECISÕES DAS CÂMARAS 
EMPRESARIAIS DO TRIBUNAL. IMPUGNAÇÃO INJUSTIFICADA. 
RECURSO NÃO PROVIDO.  
1. Plano de recuperação judicial. Homologação. Aprovação pela 
expressiva maioria dos credores em assembleia designada para tal 
fim. Impugnação. Descabimento. 
2. Tarefa difícil se apresenta ao Magistrado e ao Tribunal, diante 
destas premissas, o exame do plano de recuperação judicial 
aprovado pelos credores, que bem conhecem – melhor do que o 
Tribunal, certamente – a realidade vivida pela empresa em 
dificuldades e sabem das possibilidades de receber efetivamente os 
seus créditos. Avançar com maior profundidade no exame do 
plano de recuperação nestas condições, inclusive sobre a 
viabilidade de recuperação da empresa, parece trazer o risco, 
que não se deve correr, de substituir critérios de legalidade por 
critérios de conveniência e oportunidade, o que o Tribunal não 
está legitimado a fazer, porque nesse ponto a legitimidade é 
reservada aos credores. Não se afirma que o Tribunal deva se 
abster de verificar se as condições aprovadas prejudicam os 
credores, ou grupos de credores, ou se o plano concede 
vantagens contrárias à ordem pública ou fere a igualdade. Ao 
contrário, o que se defende é justamente que o Tribunal se 
contenha no exame da legalidade, da boa-fé e da ordem pública. 
3. Prazo para início de pagamento. Manutenção. A empresa precisa 
de tempo para se reorganizar, para reforçar seu caixa e ganhar o 
fôlego financeiro do qual necessita para quitar suas dívidas, de 
maneira que a moratória se mostra essencial ao soerguimento da 
empresa. 
4. Deságio de 50%. A Lei nº 11.101/2005 não prevê percentual de 
deságio, deixando a cargo dos credores referida deliberação, que 
certamente leva em consideração o conhecimento da situação da 
empresa. 
5. Previsão de Taxa Referencial e juros remuneratórios de 1% ao 
ano. Possibilidade. 
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6. Venda de ativos. Fiscalização pelo Magistrado. Ausência de 
formação do comitê de credores.  
7. O crédito submetido à recuperação judicial e contemplado pelo 
plano aprovado. será pago pela empresa devedora no processo 
recuperacional e nos moldes em que aprovado na proposta. Incide 
na recuperação judicial o princípio da par conditium creditorum, do 
qual é corolário a isonomia. Os terceiros coobrigados não se 
submetem ao pedido.  
8. Descumprimento do plano. A regra da Lei nº 11.101/2005 é que o 
descumprimento de qualquer obrigação assumida no plano causa o 
decreto de falência (art. 73, inc. IV) e não há qualquer previsão na lei 
sobre a necessária interpelação da empresa para constituição da 
mora ou concessão de prazo para sua purga. Não se pode 
estabelecer no plano disposição contrária à lei de regência da 
recuperação judicial, assim como não deve ser admitido maior 
encargo aos credores, que já estão sujeitos ao prazo de carência 
para o início dos pagamentos e os pesados deságios, como ocorre 
no caso dos autos. Cláusula nº 15.5 inválida. Pode o Juiz, entretanto, 
intimar o devedor antes de decidir sobre a falência e suas graves 
consequências. 
Homologação do plano da recuperanda que deve ser mantida, 
considerada não escrita a cláusula 15.5.  
Recurso parcialmente provido. 
(TJ/SP; 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Agravo de 
Instrumento nº 2144508-83.2015.8.26.0000; Relator: Carlos Alberto 
Garbi; Comarca: São Carlos; Data do julgamento: 16/11/2015; Data 
de registro: 18/11/2015) 

 

 Continuando, o autor apresenta diversos exemplos de legislação 

estrangeira em que se permite ao juiz imiscuir-se nas questões materiais do 

plano apresentado pelo devedor, podendo até mesmo rejeitá-lo liminarmente, 

como se vê em Portugal e na Alemanha75. 

                                                           

75 “Distintamente, outras legislações avançam nesse capítulo ao permitir, por exemplo, em 
Portugal, que o juiz possa, no despacho de admissão, recusar o plano, inclusive por 
considerá-lo manifestamente inexequível. [...]  
Semelhantemente, o art. 231 da lei alemã de insolvência (Insolvenzordung) dispõe no § 
231: 
(1) O juízo de insolvência indeferirá de ofício o plano de insolvência: 
1. quando as disposições sobre o direito de elaboração e sobre o conteúdo do plano não 
foram observados e o requerente não puder sanar as irregularidades ou não o faz dentro 
de um prazo razoável fixado pelo juízo; 
2. quando é evidente que o plano apresentado pelo devedor não tem nenhuma 
possibilidade de ser aprovado pelos credores ou de ser homologado pelo juízo; ou 
3. quando é óbvio que os direitos que competem aos participantes, de acordo com a parte 
organizatória do plano apresentado pelo devedor, não podem ser cumpridos.” In: 
NEGRAO, Ricardo. O Papel do Judiciário na Homologação do Plano. In: ANDRIGHI, 
Fatima Nancy; BENETI, Sidnei; ABRAO, Carlos Henrique (Coords.). 10 Anos de Vigência 
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 Ao analisar o posicionamento doutrinário e jurisprudencial sobre o tema, 

Ricardo Negrão aponta uma evolução no posicionamento do direito brasileiro, 

a despeito da complexidade do assunto, mostrando uma tendência dos 

tribunais no sentido de sujeitar as deliberações do plano de recuperação 

judicial aos requisitos de validade dos atos jurídicos em geral, através do 

controle judicial. 

 

 O Enunciado 44 da 1a Jornada de Direito Comercial do Conselho de 

Justiça Federal corrobora o posicionamento anotado pelo autor: “44. A 

homologação de plano de recuperação judicial aprovado pelos credores está 

sujeita ao controle judicial de legalidade”. 

 

 Já o STJ se pronunciou assim sobre o tema, confirmando a soberania 

da assembleia de credores, sujeita, no entanto, aos requisitos de validade dos 

atos jurídicos em geral: 

 

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO 
DE PLANO PELA ASSEMBLEIA DE CREDORES. INGERÊNCIA 
JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. CONTROLE DE LEGALIDADE DAS 
DISPOSIÇÕES DO PLANO. POSSIBILIDADE. RECURSO 
IMPROVIDO. 
1. A assembleia de credores é soberana em suas decisões 
quanto aos planos de recuperação judicial. Contudo, as 
deliberações desse plano estão sujeitas aos requisitos de 
validade dos atos jurídicos em geral, requisitos esses que estão 
sujeitos a controle judicial. 
2. Recurso especial conhecido e não provido. 
(REsp 1314209/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 
TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe 01/06/2012) 

 

 

                                                                                                                                                                                     

da Lei de Recuperação e Falência (Lei n. 11.101/2005). Retrospectiva Geral 
Contemplando a Lei n. 13.043/2014 e a Lei Complementar n. 147/2014. São Paulo: 
Saraiva, 2015, p. 97-99. 
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 No entanto, a possibilidade de exame da viabilidade econômico-

financeira do plano de recuperação judicial pelo judiciário continua sendo 

afastada, entendendo-se que tal prerrogativa ainda é exclusiva da assembleia 

de credores76. Veja-se julgado do STJ a respeito: 

 
 

DIREITO EMPRESARIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA. CONTROLE DE LEGALIDADE. 
VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA. CONTROLE JUDICIAL. 
IMPOSSIBILIDADE. 
1. Cumpridas as exigências legais, o juiz deve conceder a 
recuperação judicial do devedor cujo plano tenha sido aprovado em 
assembleia (art. 58, caput, da Lei n. 11.101/2005), não lhe sendo 
dado se imiscuir no aspecto da viabilidade econômica da empresa, 
uma vez que tal questão é de exclusiva apreciação assemblear. 
2. O magistrado deve exercer o controle de legalidade do plano 
de recuperação - no que se insere o repúdio à fraude e ao abuso 
de direito -, mas não o controle de sua viabilidade econômica. 
Nesse sentido, Enunciados n. 44 e 46 da I Jornada de Direito 
Comercial CJF/STJ. 
3. Recurso especial não provido. 
(STJ, 4a Turma, REsp 1359311/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE 
SALOMÃO, julgado em 09/09/2014, DJe 30/09/2014). 

 

 No mesmo sentido é o Enunciado 46 da 1a Jornada de Direito 

Comercial do Conselho de Justiça Federal, citado em julgados transcritos 

acima: “46. Não compete ao juiz deixar de conceder a recuperação judicial ou 

de homologar a extrajudicial com fundamento na análise econômico-financeira 

do plano de recuperação aprovado pelos credores”. 

 

 Vale notar, no entanto, que em caso recente, e sob o manto da 

possibilidade de controle judicial da legalidade do plano de recuperação, o 

Tribunal de Justiça de São Paulo houve por bem alterar aspectos econômicos 

do plano (aprovado) em razão de sacrifício excessivo dos credores ou de 

                                                           

76 “Uma vez atendidas as exigências legais, o juiz deve conceder a recuperação judicial do 
devedor cujo plano tenha sido aprovado em assembleia, sendo de ressaltar que a questão 
da viabilidade econômica da empresa é de exclusiva apreciação assemblear.” In: 
SALOMAO, Luis Felipe; SANTOS, Paulo Penalva. Recuperação Judicial, Extrajudicial e 
Falência: teoria e prática. 2. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 16). 
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incerteza quanto ao cumprimento das obrigações da devedora, mantendo 

outros que entendeu legais e reformando parcialmente a decisão de 

concessão da recuperação: 

 
 

Recuperação Judicial. Homologação do plano apresentado pela 
recuperanda, após aprovação pela assembleia-geral de credores. 
Possibilidade, ante a natureza negocial do plano de 
recuperação, de controle judicial da legalidade das respectivas 
disposições. Precedentes das C. Câmaras Especializadas de 
Direito Empresarial. Previsão de deságio da ordem de 70% 
(setenta por cento). Inadmissibilidade. Remissão parcial dos 
débitos que, nesses termos, desborda da razoabilidade, 
impondo sacrifício excessivo aos credores quirografários e aos 
com garantia real. Subordinação dos pagamentos previstos no 
plano a futura e eventual faturamento da devedora. 
Descabimento, ante a evidente incerteza das obrigações 
assumidas pela recuperanda, a inviabilizar até mesmo a 
fiscalização em torno do cumprimento do plano. Impossibilidade, 
ademais, de livre alienação de bens da devedora à míngua de 
controle por parte do Poder Judiciário. Inteligência dos arts. 66 e 142 
da Lei nº 11.101/2005. Prazo de carência para o início dos 
pagamentos, por seu turno, que não se mostra irregular, pois inferior 
ao lapso bienal de supervisão judicial. Ausência de previsão de 
pagamento de juros, bem como de incidência de correção monetária 
apenas a partir da concessão da recuperação judicial. Possibilidade. 
Disposição em torno da extensão dos efeitos da homologação do 
plano aos coobrigados da recuperanda. Ineficácia. Tema que não 
constitui objeto da recuperação judicial, desbordando das matérias 
passíveis de análise pela assembleia-geral de credores. Decisão de 
Primeiro Grau, homologatória do plano de recuperação judicial, 
reformada. Agravo de instrumento da credora a que se dá 
provimento. 
(TJ/SP, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Agravo de 
Instrumento n. 2072126-92.2015.8.26.0000, Relator: Fabio Tabosa; 
Data do julgamento: 31/08/2015; Data de registro: 03/09/2015). 

 

 Curioso que em outro caso a mesma Câmara entendeu ser o deságio 

de 70% do valor do crédito razoável, eis que a decisão dos credores sobre o 

que aceitar e como novar a dívida se insere na soberania da assembleia, mas 

ressaltou que cabe ao juiz observar não só a legalidade e constitucionalidade 

do plano de recuperação, mas também a ética, a boa-fé e o respeito aos 

credores: 
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Recuperação Judicial. Concessão. Soberania da decisão da 
assembleia geral de credores que não é absoluta, competindo 
ao juiz observar, mais do que apenas a sua legalidade e 
constitucionalidade, a ética, a boa-fé, o respeito aos credores e 
a manifesta intenção de cumprir a meta de recuperação. PLANO 
DE RECUPERAÇÃO. Deságio de 70%, pagamento em parcelas 
fixas, ausência de juros remuneratórios, decisão que se insere na 
soberania da assembleia e na sua natureza de novação com a qual 
assentiram os credores; atualização monetária pelo IGP-M, com 
termo inicial a partir da data da publicação da homologação do plano 
e concessão da recuperação judicial. Plano de Recuperação Judicial 
com presumida adequação e aparente intenção de permitir a 
recuperação sem deixar de estabelecer forma e prazo para 
pagamento dos credores. Criação de subclasses que, por si, não 
viola o princípio da isonomia. O que não se tolera é que a sua 
criação sirva para manipulação de votos nas deliberações em 
assembleia, do que não se cogita no caso. DESCUMPRIMENTO DO 
PLANO. Não compete à assembleia geral de credores deliberar 
sobre a conveniência ou não da decretação de falência, no caso 
de descumprimento do plano, porque este assunto está 
disciplinado expressamente nos artigos 61, §1º, e 62, da LRF. 
Recurso parcialmente provido. 
(TJ/SP, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Agravo de 
Instrumento n. 2043003-83.2014.8.26.0000; Relator: Ramon Mateo 
Júnior; Data do julgamento: 10/04/2015; Data de registro: 
03/07/2015) 

 

 De todo modo, a despeito de aparente contradição no resultado dos 

julgados ora examinados, a tendência que se verifica é a de respeito à 

soberania das decisões tomadas pelos credores reunidos em assembleia, 

zelando o poder judiciário pelo respeito às leis e à constituição, além da 

observância dos princípios da ética, boa-fé e respeito aos credores. 

 

 Ricardo Negrão defende que: 

 
ao magistrado cabe também, desde logo, aclarar e direcionar, 
quando possível, até por determinação ex officio, cláusulas que se 
mostram obscuras ou capítulos indispensáveis que se mostrem 
ausentes, saneando a omissão ou obscuridade. É possível prever, 
em muitos casos, desde a apresentação do plano, essas 
dificuldades, cabendo exclusivamente ao Judiciário determinar as 
correções, mesmo antes da submissão à assembleia geral, 
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atendendo à celeridade e à economia processual, de interesse de 
todos os participantes do processo recuperatório77. 

 

 A análise da jurisprudência e doutrina, portanto, aponta que cada vez 

mais os magistrados estarão atentos para os aspectos do plano de 

recuperação judicial que, de uma forma geral, violem a legalidade e atentem 

contra o princípio basilar da Lei 11.101/2005, que é justamente o de preservar 

a empresa e garantir a manutenção dos empregos e da fonte produtora. 

 

 Do mesmo modo, deverão os magistrados mensurar o risco atrelado a 

um plano inexequível, especialmente dos meios a serem empregados para a 

recuperação, os quais devem ser totalmente conhecidos e compreendidos 

pelos credores, e o tratamento paritário dos credores. 

 

4.1.2 O caráter constitutivo da decisão de concessão  

 

 Superado o entendimento de que o poder judiciário, na decisão de 

concessão, pode examinar a legalidade da deliberação assemblear e do 

próprio plano de recuperação judicial objeto da deliberação, procede-se à 

análise do conteúdo mesmo da decisão que efetivamente homologa o plano e 

concede a recuperação judicial, bem último perseguido desde o início do 

processo de recuperação judicial pelo devedor78. 

 

                                                           

77 NEGRAO, Ricardo. O Papel do Judiciário na Homologação do Plano. In: ANDRIGHI, 
Fatima Nancy; BENETI, Sidnei; ABRAO, Carlos Henrique (Coords.). 10 Anos de Vigência 
da Lei de Recuperação e Falência (Lei n. 11.101/2005). Retrospectiva Geral 
Contemplando a Lei n. 13.043/2014 e a Lei Complementar n. 147/2014. São Paulo: 
Saraiva, 2015, p. 117-118. 

78 “Ao ajuizar pedido de recuperação judicial, o devedor objetiva, ao final, a concessão da 
recuperação judicial. Portanto, a tutela jurisdicional pleiteada é a concessão da medida. 
Assim, o ato jurisdicional que resolve o mérito da ação é a concessão ou a rejeição da 
recuperação judicial.” In: BARROS NETO, Geraldo Fonseca de. Aspectos Processuais da 
Recuperação Judicial. Florianópolis: Conceito Editorial, 2014, p. 147. 
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 Nesse sentido, o conteúdo da decisão de concessão é justamente a 

constituição de uma nova situação jurídica para o devedor, que a partir 

daquele momento entra em estado de recuperação judicial79. 

 

 Além disso, ao homologar o plano de recuperação judicial aprovado 

pelos credores, a decisão de concessão também estabelece uma nova 

relação jurídica entre os credores e o devedor, tendo em vista a novação das 

obrigações objeto do plano e a constituição de novas regras para o 

pagamento da dívida. 

 

 A decisão de concessão também tem efeito abrangente, pois obriga a 

todos os credores sujeitos à recuperação judicial, e não somente aqueles que 

comparecerem e votaram na assembleia geral de credores, incluindo os que 

se opuseram ao plano e votaram pela sua rejeição80. 

 

 Análise mais detida do conteúdo constitutivo da decisão de concessão e 

da sua natureza jurídica será feita no item 4.3, infra. 

 

 

 

 

                                                           

79 Para Sergio Campinho, a decisão de concessão tem conteúdo meramente homologatório, 
com o que não concordamos: “A decisão judicial que conceder a recuperação constituirá 
título executivo judicial, nos termos do artigo 475-N, inciso III, do Código de Processo Civil 
(§1o, do artigo 59), o que nos leva a sustentar o seu caráter homologatório, muito embora, 
a lei evite usá-lo em várias passagens. Na verdade, após verificada a sua legalidade e a 
legitimidade, limita-se o juiz a chancelar o plano de recuperação, que tem natureza, como 
sustentado, de um contrato judicial”. In: CAMPINHO, Sérgio. Falência e recuperação de 
empresa: O novo regime da insolvência empresarial. 7. ed. rev. e atual. de acordo com a 
Lei Complementar n. 147/2014 e com a Lei n. 13.043/2014. Rio de Janeiro: Renovar, 2015, 
p. 189. 

80 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial: Direito de empresa. 13. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2012, p. 448. v. 3. 
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4.2 A IMPOSIÇÃO JUDICIAL DE APROVAÇÃO DO PLANO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL AOS CREDORES (CRAM DOWN) 

 

 Neste tópico, analisaremos a hipótese em que, a despeito de o plano de 

recuperação ter sido rejeitado pelos credores reunidos em assembleia, existe 

a possibilidade de a aprovação ser decretada judicialmente, através do que se 

convencionou chamar cram down. 

 

 Apesar de ter sido inspirado pelo direito americano, com o significado 

de impor, obrigar ou fazer aceitar um plano inicialmente não aprovado pelos 

credores de acordo com os critérios legalmente estabelecidos, no Brasil o 

instituto assumiu caráter objetivo, ao passo que nos Estados Unidos o juiz tem 

enorme discricionariedade para impor um plano aos credores, desde que 

identifique que tal plano não apresenta tratamento injusto diferenciado, que é, 

por outro lado, justo equilibrado e equitativo, além de respeitoso às classes de 

credores que o rejeitaram81. 

 

 No cram down, estabelecido no direito brasileiro, devem ser observadas 

as exigências cumulativas constantes do artigo 58, §§1o e 2o, da Lei 

11.101/2005, que são as seguintes: (i) voto favorável de credores que 

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

assembleia, independentemente da classe; (ii) rejeição por apenas uma 

classe de credores; (iii) na classe que houver rejeitado o plano, o voto 

favorável de mais de 1/3 (um terço) dos credores, computados por cabeça se 

a classe dissidente for a trabalhista, e por cabeça e crédito se for qualquer 

das outras classes; e (iv) que o plano não implique tratamento diferenciado 

entre os credores da classe que o houver rejeitado. 

 
                                                           

81 BARROS NETO, Geraldo Fonseca de. Aspectos Processuais da Recuperação Judicial. 
Florianópolis: Conceito Editorial, 2014, p. 155. 
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 Trata-se de critérios objetivos e, uma vez verificado o atendimento de 

todas as condições listadas acima, não há margem discricionária para o juiz, 

que deverá conceder a recuperação judicial. 

 

 Por outro lado, se não estiverem presentes os requisitos estipulados 

pela lei para a concessão da recuperação judicial via cram down, não poderá 

o juiz contrariar a vontade da assembleia e impor a concessão da 

recuperação. 

 

 Na prática, contudo, há casos em que se flexibilizou a regra acima, 

especialmente quando se verificou abuso do direito de voto e fraude. 

 

 Podemos citar como exemplo de aplicação de aprovação forçada de 

plano de recuperação judicial o caso Atlantic Investments x Variglog, julgado 

pela Câmara Reservada à Falência e Recuperação do Tribunal de Justiça de 

São Paulo e assim ementado: 

 
Recuperação judicial. Plano aprovado por unanimidade pelos 
credores trabalhistas (classe I). Não existência de credores com 
garantia real (classe II). Plano reprovado por maioria pelos credores 
quirografários (classe III). Cram down (art. 58. § Io. da Lei 
11.101/05). Concessão da recuperação judicial. Agravo de 
instrumento interposto por credora. Preenchimento do requisito do 
inciso II (aprovação por uma das duas classes existentes), bem como 
do inciso III (na classe que rejeitou o plano, aprovação por mais de 
1/3). Existência de credores que rejeitaram o plano, mas 
apresentaram impugnação, ainda pendente de julgamento, em 
que perseguem a sua não sujeição aos seus efeitos. Tais 
credores, tão somente para cômputo dos quóruns de instalação, 
deliberação e resultado das votações, não podem ser 
considerados. Com a exclusão de tais credores, preenchimento 
também do inciso I do § Io do art. 58. Cram down mantido, assim 
como a concessão da recuperação judicial, porém por outro 
fundamento. Inexistência de usurpação da competência que seria 
exclusiva da Assembleia Geral de Credores. Inexistência, também, 
de ato abusivo ou atentatório à livre concorrência. Irrelevante ato 
contraditório entre o comportamento do Administrador Judicial, que 
determinou que os credores apenas votassem sim ou não ao plano, 
sem justificativa, e a decisão agravada, que considerou abusivo o 
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voto dos credores por não ter sido supostamente justificado. 
Discussão limitada aos temas decididos pela r. decisão agravada. 
Certidões negativas de débito fiscal inexigíveis enquanto não for 
promulgada a legislação específica a que faz referência o art. 68 da 
Nova Lei, a respeito de parcelamento de crédito da Fazenda Pública 
e do INSS Agravo de instrumento não provido. 
(TJ/SP, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Relator: 
Romeu Ricupero; Data do julgamento: 01/06/2010; Data de registro: 
01/07/2010). 

 

 Trata-se de caso em que, na primeira instância, o plano de recuperação 

judicial foi rejeitado pela maioria dos credores presentes à assembleia. Na 

decisão sobre o resultado da deliberação assemblear, o juízo de primeiro grau 

houve por bem afastar o voto de diversos credores, sob o fundamento da 

existência de conflito de interesses e de voto abusivo, para que assim se 

verificassem os requisitos necessários para a aplicação do instituto do cram 

down e se pudesse decretar a aprovação do plano do recuperação judicial e 

conceder a recuperação judicial. 

 

 Interposto o competente agravo de instrumento contra a referida 

decisão, foi esse desprovido, mas por fundamento distinto daquele invocado 

pelo juízo de primeiro grau para aplicar a regra do artigo 58, §§1o e 2o, da Lei 

11.101/2005: entendeu o tribunal que apenas dois dos três requisitos 

necessários para o cram down estavam presentes (não havia o voto favorável 

de credores que representassem mais da metade do valor de todos os 

créditos presentes à assembleia, independentemente de classes, como exige 

o artigo 58, §1o , inciso I), mas que os credores que haviam votado contra o 

plano tinham impugnações de crédito pendentes, nas quais pugnavam pela 

sua exclusão do processo de recuperação judicial, razão pela qual seus votos 

deveriam ser desconsiderados. 

 

 Interessante notar como fundamentos não objetivos, que dependem da 

análise, pelo juiz, do contexto fático dos autos – abuso do direito de voto, 
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conflito de interesses, concorrência desleal –, levaram à aplicação de um 

instituto que em tese depende, como definido na Lei 11.101/2005, apenas de 

requisitos puramente objetivos para ser colocado em prática. 

 

 Outros casos mais recentes e menos complexos do que o relatado 

acima continuam denotando a inclinação da jurisprudência de levar em conta 

critérios não objetivos para a aplicação do cram down: 

 
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recuperação Judicial – Cram down 
– Inobservância do quórum em razão do voto contrário de um credor, 
detentor da maior parte dos créditos sujeitos ao concurso na classe 
quirografária – Decisão de concessão pautada na abusividade do 
voto de rejeição – Admissibilidade – Ausência de tratamento 
diferenciado entre os credores, ilegalidade ou afronta ao 
sistema de validade dos negócios jurídicos que justifique o 
pedido de quebra – Decisão de concessão da recuperação 
judicial mantida – Recurso não provido. 
(TJ/SP, Agravo de Instrumento nº 2089041-22.2015.8.26.0000, 2ª 
Câmara Reservada de Direito Empresarial, Relator: Ricardo Negrão; 
Data do julgamento: 02/12/2015; Data de registro: 19/12/2015). 
 
Agravo de Instrumento. Plano de Recuperação Judicial – Cram Down 
– O Magistrado está excepcionalmente autorizado a relativizar 
os requisitos e conceder a recuperação judicial, quando a 
maioria dos credores sinaliza nesse sentido – Princípio da 
preservação da empresa que se sobressai aos interesses 
econômicos das instituições financeiras – Garantia da 
manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos 
interesses dos credores, sua função social e o estímulo à atividade 
econômica – Agravo Desprovido. 
(TJ/SP, Agravo de Instrumento nº 2050098-67.2014.8.26.0000, 2ª 
Câmara Reservada de Direito Empresarial, Relator: Ramon Mateo 
Júnior; Data do julgamento: 16/03/2015; Data de registro: 
03/07/2015) 
 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Pedido de convolação em falência, em 
virtude da rejeição do plano de recuperação pela maioria qualitativa 
dos credores quirografários, única classe de credores quirografários 
a deliberar. Cinco credores financeiros que se opuseram ao plano, 
em detrimento de outros quinze credores que o aprovaram. 
Descumprimento do quórum supletivo (cram down) previsto no art. 
58, §1º, da Lei nº 11.101/2005. Moderno entendimento dos 
tribunais no sentido de que cabe ao juiz intervir em situações 
excepcionais, quer para anular, quer para deferir planos de 
recuperação judicial. Ausente qualquer justificativa objetiva para 
rejeição do plano de recuperação, com a ressalva de que os créditos 
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financeiros são dotados de garantias pessoais dos sócios, que se 
encontram executados em vias próprias. Concordância do 
Administrador Judicial e dos representantes do Ministério Público em 
ambas as instancias com a homologação do plano. Constatação de 
que os credores que rejeitaram o plano agiram em abuso de 
direito, na forma do artigo 187 do Código Civil. Rejeição de 
caráter ilícito, devendo prevalecer o princípio da preservação da 
empresa. Decisão mantida. Recurso não provido  
(TJ/SP, Agravo de Instrumento nº 0106661-86.2012.8.26.0000, 
Relator: Francisco Loureiro; Comarca: Jundiaí; Órgão julgador: 1ª 
Câmara Reservada de Direito Empresarial; Data do julgamento: 
03/07/2014; Data de registro: 17/07/2014) 

 

 Assione Santos, em artigo sobre o exercício abusivo do poder de voto 

dos credores em assembleias82, analisa a posição mais moderna da doutrina 

e jurisprudência sobre os limites da atuação do juiz na aplicação do cram 

down e assevera que: 

 

E é por isso que a doutrina e, mais vagarosamente, a jurisprudência, 
já reconhecem a necessidade de extensão da figura do cram down 
para as hipóteses nas quais o juízo de proporcionalidade entre os 
princípios da preservação da atividade empresarial viável e da 
participação ativa dos credores sinalize a necessidade de 
prevalência do primeiro. Nesta equação nem sempre exata as 
considerações acerca da relevância e importância da empresa em 
questão são assaz pertinentes. 

 

 Em crítica à subjetividade concedida aos magistrados, constou em 

julgado recente do TJ/SP o seguinte: 

 

Entretanto, a não ser que se entenda que a Lei n. 11.101/2005 
concedeu ao Magistrado margem subjetiva à fundamentação da 
decisão de concessão de plano recuperatório rejeitado por 
ampla maioria, não há motivo plausível para desconsiderar o 
voto de credor habilitado. O fundamento de conduta “não 
colaborativa” (fl. 370, segundo parágrafo), de inexistir “lógica 
econômica” e de que o voto da instituição financeira “não tem 
qualquer relação com as finalidades do processo” (fl. 373, 
antepenúltimo parágrafo) não encontra respaldo na clara objetividade 

                                                           

82 SANTOS, Assione. Recuperação Judicial: exercício abusivo do poder de voto nas 
assembleias de credores e a figura do cram down. Revista Jurídica Consulex, Ano VII, n. 
385, p. 30-31, fev. 2013. 
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descritiva prevista nos dispositivos que tratam da aprovação 
alternativa.83 

 

 De todo modo, apesar da “tropicalização” um tanto distorcida do 

instituto do cram down no direito brasileiro, impondo requisitos objetivos para 

a sua aplicação - enquanto que o instituto original extraído do direito 

americano concede ao juiz discricionariedade na sua implementação - a sua 

utilização atual está em linha com a evolução do entendimento doutrinário e 

jurisprudencial quanto à possibilidade de exame, pelo poder judiciário, do 

conteúdo do plano de recuperação judicial, para além da simples verificação 

de sua legalidade, conforme desenvolvido no item 4.1.1, supra. 

 

4.3 NATUREZA DA DECISÃO DE CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL 

 

 Tendo sido esmiuçado o conteúdo da decisão que concede (ou rejeita) 

a recuperação judicial, bem como a possibilidade de concessão a despeito da 

aprovação automática dos credores do plano de recuperação judicial, cabe 

agora analisar a natureza dessa decisão, prevista no artigo 58 da Lei 

11.101/2005. 

 

 Apesar de o texto legal não identificar expressamente a natureza desse 

ato judicial, referindo-se a ele, não no caput do próprio artigo 58, mas apenas 

                                                           

83
 Agravo de Instrumento –  Recuperação Judicial - Homologação do Plano de Recuperação 

–  Declaração de nulidade na concessão – Reforma da decisão de primeiro grau que 
homologou o plano de recuperação rejeitado na assembleia geral de credores, com 
decreto de sua falência –  Desobediência aos trâmites legais previstos na Lei n. 
11.101/05 –  Rejeição do plano pela maioria –  Inaplicabilidade da concessão da 
recuperação judicial na forma do art. 58 da Lei n. 11.101/05 –  Declaração de 
abusividade de voto de credor sem fundamento ou respaldo legal –  Recurso provido. 
Dispositivo: deram provimento ao recurso e decretaram a falência das recuperandas. 
(Agravo de instrumento nº 2180362-41.2015.8.26.0000, Relator: Ricardo Negrão; Comarca: 
São Paulo; Órgão julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Data do 
julgamento: 29/02/2016; Data de registro: 02/03/2016) 
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nos parágrafos 1o e 2o do artigo 59 como “decisão”, alguns autores se 

debruçaram sobre a natureza jurídica da decisão que concede a recuperação 

judicial. 

 

 Silvânio Covas84 e Manoel Justino Bezerra Filho85, em seus respectivos 

comentários à Lei 11.101/2005, entendem tratar-se de decisão interlocutória.  

 

 Celso Marcelo de Oliveira, quando explica que “o magistrado concederá 

a recuperação judicial do devedor”, não qualifica tal decisão.86 No mesmo 

sentido é o comentário de Ricardo Negrão em sua obra “Aspectos Objetivos 

da Lei de Recuperação de Empresas e de Falências”, em que, apesar de não 

definir o seu entendimento quanto à natureza dessa decisão, também não a 

qualifica, referindo-se a ela simplesmente como decisão87. 

 

 Daniel William Granado88, em posição intermediária, defende que a 

decisão de concessão da recuperação judicial, apesar de possuir conteúdo de 

sentença, é em verdade uma decisão interlocutória, pois não põe fim ao 

processo: 

 

 

                                                           

84 COVAS, Silvânio. Comentários aos artigos 55 ao 69. In: LUCCA, Newton de; SIMAO 
FILHO, Adalberto (Coords.). Comentários à nova lei de recuperação de empresas e de 
falências: comentários artigo por artigo da Lei 11.101/2005. São Paulo: Quartier Latin do 
Brasil, 2005, p. 309. 

85 BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Lei de recuperação de empresas e falência: 
comentada: Lei 11.101, de 9 de fevereiro de 2005: comentário artigo por artigo. 7. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 184. 

86 OLIVEIRA, Celso Marcelo de. Comentários à Nova Lei de Falências. São Paulo: IOB 
Thomson, 2015, p. 297. 
87 NEGRAO, Ricardo. Aspectos Objetivos da Lei de Recuperação de Empresas e de 

Falências. Lei n. 11.101, de 9 de fevereiro de 2005. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 
219. 

88 GRANADO, Daniel Willian. Aspectos recursais da recuperação judicial. In: PERES, 
Tatiana Bonatti (Org.). Temas relevantes de direito empresarial. Rio de Janeiro, RJ: Lumen 
Juris, 2014, p. 573-588. 
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Muito embora referidas decisões tenham conteúdo de sentença, são 
verdadeiras decisões interlocutórias, diante do critério misto que 
estamos adotando, segundo o qual as sentenças devem, além de ter 
conteúdo dos arts. 267 ou 269 do CPC, ter também a finalidade de 
colocar fim ao processo, o que não ocorre na hipótese de concessão 
ou não da recuperação judicial, eis que em ambos os casos, o 
processo ainda se manterá pendente. 

 

 Em outra obra, contudo, Ricardo Negrão, ao analisar a natureza jurídica 

da decisão que concede a recuperação judicial, a qualifica como sentença de 

cunho constitutivo, fazendo referência à antiga legislação falimentar brasileira 

e citando Pontes de Miranda89: 

 

A sentença proferida é de cunho constitutivo, exatamente como 
ocorria no sistema revogado, devendo ser lembrado, a este respeito, 
o magistério de Pontes de Miranda: “A sentença que concede a 
concordata preventiva é constitutiva integrativa, embora alguns 
elementos constituidores já venham de atos do devedor e dos 
credores e já tenha havido a eficácia constitutiva do vencimento 
antecipado dos créditos por ocasião do despacho de incoação e o 
encerramento das contas correspondentes. Não se trata de sentença 
declarativa, como ainda pensa Elio Fazzalari (La Giurisdicione 
voluntaria, 208 s.). As cláusulas da concordata preventiva vão ser 
cumpridas. O cumprimento que é execução, mas execução 
voluntária. Se não se cumpre, ocorre o que se queria prevenir: a 
falência.” 

 

 Sidnei Agostinho Beneti90 também qualifica a decisão prevista no caput 

do artigo 58 da Lei 11.101/2005 como sentença. 

 

 Como bem defendido por Geraldo Fonseca de Barros Neto91, em 

posicionamento com o qual concordamos, “por resolver o mérito da ação, de 

                                                           

89 NEGRAO, Ricardo. Manual de direito comercial e de empresa – vol. 3. 7. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2012, p. 221. 

90
 BENETI, Sidnei Agostinho. O Processo da Recuperação Judicial. In: PAIVA, Luiz 

Fernando Valente de (Coord.). Direito falimentar e a nova lei de falências e recuperação de 
empresas. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 223-243 
91 BARROS NETO, Geraldo Fonseca de. Aspectos Processuais da Recuperação Judicial. 

Florianópolis: Conceito Editorial, 2014, p. 148. 
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forma definitiva, o ato judicial que concede ou rejeita a recuperação judicial é 

sentença”. 

 

 Isso porque a decisão que concede a recuperação judicial resolve o 

mérito da ação de recuperação, que consiste justamente no acatamento do 

pedido de recuperação e na modificação da situação jurídica do devedor, 

enquadrando-se, assim, na hipótese do artigo 162, §1o, c/c artigo 269, inciso I, 

ambos do Código de Processo Civil de 1973, devendo ser definida, portanto, 

como sentença. 

 

 O artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, por sua vez, 

também define a sentença de mérito típica como sendo aquela em que o juiz 

acolhe ou rejeita o pedido formulado na ação92; assim, o entendimento de que 

a decisão de concessão da recuperação judicial se trata de sentença também 

se coaduna com o atual diploma legal processual. 

 

 A jurisprudência do TJ/SP também entende ser tal decisão uma 

sentença. Vejamos: por ocasião de julgamento de caso emblemático de 

recuperação judicial, qual seja o da Variglog, em que se decidiu pela 

aprovação do plano de recuperação, a despeito de ter sido rejeitado pela 

assembleia geral de credores – esse julgado foi analisado de forma mais 

detida no item 4.2, supra -, o tribunal entendeu ser tal decisão uma sentença.  

 

 Na parte que nos interessa para definir como sentença a decisão que 

concede a recuperação judicial, destaca-se o seguinte trecho do acórdão: 

 
 

                                                           

92 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim [et al]. Primeiros Comentários ao Novo Código de 
Processo Civil. Artigo por Artigo. Lei 13.105, de 16 de marco de 2015. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2015, p. 788. 
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Anote-se, de início, que, embora se cuide de recurso de agravo de 
instrumento, a decisão judicial que concede a recuperação 
judicial constitui título executivo judicial (art. 59, § 1o, da LFR) e 
tem a natureza de sentença. 
Por isso, o recurso devolve ao tribunal o conhecimento da matéria 
impugnada (art. 515, caput, do CPC), sendo, porém, objeto de 
apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e 
discutidas no processo, ainda que a sentença não as tenha julgado 
por inteiro (§ 1o do art. 515 do CPC). 
(TJ/SP; Câmara Reservada à Falência e Recuperação; Agravo de 
Instrumento no. 0273364-12.2009.8.26.0000; Relator: Romeu 
Ricupero; Comarca: São Paulo; Data do julgamento: 01/06/2010; 
Data de registro: 01/07/2010; Outros números: 6877094100). 

 

 Em outros julgados do mesmo tribunal, fica clara a adoção do 

entendimento de que a decisão prevista no caput do artigo 58 da Lei 

11.101/2005 se trata de sentença: 

 
EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PEDIDO 
PARA SER FIXADA VERBA HONORÁRIA A FAVOR DA 
EXECUTADA DESCABIMENTO – O plano de recuperação judicial 
implica novação dos créditos anteriores ao pedido (art. 59, Lei nº 
11.101/2005). A sentença que concede a recuperação judicial 
constituirá título executivo judicial a favor do credor. Se há 
novação da obrigação e a sentença concessiva da recuperação 
judicial constitui título executivo, não se pode afirmar que a devedora 
seja parte “ilegítima” para o processo de execução. Soa estranho 
afirmar, de um lado, a legitimidade dos devedores solidários e, de 
outro, negar tal legitimidade à própria devedora principal. Pelo 
princípio da causalidade, foram os executados que deram causa à 
propositura da ação executiva, ao deixarem de pagar o débito, não 
se podendo, nesse momento inicial do processo, estabelecer de 
modo definitivo condenação do banco agravado. RECURSO 
DESPROVIDO. 
(TJ/SP; 23ª Câmara de Direito Privado; Agravo de Instrumento no. 
0284520-26.2011.8.26.0000; Relator: Sérgio Shimura; Comarca: 
Boituva; Data do julgamento: 28/03/2012; Data de registro: 
13/04/2012). 
 
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Deferimento liminar 
da apreensão dos bens. Reforma. Necessidade. Devedora que se 
encontra em processo de recuperação judicial, inclusive com 
sentença de concessão da recuperação. E, conquanto o credor 
fiduciário não se submeta aos efeitos da recuperação judicial (artigo 
49, §3º, da Lei nº 11101/2005), na hipótese vertente, há 
peculiaridade a excepcionar a regra. Equipamentos alienados 
fiduciariamente (teares) que são aqueles necessários ao 
desempenho da atividade empresarial e cuja apreensão (pretendida 
na demanda subjacente) frustraria o plano de soerguimento da 
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empresa, eis que inviabilizaria o normal desenvolvimento do 
processo produtivo da indústria têxtil. Recurso provido. 
(TJ/SP, 28ª Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento n. 
2063577-64.2013.8.26.0000; Relator: Júlio Vidal; Data do 
julgamento: 25/03/2014; Data de registro: 27/03/2014). 
 
Agravo Interno. Interposição contra decisão do relator que nega 
extinção do processo em face da concessão da recuperação judicial 
da pessoa jurídica. Inadmissibilidade. Conhecimento do 
inconformismo como agravo regimental.  
Ação monitoria. Superveniente ação de recuperação judicial 
proposta pela pessoa jurídica, cujo plano não sofreu 
impugnação, havendo sentença de concessão. Novação do 
crédito que implica, decorrido o prazo de dois anos da sentença 
concessiva, na extinção deste processo.  
Ação Monitória. Contrato de abertura de crédito e nota promissória. 
Novação decorrente da concessão da recuperação judicial da 
principal devedora que não favorece os garantes, mesmo não 
havendo impugnação do plano, salvo manifestação expressa de 
concordância do credor. Inteligência dos artigos 49, § 1º, e 59 da Lei 
11.101/05. Prosseguimento da demanda mantido em relação aos co-
réus. 
Recurso. Apelação que, deixando de combater os fundamentos da 
sentença, limita-se a repetir os argumentos deduzidos nos embargos 
à ação monitoria. Não conhecimento. 
Agravo interno conhecido como regimental e parcialmente provido, 
não conhecido o recurso de apelação. 
(TJ/SP, 15ª Câmara de Direito Privado, Apelação n.° 991.06.006036-
1; Relator: Araldo Telles; Data do julgamento: 30/11/2010; Data de 
registro: 16/12/2010) 

 

 Tendo-se qualificado a decisão que concede a recuperação judicial com 

base no artigo 58 da Lei 11.101/2005 como uma sentença, cabe agora 

examinar que tipo de sentença é essa. 

 

 O conceito de sentença, nos termos do Novo Código de Processo Civil, 

está delineado no artigo 203, §1º, do novo diploma legal:  

 

“sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com 
fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do 
procedimento comum, bem como extingue a execução”. 

 

 Para se chegar a esse conceito duplo consolidado no Novo Código de 

Processo Civil, de que uma sentença, para ser assim considerada, deve 
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apresentar o conteúdo referido nos artigos 485 e 487, e também encerrar a 

fase processual de conhecimento ou extinguir a execução, foi necessário um 

desenvolvimento da legislação correspondente através dos tempos, assim 

como da jurisprudência93. 

                                                           

93
 RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. REFORMA PROCESSUAL. LEI Nº 
11.232/2005. ADOÇÃO DO PROCESSO SINCRÉTICO. ALTERAÇÃO DO CONCEITO DE 
SENTENÇA. INCLUSÃO DE MAIS UM REQUISITO NA DEFINIÇÃO. CONTEÚDO DO 
ATO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DO PARÂMETRO TOPOLÓGICO OU FINALÍSTICO. 

TEORIA DA UNIDADE ESTRUTURAL DA SENTENÇA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA 
PARCIAL DE MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. CISÃO INDEVIDA DO ATO SENTENCIAL. 
ART. 273, § 6º, DO CPC E NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 

INAPLICABILIDADE. 
1. Cinge-se a controvérsia a saber se as alterações promovidas pela Lei nº 11.232/2005 no 

conceito de sentença (arts. 162, § 1º, 269 e 463 do CPC) permitiram, na hipótese de 
cumulação de pedidos, a prolação de sentença parcial de mérito, com a resolução 
definitiva fracionada da causa, ou se ainda há a obrigatoriedade de um ato único para 
resolver integralmente o mérito da lide, pondo fim a uma fase do processo. 

2. A reforma processual oriunda da Lei nº 11.232/2005 teve por objetivo dar maior 
efetividade à entrega da prestação jurisdicional, sobretudo quanto à função executiva, pois 
o processo passou a ser sincrético, tendo em vista que os processos de liquidação e de 
execução de título judicial deixaram de ser autônomos para constituírem etapas finais do 
processo de conhecimento; isto é, o processo passou a ser um só, com fases cognitiva e 
de execução (cumprimento de sentença). Daí porque houve a necessidade de alteração, 
entre outros dispositivos, dos arts. 162, 269 e 463 do CPC, visto que a sentença não mais 
"põe fim" ao processo, mas apenas a uma de suas fases. 

3. Sentença é o pronunciamento do juiz de primeiro grau de jurisdição (i) que contém uma 
das matérias previstas nos arts. 267 e 269 do CPC e (ii) que extingue uma fase processual 
ou o próprio processo. Em outras palavras, sentença é decisão definitiva (resolve o mérito) 
ou terminativa (extingue o processo por inobservância de algum requisito processual) e é 
também decisão final (põe fim ao processo ou a uma de suas fases). Interpretação 
sistemática e teleológica, que melhor se coaduna com o atual sistema lógico-processual 
brasileiro. 

4. A novel legislação apenas acrescentou mais um parâmetro (conteúdo do ato) para a 
identificação da decisão como sentença, pois não foi abandonado o critério da finalidade 
do ato (extinção do processo ou da fase processual). Permaneceu, dessa forma, no 
Código de Processo Civil de 1973 a teoria da unidade estrutural da sentença, a obstar a 
ocorrência de pluralidade de sentenças em uma mesma fase processual. 

5. A sentença parcial de mérito é incompatível com o direito processual civil brasileiro 
atualmente em vigor, sendo vedado ao juiz proferir, no curso do processo, tantas 
sentenças de mérito/terminativas quantos forem os capítulos (pedidos cumulados) 
apresentados pelo autor da demanda. 

6. Inaplicabilidade do art. 273, § 6º, do CPC, que admite, em certas circunstâncias, a 
decisão interlocutória definitiva de mérito, visto que não foram cumpridos seus requisitos. 
Ademais, apesar de o novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), que entrará em 
vigor no dia 17 de março de 2016, ter disciplinado o tema com maior amplitude no art. 356, 
permitindo o julgamento antecipado parcial do mérito quando um ou mais dos pedidos 
formulados na inicial ou parcela deles (i) mostrar-se incontroverso ou (ii) estiver em 
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 Humberto Theodoro Junior, examinando o conceito de sentença já sob 

a égide do Novo Código de Processo Civil94, esclarece que 

 

Para o novo Código, sentença é o pronunciamento por meio do qual 
o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 do NCPC, põe fim à fase 
cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução 
(art. 201, §1º), ou seja, é tanto o ato que extingue o processo sem 
resolução de mérito como o que o faz resolvendo o mérito da causa. 

 

 Em exame da evolução do conceito de sentença, apresentada em sua 

tese de doutorado, César de Fazio95 traça o seguinte panorama, analisando o 

conceito apresentado pelo Código de Processo Civil de 1973, passando pelas 

alterações promovidas pela Lei 11.232/2005 e culminando no novo diploma 

processual que entrou em vigor recentemente: 

 

Sentença é o ato intelectual logicamente estruturado, materializado 
em provimento judicial que, através do exame dos fatos e da norma 
abstrata (criada a partir da interpretação do texto normativo e de 
dados da realidade), aplica o direito à situação concreta posta em 
juízo e, com isso, responde à pretensão manifestada através da 
demanda, seja para reconhecer a existência ou não do direito 
afirmado, seja para declarar que não deve decidi-lo, por carência dos 
requisitos processuais, encerrando de uma dessas formas o 
processo ou a fase de conhecimento do procedimento comum. 
Esse conceito se baseia naquele que foi consagrado pela disposição 
do art. 203, § 1º, do CPC/15, “sentença é o pronunciamento por meio 
do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase 
cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução”. 

                                                                                                                                                                                     

condições de imediato julgamento, não pode incidir de forma imediata ou retroativa, haja 
vista os princípios do devido processo legal, da legalidade e do tempus regit actum. 

7. Recurso especial não provido. 
(REsp 1281978/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 05/05/2015, DJe 20/05/2015) 
94

 THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do 

direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. I. 56. ed. 
rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. 
95

 FAZIO, César Cipriano de. Sentenças prospectivas no direito processual civil brasileiro. 
2016. 160 f. Tese (Doutorado em Direito). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 
São Paulo.  
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Trata-se de conceito sob duplo critério, porque baseado tanto no 
conteúdo (arts. 485 e 487 do CPC/15) quanto na finalidade do objeto 
conceituado (pôr fim à fase de conhecimento ou à execução). 
Não foi, porém, sem intenso debate e divergências doutrinárias que 
se cunhou esse conceito de sentença. 
Na redação original do CPC/73, a sentença era conceituada 
exclusivamente pela sua finalidade de pôr fim ao processo. Esse 
conceito, conquanto conferisse inegável segurança quanto ao 
recurso cabível, dada a facilidade de se identificar o objeto 
conceituado, era muito criticável por sua característica tautológica. 
Posteriormente, por ocasião da Lei n. 11.232/2005, foi reconhecida 
razão às críticas da corrente que pugnava pela conceituação 
conteudística da sentença, mas de fato o conceito mereceu 
adaptação, para não prejudicar as conquistas práticas do anterior, 
especialmente no tocante ao regime recursal e para a inadmissão de 
“sentenças parciais”, desde então já tendo adotado o STJ conceito 
misto, segundo o qual “sentença é o pronunciamento do juiz de 
primeiro grau de jurisdição (i) que contém uma das matérias 
previstas nos arts. 267 e 269 do CPC e (ii) que extingue uma fase 
processual ou o próprio processo”. 
Por fim, no CPC/15, como acima exposto, foi consagrado o conceito 
misto expresso no art. 203, § 1º. 

 

 Estabelecido o conceito de sentença, deve-se agora examinar os tipos 

de sentença existentes, para se estabelecer em qual deles se encaixa a 

sentença de concessão da recuperação judicial. 

 

 A classificação tradicional da doutrina divide as sentenças em 

terminativas ou definitivas96. Nesse sentido, Humberto Theodoro Junior97 

ensina que 

 

Assim, as sentenças são tradicionalmente classificadas em: (a) 
sentenças terminativas; e (b) sentenças definitivas. Terminativas são 
as que “põem fim ao processo, sem lhe resolverem, entretanto, o 
mérito”. São as que correspondem aos casos de extinção previstos 
no art. 484. Importam reconhecimento de inadmissibilidade da tutela 
jurisdicional nas circunstâncias em que foi invocada pela parte. O 
direito de ação permanece latente, mesmo depois de proferida a 

                                                           

96
 OLIVEIRA NETO, Olavo de. Curso de direito processual civil: volume 2 – Tutela de 

Conhecimento (Lei nº 13.105/15 – Novo CPC). São Paulo: Verbatim, 2016, p. 376-377. 
97

 THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do 
direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. I. 56. ed. 
rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. 
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sentença (ver itens 351 e 763). Definitivas são as sentenças “que 
decidem o mérito da causa, no todo ou em parte. 
Mas, teórica e praticamente, há que se distinguir, dada a completa 
diversidade de efeitos, entre os provimentos que solucionam a lide e 
os que não a alcançam. 

 

 Além dessa distinção, as sentenças também se classificam em 

declaratórias, constitutivas e condenatórias. Mais uma vez, na lição de 

Humberto Theodoro Junior98, vê-se que 

 

Nessa ordem de ideias, ensina Chiovenda que, “se a vontade da lei 
impõe ao réu uma prestação passível de execução, a sentença que 
acolhe o pedido é de condenação e tem duas funções 
concomitantes, de declarar o direito e de preparar a execução; se a 
sentença realiza um dos direitos potestativos que, para serem 
atuados, requerem o concurso do juiz, é constitutiva; se, enfim, se 
adscreve a declarar pura e simplesmente a vontade da lei, é de mera 
declaração”. Classificam-se, portanto, as sentenças em: (a) 
sentenças condenatórias; (b) sentenças constitutivas; (c) sentenças 
declaratórias. 

 

 A decisão que concede a recuperação judicial é, portanto – como já 

exposto acima, com base no entendimento de Pontes de Miranda e Ricardo 

Negrão -, uma sentença definitiva de conteúdo constitutivo99, pois ao decidir o 

mérito da causa cria uma nova situação jurídica para o devedor e para os 

credores, com a alteração das obrigações e a assunção de um estado de 

recuperação judicial, como já dito acima. 

                                                           

98
 THEODORO JUNIOR, Humberto. Op. Cit.  

99 LOBO, Jorge. Comentários aos artigos 35-69. In: TOLEDO, Paulo Fernando Campos 
Salles de; ABRÃO, Carlos Henrique (Coords.). Comentários à Lei de recuperação de 
empresas e falência. 3. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2009. 
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4.3.1 Características das sentenças constitutivas 

 

 As sentenças constitutivas são aquelas que criam, modificam ou 

extinguem um estado ou relação jurídica, sem se limitar à mera declaração do 

direito (ou, como no caso em estudo, sem se limitar à mera homologação do 

plano de recuperação judicial), mas também sem estabelecer qualquer 

condenação da parte vencida ao cumprimento de qualquer prestação100.  

 

 Humberto Theodoro Junior101 assevera que  

 

Sem se limitar à mera declaração do direito da parte e sem estatuir a 
condenação do vencido ao cumprimento de qualquer prestação, a 
sentença constitutiva “cria, modifica ou extingue um estado ou 
relação jurídica”. O seu efeito opera instantaneamente, dentro do 
próprio processo de cognição, de modo a não reclamar ulterior 
execução da sentença. A simples existência da sentença constitutiva 
gera a “modificação do estado jurídico existente”. Enquanto na 
sentença declaratória o juiz se restringe a atestar a preexistência de 
relações jurídicas; na sentença constitutiva, sua função é 
essencialmente “criadora de situações novas”. São exemplos de 
sentenças constitutivas: a que decreta a separação dos cônjuges; a 
que anula o ato jurídico por incapacidade relativa do agente, ou por 
vício resultante de erro, dolo, coação, simulação ou fraude; as de 
rescisão de contrato; as de anulação de casamento etc. 

 

 Fredie Didier Jr. também conceitua a decisão de caráter constitutivo 

como sendo a decisão que “certifica e efetiva direito potestativo. Direito 

potestativo é o poder jurídico conferido a alguém de submeter outrem a 

alteração, criação ou extinção de situações jurídicas”. Cita como exemplos de 

direitos potestativos: o de rever cláusulas de um contrato ou a prestação 

alimentícia (alteração da relação jurídica), instituir servidão ou adotar alguém 

                                                           

100 THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do 
direito processual civil e processo de conhecimento. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 592. 
v. 1. 

101
 THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do 

direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. I. 56. ed. 
rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. 
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(cria uma relação jurídica), e o direito de pedir divórcio (extingue a relação 

jurídica)102. 

 

 A situação jurídica nova, alterada ou extinta se efetiva no plano jurídico, 

e não fático, sendo a decisão que a efetiva uma simples implementação 

dessa nova situação jurídica almejada. Como ensina Pontes de Miranda103, o 

caráter constitutivo da sentença causa uma mudança, por menor que seja, no 

mundo jurídico. 

 

 No caso da recuperação judicial, a decisão de concessão altera uma 

situação jurídica anteriormente existente (entre credores e devedor) e cria 

uma nova situação jurídica para o devedor, agora declaradamente em estado 

de recuperação judicial, independentemente de qualquer outro ato104. 

 

 Como sustenta Geraldo Fonseca de Barros Neto, 

 
o objeto da recuperação judicial é o direito à mudança jurídica, 
característica tida por Chiovenda como própria da sentença 
constitutiva. O efeito da sentença constitutiva é a mudança de 
situação jurídica instantaneamente, pela simples existência da 
sentença. A sentença constitutiva reconhece o direito do autor à 
alteração pedida e realiza ela própria a alteração. É exatamente o 
que ocorre na recuperação judicial105. 

 

 

                                                           

102 DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 9. ed. Salvador: Juspodivum, 
2014, p. 360. v. 2. 

103
 MIRANDA, Pontes de. Comentários ao Código de Processo Civil, tomo V: arts. 444 a 

475. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 43. 
104 “O seu efeito opera instantaneamente, dentro do próprio processo de cognição, de modo 

a não comportar ulterior execução da sentença. A simples existência da sentença 
constitutiva gera a “modificação do estado jurídico existente.” In: THEODORO JUNIOR, 
Humberto, op. cit., p. 592. 

105 BARROS NETO, Geraldo Fonseca de. Aspectos Processuais da Recuperação Judicial. 
Florianópolis: Conceito Editorial, 2014, p. 149. 
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 Cumpre também distinguir a sentença constitutiva em necessária e 

voluntária. A necessária não pode prescindir de intervenção jurisdicional e, 

portanto, de uma sentença (ex. divórcio), ao passo que na voluntária pode-se 

abrir mão da sentença se os interessados na modificação ou criação daquela 

nova situação jurídica assim acordarem (ex. anulação de contrato)106. 

 

 A sentença constitutiva também apresenta conteúdo declaratório, na 

medida em que, para que algo novo se crie, é necessário estabelecer a partir 

de qual realidade haverá tal modificação, identificando o que existia antes da 

mudança107. No caso da recuperação judicial, o estado de recuperação do 

devedor só passa a existir no momento da decisão de concessão, sendo certo 

que antes disso existia um devedor em estado ordinário, comum, de 

existência jurídica. A sentença constitutiva opera efeitos ex nunc, para o 

futuro, a partir do seu trânsito em julgado108. 

 

 Sendo a sentença de concessão da recuperação judicial uma sentença 

constitutiva, como exposto acima, seus beneficiários são todos aqueles cujas 

situações jurídicas foram criadas ou alteradas pela sentença. 

 

 Nesse caso, todos os credores sujeitos à recuperação judicial e, 

portanto, ao plano de recuperação homologado, são beneficiários da sentença 

e têm legitimidade para exigir a sua execução forçada na hipótese de 

descumprimento, pelo devedor, das obrigações previstas no plano. 

 

                                                           

106 MARQUES, Jose Frederico. Manual de direito processual civil. São Paulo: Saraiva, 1974, 
p. 34. 

107 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Nulidades do Processo e da Sentença. 7 ed. rev., ampl. 
e atual., com notas de referencia ao Projeto Novo Código de Processo Civil. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2014. 

108 THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do 
direito processual civil e processo de conhecimento. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 592. 
v. 1. 
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 Do mesmo modo é o devedor beneficiado pela sentença, uma vez que 

alcançou a prestação jurisdicional pretendida, com a aprovação do seu plano 

de recuperação judicial e o estabelecimento da sua nova situação jurídica, e 

também teve alteradas todas as suas obrigações sujeitas à recuperação 

judicial. 

 

 A decisão que concede a recuperação judicial, apesar de ter natureza 

jurídica de sentença, é recorrível via agravo de instrumento, como prevê o 

artigo 59 da Lei 11.101/2005109. Poderão recorrer da sentença concessiva da 

recuperação o Ministério Público e qualquer credor, desde que demonstre 

interesse na interposição do recurso110. Se a decisão for pelo indeferimento 

da concessão da recuperação judicial, o recurso cabível então é a apelação 

uma vez que a sentença neste caso é de extinção do processo111. 

 

 A princípio, uma sentença puramente constitutiva, que já encerra em si 

mesma a atividade jurisdicional pretendida pela parte, não justificaria posterior 

execução. Na lição de Sérgio Shimura, 

 
a sentença constitutiva cria uma situação jurídica nova para as 
partes, quando, por exemplo, dissolve uma sociedade conjugal, 
renova um contrato de locação, anula um contrato, já esgotando, por 
si só, a atividade jurisdicional. Em relação ao objeto específico da 
decisão, não há o que se executar. A modificação jurídica é 

                                                           

109 “Como a opção pelo agravo de instrumento é procedimental, surgem interessantes 
questões quanto à aplicabilidade dos aspectos próprios da apelação ao agravo, quando 
este é interposto de sentença. Entendemos, todavia, que, ao optar pelo cabimento do 
agravo de instrumento, a lei faz aplicável o regime deste, e não o da apelação. Portanto, 
mesmo se tratando de recurso contra sentença, não cabe recurso adesivo, não há 
participação de revisor, não se permite sustentação oral e, finalmente, o acórdão não 
enseja embargos infringentes.” In: BARROS NETO, op. cit., p. 162. 

110 NEGRAO, Ricardo. Aspectos Objetivos da Lei de Recuperação de Empresas e de 
Falências. Lei n. 11.101, de 9 de fevereiro de 2005. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 
219. 

111
 BENETI, Sidnei Agostinho. O Processo da Recuperação Judicial. In: PAIVA, Luiz 

Fernando Valente de (Coord.). Direito falimentar e a nova lei de falências e recuperação de 
empresas. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 238 
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satisfativa, no sentido de que com ela se exaure a tutela jurisdicional. 
112 

 

 Contudo, o plano de recuperação judicial estabelece obrigações que, se 

descumpridas, ensejam a sua execução. Verifica-se, assim, o caráter misto 

dessa sentença de concessão da recuperação judicial, que abriga também um 

conteúdo condenatório, conforme estabelecido pelo artigo 59, § 1º, da Lei 

11.101/2005, quando determina que a decisão de concessão constituirá título 

executivo judicial113. 

 

 Importante notar que não é a parte constitutiva da decisão concessiva 

da recuperação judicial que será objeto de eventual execução, na medida em 

que a situação jurídica nova estabelecida pela sentença, de estado de 

recuperação da empresa devedora, não será alterada. O que se pretende é a 

execução da parte do plano de recuperação judicial que eventualmente não 

tenha sido cumprido114. 

 

 Na recuperação judicial, novas obrigações são criadas em decorrência 

da nova situação jurídica constituída entre os credores e o devedor, 

acarretando a existência de prestações exigíveis que, se não cumpridas, 

podem ser objeto de execução, sendo, portanto, essa a razão para que a 

                                                           

112 SHIMURA, Sergio. Título executivo. 2. ed. São Paulo: Método, 2005, p. 238. 
113

 Sidnei Agostinho Beneti (op. cit., p. 238), ao abordar o conteúdo misto da sentença de 
concessão da recuperação judicial, assevera que “relevante questão, que não se vai aqui 
aprofundar, é a da natureza jurídica dessa sentença concessiva da recuperação judicial, 
cujo conteúdo de criação de novo estado jurídico para o devedor e suas obrigações é 
evidente, donde se poder alvitrar a caracterização como sentença constitutiva; mas não se 
ignore que o conteúdo condenatório é desejado pela lei, ao determinar que a decisão 
concessiva constituirá título executivo judicial (art. 59, § 1º).” 
114 Segundo Geraldo Fonseca de Barros Neto (op. cit., p. 150), “veja-se que não se executa 

a parte constitutiva (o estabelecimento da situação de recuperação empresarial), mas a 
homologação do plano, com as obrigações nele previstas. O que exige a execução é a 
existência de direito a uma prestação exigível, independentemente de a natureza principal 
[da sentença] ser declaratória ou constitutiva”. 
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sentença de concessão da recuperação judicial seja equiparada, pela Lei 

11.101/2005, a um título executivo judicial. 

 

 Humberto Theodoro Junior, em artigo que analisa alguns aspectos 

processuais da Lei 11.101/2005115, faz o seguinte comentário sobre a decisão 

de decretação de falência, o qual pode ser aplicado por analogia à decisão 

que concede a recuperação judicial por tratar do aspecto de encerramento da 

fase de conhecimento a respeito do estado patrimonial do devedor, 

corroborando o entendimento de que tal decisão deve ser caracterizada como 

sentença de conteúdo misto (constitutivo e executivo): 

 

A Insolvência, embora seja predominantemente um processo de 
realização do direito dos credores em concurso, não fica limitada à 
atividade de expropriação de bens do devedor e satisfação do direito 
dos credores. 
Para autorizar a excussão global do patrimônio do insolvente, o juiz 
tem que, necessariamente, conhecer e declarar por sentença o seu 
estado de déficit patrimonial. Ora, essa atividade nada tem de 
executiva, pois configura, tipicamente, um acertamento jurisdicional 
próprio do processo de cognição. 
A sentença de mérito, obtida no curso do processo de insolvência, é 
que autorizará a execução coletiva. É ela, portanto, que encerrando o 
processo de conhecimento a respeito do estado patrimonial do 
devedor funcionará como título executivo especial que serve de 
fundamento à abertura da execução forçada coletiva, cujo início se 
fará pela arrecadação geral dos bens do insolvente. 

 

 Os aspectos da eventual execução da sentença de concessão da 

recuperação judicial em caso de descumprimento das obrigações 

estabelecidas no plano de recuperação serão examinados no próximo 

capítulo deste trabalho. 

                                                           

115 THEODORO JUNIOR, Humberto. Alguns aspectos processuais da nova Lei de 
Falências. Revista IOB de Direito Civil e Processual Civil, São Paulo, v. 7, n. 39, p.33-49, 
jan. 2006. 



86 

 

 

 

 

5 OS EFEITOS DA SENTENÇA DE CONCESSÃO 

 

 Uma vez estabelecido que a decisão que concede a recuperação 

judicial é uma sentença definitiva de conteúdo misto - constitutivo e executivo 

– verificam-se que ela produz os seguintes efeitos: 

 

a) a constituição de uma nova situação jurídica para o devedor, qual 

seja o estado de recuperação, submetido à supervisão judicial; 

b) a novação dos créditos existentes no momento da recuperação 

judicial; 

c) a sujeição do devedor e de todos os credores a esse novo estado de 

novação (estando tal novação, por sua vez, sujeita à condição 

resolutiva especial, de cumprimento do plano pelo devedor); 

d) a constituição de título executivo judicial, conforme definido pelo 

artigo 59, §1o, da Lei 11.101/2005; 

e) a anotação da recuperação judicial no órgão de registro público de 

empresas competente (Junta Comercial); 

f) a obrigatoriedade de que conste em todos os atos, contratos e 

documentos a expressão “em recuperação judicial” após o nome 

empresarial do devedor. 

 

 Alguns desses efeitos serão analisados mais detidamente, a seguir. 

 

a) A constituição de uma nova situação jurídica para o devedor, qual 

seja o estado de recuperação, submetido à supervisão judicial. 

 

 Como já examinado no capítulo anterior, a sentença que concede a 

recuperação tem natureza constitutiva, que cria para o devedor a 

circunstância de estar em estado de recuperação judicial, sob a supervisão do 
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juízo, pelos dois anos seguintes à concessão. Isso significa que, durante dois 

anos, o plano de recuperação judicial e seu respectivo cumprimento são 

acompanhados de perto pelo administrador judicial, assim como pelos 

próprios credores. Nesse período, o descumprimento de qualquer obrigação 

ali prevista pode levar à decretação da falência do devedor, conforme 

determina o artigo 61, § 1o, da Lei 11.101/2005. 

 

 No entanto, a dura imposição legal de decretação de falência pode ser 

mitigada pela tentativa de revisão do plano de recuperação na hipótese de a 

empresa devedora ter sua situação econômico-financeira abalada. Na lição de 

Fabio Ulhoa Coelho: 

 

Em princípio, é imutável esse plano. Se a sociedade beneficiada dele 
se desviar, corre o risco de ter a falência decretada. Não pode, 
porém, a lei ignorar a hipótese de revisão do plano de recuperação, 
sempre que a condição econômico-financeira da sociedade devedora 
passar por considerável mudança. Nesse caso, admite-se o 
aditamento do plano de recuperação judicial, mediante retificação 
pela assembleia dos credores. A retificação está sujeita ao mesmo 
quórum qualificado de deliberação previsto para aprovação do plano 
original. Se pretender o aditamento, a sociedade beneficiada deve 
aduzir requerimento acompanhado da exposição circunstanciada dos 
fatos que fundamentam a revisão do plano116. 

 

 A jurisprudência, mesmo em casos de flagrantes ilegalidades contidas 

no plano de recuperação homologado, vem permitindo a sua retificação, de 

modo a seguir na busca da realização do princípio-mor da lei falimentar, de 

preservação da empresa. Veja julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo 

nesse sentido: 

 
Agravo. Recuperação judicial. Recurso contra decisão que concede a 
recuperação judicial. Alegação de que a homologação dependia de 
prévia decisão sobre as impugnações que não encontra respaldo na 
lei. Discussão sobre a existência, quantificação e classificação dos 

                                                           

116 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial: Direito de empresa. 13. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2012, p. 449. v. 3. 
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créditos não afeta o resultado da assembleia (art. 39, § 2º, da Lei nº 
11.101/05). A Assembleia-Geral de Credores só é considerada 
soberana para a aprovação do plano se forem obedecidos os 
princípios gerais de direito, as normas da Constituição Federal, 
as regras de ordem pública e a Lei nº 11.101/2005. Proposta que 
viola princípios de direito, normas constitucionais, regras de 
ordem pública e a isonomia dos credores, ensejando a 
manipulação do resultado das deliberações assembleares é 
nula. Inclusão de credores garantidos por alienação fiduciária, 
titulares de arrendamento mercantil e por adiantamento de contrato 
de câmbio (ACC) nos efeitos da recuperação judicial viola o art. 49, 
§§ 3º e 4º da LRF. Previsão de carência para início do pagamento 
dos credores de 60 meses (5 anos), ou seja, após o decurso do 
prazo bienal de supervisão judicial do art. 61, "caput", da LRF, 
impede que o Judiciário convole a recuperação em falência, no 
caso de descumprimento das obrigações assumidas pela 
recuperanda. Liberdade para alienação de bens ou direitos 
integrantes do ativo permanente, independentemente de autorização 
judicial, afronta o art. 66 da LRF. Proibição de ajuizamento de ações 
contra sócios, cônjuges, avalistas e garantidores em geral por 
débitos da recuperanda, configura violação da Constituição Federal. 
Proibição de protesto cambial ou comunicação à Serasa e SPC, 
coíbe os credores do exercício de direito subjetivo. Invalidade 
(nulidade) da deliberação assemblear acoimada de ilegalidades, com 
determinação de apresentação de outro plano, no prazo de 30 
dias, a ser elaborado em consonância com a Constituição 
Federal e com a Lei nº 11.101/2005, e submetido à assembleia-
geral de credores em 60 dias, sob pena de decreto de falência. 
Agravo provido. 
(TJ/SP, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Agravo de 
Instrumento nº 0170427-50.2011.8.26.0000, Relator: Pereira Calças; 
Data do julgamento: 17/04/2012; Data de registro: 17/04/2012) 

 

 No caso analisado pelo Tribunal de Justiça, a sentença concessiva da 

recuperação judicial foi proferida, tendo sido objeto de agravo de instrumento 

diante da lista de ilegalidades contidas no plano, dentre elas a obrigação de 

pagar aos credores apenas após o decurso de um prazo de 5 (cinco) anos, 

tempo que ultrapassa e muito o período de supervisão judicial previsto na lei, 

dentro do qual o descumprimento do plano pode levar à falência. De todo 

modo, o Tribunal concedeu ao devedor a chance de apresentar um novo 

plano, que se adequasse à Constituição Federal e à Lei 11.101/2005, sob 

pena de então ter decretada a sua falência. 
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 Em outro caso semelhante submetido à análise do Tribunal de Justiça 

de São Paulo, o plano de recuperação também fora aprovado, tendo sido 

interposto agravo de instrumento. O plano previa, em resumo, pagamento aos 

credores em até 18 anos, período de carência de 3 anos, pagamentos sem 

incidência de juros e pagamento antecipado de credores menores, entre 

outras disposições consideradas ilegais pelos credores que interpuseram 

recurso contra a aprovação do plano. Mais uma vez, o tribunal determinou a 

apresentação de novo plano, ao invés de já decretar a falência da empresa 

devedora, em mais um evidente posicionamento a favor da preservação da 

empresa117. 

 

 Em artigo que examina detalhadamente diversos julgados proferidos em 

vários tribunais do país em que se discutia a possibilidade de intervenção do 

poder judiciário no conteúdo dos planos de recuperação judicial, Adriana 

Vasconcelos conclui que:  

 
Da análise dos julgados verifica-se que a coerência é uma constante. 
A estabilidade jurisprudencial se manteve. Nos casos em que se 
buscou o Judiciário simplesmente para análise de viabilidade de 
planos de recuperação judicial, este quedou-se inerte, como era de 
se esperar. Apenas se verifica a intromissão de juízes e 
desembargadores nas deliberações das assembleias-gerais nas 
hipóteses em que há clara afronta ao ordenamento jurídico. E 
não poderia ser diferente. Caso se permitisse a aprovação de 
planos contrários aos princípios de nosso ordenamento, o 
Judiciário coadunaria com comportamentos prejudiciais à 
sociedade em última instância, o que não se pode admitir.118 

 

 

                                                           

117 TJ/SP, CÂMARA RESERVADA À FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO, Agravo de 
Instrumento nº 0136362-29.2011.8.26.0000. 

118 VASCONCELOS, Adriana Paiva. Assembleia-geral de credores e a estabilidade da 
jurisprudência. EVOCATI Revista nº 80 (01/08/2012). Disponível em: 
<http://www.evocati.com.br/evocati/artigos.wsp?tmp_codartigo=552>. Acesso em: 24 jan. 
2016. 
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 Verifica-se, portanto, que o estado de recuperação judicial conferido 

pela aprovação do plano pode ser ameaçado se este não for devidamente 

cumprido pela empresa devedora; no entanto, os tribunais pátrios tem se 

mostrado sensíveis à manutenção deste efeito mesmo nos casos de planos 

flagrantemente ilegais, conferindo ao devedor uma nova chance de negociar a 

repactuação de sua dívida com seus credores. 

 

b) A novação dos créditos existentes no momento da recuperação 

judicial e a sujeição do devedor e de todos os credores a este novo 

estado de novação, estando essa, por sua vez, sujeita à condição 

resolutiva especial, de cumprimento do plano pelo devedor. 

 

 Como também já examinado anteriormente, a novação recuperacional, 

decorrente da criação de novas obrigações do devedor para com os credores, 

de acordo com o estabelecido no plano de recuperação, é uma espécie de 

novação sui generis, eis que sujeita à condição resolutiva de cumprimento do 

plano. 

 

 Assim, não obstante a sentença de concessão da recuperação gerar o 

efeito de que todos os créditos sujeitos a recuperação são novados, e que 

todos os respectivos credores estão submetidos à referida novação, na 

hipótese de descumprimento do plano que efetivamente leve à decretação da 

falência da devedora, os credores terão seus créditos originais reconstituídos, 

junta com as respectivas garantias e com a dedução de eventuais valores que 

já tenham sido pagos durante o procedimento119. Trata-se da condição 

resolutiva que desconstitui a novação das obrigações da devedora sob a 

égide do plano de recuperação judicial. 

                                                           

119 NEGRAO, Ricardo. Aspectos Objetivos da Lei de Recuperação de Empresas e de 
Falências. Lei n. 11.101, de 9 de fevereiro de 2005. 5. edo. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 
223. 
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c) A constituição de título executivo judicial, conforme definido pelo 

artigo 59, §1o, da Lei 11.101/2005. 

 

 A Lei 11.101/2005 equipara a sentença de concessão da recuperação 

judicial a um título executivo judicial, que pode ser executado nas hipóteses 

de descumprimento do plano após decorrido o período de 2 anos da 

concessão da recuperação judicial. É o que determina o artigo 62 da Lei 

11.101/2005, que permite a execução de obrigação específica:  

 

“Art. 62. Após o período previsto no art. 61 desta Lei, no caso de 
descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano de 
recuperação judicial, qualquer credor poderá requerer a execução 
específica ou a falência com base no art. 94 desta Lei”. 

 

 Como se sabe, durante os dois anos seguintes à concessão da 

recuperação judicial a empresa devedora continua sob supervisão do juízo, 

representado na figura do administrador judicial, que deve fiscalizar o 

cumprimento de todas as disposições e obrigações assumidas no plano de 

recuperação. Durante esse período o descumprimento pode levar diretamente 

à decretação da falência do devedor, jogando por terra todo o esforço 

empreendido pelas partes para chegar a um modelo de repactuação das 

dívidas. Por outro lado, os tribunais tem demonstrado resistência em decretar 

diretamente a falência, dando aos devedores a oportunidade de apresentar e 

negociar com seus credores um outro plano de recuperação. 

 

 Após o período de dois anos de supervisão judicial, no entanto, o 

descumprimento do plano de recuperação judicial já não dá ensejo automático 

à decretação da falência, permitindo aos afetados pelo descumprimento que 

busquem a execução específica da obrigação não atendida. 
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 A exequibilidade da sentença concessiva da recuperação judicial será 

examinada com mais detalhes no próximo tópico deste trabalho. 

 

d) Efeitos sobre outras execuções, especialmente as individuais 

ajuizadas contra a devedora em recuperação judicial. 

 

 No começo do processo de recuperação judicial, o despacho que defere 

o seu processamento determina a suspensão de todas as ações ou 

execuções contra o devedor, na forma do art. 6o da Lei 11.101/2005. Esse 

período de suspensão é fixado pela lei em 180 (cento e oitenta) dias, 

improrrogáveis. Contudo, ao final do prazo de suspensão, e tendo sido 

aprovado plano de recuperação que acarreta a novação das obrigações da 

devedora anteriores ao pedido de recuperação, como ficam essas 

execuções? 

 

 Na hipótese de execução contra coobrigados ou devedores solidários, a 

suspensão do processo não se aplica, continuando este a ter o seu curso 

normal. A jurisprudência corrobora este entendimento: 

 
Embargos à execução. Execução ajuizada contra o codevedor, 
pessoa física, avalista. Recuperação judicial da empresa devedora 
principal que não obsta o prosseguimento de execução contra o 
devedor solidário, garantidor da obrigação. Improcedência dos 
embargos. Sentença mantida. Recurso improvido. 
(TJ/SP, 13ª Câmara de Direito Privado, Apelação nº 3000103-
58.2013.8.26.0629, Relator: Cauduro Padin; Data do julgamento: 
14/01/2016; Data de registro: 14/01/2016). 
 
EMBARGOS DO DEVEDOR – Execução voltada contra devedor 
solidário – Pretensão à suspensão da ação executiva, diante da 
recuperação judicial da devedora principal – Inadmissibilidade – 
Questões já decididas em agravo de instrumento – Alegações de 
novação da dívida e caracterização de crime falimentar em caso de 
prosseguimento da ação afastadas – Inteligência do art. 49, § 1º, da 
Lei 11.101/05 – Embargos improcedentes – Decisão mantida. 
(Relator: Sebastião Junqueira; Comarca: Franca; Órgão julgador: 19ª 
Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 14/12/2015; Data de 
registro: 18/12/2015). 
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 Tendo em vista o caráter condicional da novação operada pela 

recuperação judicial, que opera sob condição resolutiva, alguns julgados têm 

se posicionado no sentido de manter a suspensão da ação contra a devedora 

mesmo depois de aprovado o plano de recuperação judicial: 

 
MONITÓRIA. Cumprimento de sentença. Superveniência de 
aprovação da recuperação judicial da devedora. Inclusão do crédito 
na lista geral de credores. Pedido de extinção da execução. 
Impossibilidade. Novação dos créditos aludida pelo art. 59 da Lei 
nº 11.101/2005 que é sempre condicional e não redunda, por si 
só, na extinção da obrigação pelo surgimento de outra, tal como 
seria de se esperar no direito civilista. Possibilidade não 
afastada de restauração de direito do credor, secundum 
eventum litis. Mera suspensão da execução. Necessidade. Recurso 
não provido. 
(TJ/SP; 11ª Câmara de Direito Privado; Agravo de Instrumento no 
2197937-62.2015.8.26.0000; Relator: Gilberto dos Santos; Data do 
julgamento: 10/11/2015; Data de registro: 11/11/2015). 

 

 O STJ, por sua vez, tem firmado entendimento no sentido de que, uma 

vez homologado o plano de recuperação judicial, as execuções individuais 

contra a devedora em recuperação judicial devem ser julgadas extintas, e não 

suspensas, em razão da sistemática prevista na Lei 11.101/2005: 

 

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
APROVAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS 
AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 
1. A novação resultante da concessão da recuperação judicial 
após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as 
execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora 
devem ser extintas, e não apenas suspensas. 
2. Isso porque, caso haja inadimplemento da obrigação assumida por 
ocasião da aprovação do plano, abrem-se três possibilidades: (a) se 
o inadimplemento ocorrer durante os 2 (dois) anos a que se refere o 
caput do art. 61 da Lei n. 11.101/2005, o juiz deve convolar a 
recuperação em falência; (b) se o descumprimento ocorrer depois de 
escoado o prazo de 2 (dois) anos, qualquer credor poderá pedir a 
execução específica assumida no plano de recuperação; ou (c) 
requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 
3. Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de 
crédito constante no plano de recuperação – antes suspensa – 
prosseguir no juízo comum, mesmo que haja inadimplemento 
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posterior, porquanto, nessa hipótese, se executa a obrigação 
específica constante no novo título judicial ou a falência é 
decretada, caso em que o credor, igualmente, deverá habilitar 
seu crédito no juízo universal. 
4. Recurso especial provido. 
(REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA 
TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015) 
 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO 
REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. 
1. É entendimento desta Corte que não se mostra consentâneo 
com a recuperação judicial o prosseguimento de execuções 
individuais, devendo estas ser suspensas e pagos os créditos, 
doravante novados, de acordo com o plano de recuperação 
homologado em juízo. 
2. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual 
se nega provimento.” 
(EDcl no Ag 1329097/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA 
TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 03/02/2014) 

 

 Entende-se o posicionamento do STJ justamente pela possibilidade de 

execução da própria sentença de concessão da recuperação judicial, que 

contempla a nova obrigada assumida pela devedora e não cumprida. Se 

assim não fosse, o caráter executivo da sentença de concessão perderia sua 

razão de ser e jamais permitiria aos credores que buscassem o cumprimento, 

ainda que forçado, das obrigações assumidas pela empresa devedora no 

âmbito de seu plano de recuperação. 

 

 Deste modo, concordamos com o entendimento defendido pela corte 

superior, uma vez que se mostra sem sentido o prosseguimento das antigas 

execuções, seja porque o descumprimento do plano pode decretar a medida 

extrema da falência, seja porque o caráter executivo da sentença enseja a 

execução especifica pelos credores daquela obrigação não cumprida. 
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5.1 O DESCUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E AS 

HIPÓTESES DE EXECUÇÃO (CUMPRIMENTO) DA SENTENÇA DE 

CONCESSÃO 

 

 Nos primeiros dois anos após a prolação da sentença de concessão da 

recuperação judicial, o devedor continua sob supervisão judicial, a cargo do 

juízo com o auxílio do administrador judicial, conforme estabelece o artigo 61, 

caput, da Lei 11.101/2005. O descumprimento de qualquer obrigação prevista 

no plano de recuperação, nesse período de 2 anos após a concessão, 

acarretará a convolação da recuperação em falência, nos termos do artigo 73, 

inciso IV, da lei. 

 

 Por outro lado, o artigo 59, § 1º, estabelece que “a decisão judicial que 

conceder a recuperação judicial constituirá título executivo judicial, nos termos 

do art. 584, inciso III, do caput da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – 

Código de Processo Civil”. Considerando que o artigo 584 do Código de 

Processo Civil foi revogado pela Lei 11.232/2005, a remissão que se deve 

fazer é ao artigo 475-N, incisos I e III, do mesmo diploma legal. No Novo 

Código de Processo Civil, é o artigo 515 que estabelece quais são os títulos 

executivos judiciais. 

 

 Considerando o caráter executivo da sentença de concessão da 

recuperação judicial, não haveria alternativa ao credor na hipótese de 

descumprimento do plano nos dois primeiros anos que não a convolação em 

falência? Não haveria possibilidade de cumprimento forçado das obrigações 

assumidas no plano de recuperação judicial nos dois primeiros anos? 
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 Decorridos os dois anos de supervisão judicial previstos no artigo 61, 

caput, e desde que aquelas obrigações vencidas naquele prazo tenham sido 

cumpridas, o juiz decretará o encerramento da recuperação judicial, liberando 

o devedor da supervisão judicial. Contudo, na hipótese muito provável de 

ainda existirem obrigações a serem cumpridas pelo devedor no âmbito do 

plano de recuperação depois de decorridos os dois anos de supervisão 

judicial, e de tais obrigações terem sido descumpridas, qualquer credor 

poderá, conforme disposto no artigo 62 da Lei 11.101/2005, requerer a 

execução específica da obrigação descumprida ou a decretação (e não a 

convolação) de falência, esta agora com base no artigo 94 da mesma lei. 

 

 Apesar de parecer que o texto legal não dá margem a muitos 

questionamentos em tal situação, deparamo-nos com algumas questões que 

merecem melhor exame e reflexão. 

 

 Em julgado do TJ/SP que apenas tangencia o tema, ao tratar da 

legitimidade para figurar na execução de título extrajudicial que envolve 

empresa em recuperação judicial e do cabimento de verba honorária, ficou 

consignado que: 

 

EXECUÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PEDIDO 
PARA SER FIXADA VERBA HONORÁRIA A FAVOR DA 
EXECUTADA - DESCABIMENTO - O plano de recuperação judicial 
implica novação dos créditos anteriores ao pedido (art. 59, Lei nº 
11.101/2005). A sentença que concede a recuperação judicial 
constituirá título executivo judicial a favor do credor. Se há 
novação da obrigação e a sentença concessiva da recuperação 
judicial constitui título executivo, não se pode afirmar que a 
devedora seja parte “ilegítima” para o processo de execução. 
Soa estranho afirmar, de um lado, a legitimidade dos devedores 
solidários e, de outro, negar tal legitimidade à própria devedora 
principal.  Pelo princípio da causalidade, foram os executados que 
deram causa à propositura da ação executiva, ao deixarem de pagar 
o débito, não se podendo, nesse momento inicial do processo, 
estabelecer de modo definitivo condenação do banco agravado.  
RECURSO DESPROVIDO. 
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(Relator: Sérgio Shimura; Comarca: Boituva; Órgão julgador: 23ª 
Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 28/03/2012; Data de 
registro: 13/04/2012) 

 

 Como se vê, o julgado confirma o caráter executivo da sentença que 

concede a recuperação judicial e a novação dos créditos anteriores ao 

respectivo pedido. 

 

 No entanto, surge uma dúvida quanto ao efetivo caráter executivo do 

plano descumprido pelo devedor depois de decorridos os dois primeiros anos 

após a concessão da recuperação. Em outras palavras, existe, na prática, a 

possibilidade de execução, ainda que parcial e específica dessa sentença, ou 

a tendência, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, é a de já considerar 

que o descumprimento do plano enseja imediatamente a decretação da 

falência? 

 

 Nesse sentido, veja-se decisão recente do STJ sobre a convolação da 

recuperação em falência: 

 

DIREITO FALIMENTAR. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. 
CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA. ARTS. 61, § 1º, 73 E 94, III, “g”, 
DA LEI N. 11.101/2005. DESCUMPRIMENTO DO PLANO 
APRESENTADO PELO DEVEDOR. 
EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS, RECONHECIDAS 
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, QUE AUTORIZAM A 
DECRETAÇÃO DA QUEBRA. REEXAME DO SUBSTRATO 
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. 
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ. 
1- A recuperação judicial – instituto que concretiza os fins almejados 
pelo princípio da preservação da empresa – constitui processo ao 
qual podem se submeter empresários e sociedades empresárias que 
atravessam situação de crise econômico-financeira, mas cuja 
viabilidade de soerguimento, considerados os interesses de 
empregados e credores, se mostre plausível. 
2- Depois de concedida a recuperação, cabe ao juízo 
competente verificar se os objetivos traçados no plano 
apresentado foram levados a efeito pelo devedor, a fim de 
constatar a eventual ocorrência de circunstâncias fáticas que 
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autorizam, nos termos dos arts. 61, § 1º, 73 e 94, III, "g", da Lei n. 
11.101/2005, sua convolação em falência. 
3- Caso se verifique a inviabilidade da manutenção da atividade 
produtiva e dos interesses correlatos (trabalhistas, fiscais, creditícios 
etc.), a própria Lei de Falências e Recuperação de Empresas impõe 
a promoção imediata de sua liquidação – sem que isso implique 
violação ao princípio da preservação empresa, inserto em seu art. 47 
– mediante um procedimento que se propõe célere e eficiente, no 
intuito de se evitar o agravamento da situação, sobretudo, dos já 
lesados direitos de credores e empregados. 
4- O Tribunal de origem, soberano na análise do acervo fático-
probatório que integra o processo, reconheceu, no particular, que: (i) 
o princípio da preservação da empresa foi respeitado; (ii) a 
recorrente não possui condições econômicas e financeiras para 
manter sua atividade; (iii) não existem, nos autos, quaisquer 
elementos que demonstrem a ocorrência de nulidade dos votos 
proferidos na assembleia de credores; (iv) nenhuma das obrigações 
constantes do plano de recuperação judicial apresentado pela 
devedora foi cumprida. 
5- De acordo com o entendimento consagrado no enunciado n. 7 da 
Súmula/STJ, as premissas fáticas assentadas no acórdão recorrido – 
que autorizam, na hipótese, a convolação da recuperação judicial em 
falência – não podem ser alteradas por esta Corte Superior. 
6- Recurso especial não provido. 
(REsp 1299981/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 
TURMA, julgado em 11/06/2013, DJe 16/09/2013). 

 

 Ao que parece, se o descumprimento do plano no período posterior aos 

dois primeiros anos da concessão tiver ocorrido no bojo de uma situação de 

grave crise econômico-financeira da devedora, que inviabilize a sua atividade 

produtiva, não fará sentido executar especificamente o conteúdo da sentença 

de concessão de recuperação judicial na parte em que estabelece as novas 

obrigações da devedora, detalhadas no plano de recuperação. 

 

 Isto porque a execução forçada da sentença seria provavelmente 

inócua, dada a impossibilidade de cumprimento das obrigações da devedora. 

 

 No entanto, em se tratando de devedor que ainda ostenta condições de 

se recuperar, como se daria na prática essa execução específica de um plano 

descumprido? Se decorridos os dois anos sem que todas as obrigações 

tenham sido cumpridas, mas sem que tenha havido pedido de convolação da 
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recuperação judicial em falência, pode-se aplicar o artigo 62, de execução 

específica, para obrigações que se venceram nos dois primeiros anos, mas 

cuja execução se requer após decorrido esse prazo? 

 

 Parece-nos que a resposta é afirmativa, na medida em que a redação 

do artigo 62 não restringe o pedido de execução específica às obrigações que 

devam ser cumpridas após os dois anos e não o são, mas sim se refere ao 

“descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano de recuperação 

judicial”. Não permitir a execução específica de qualquer obrigação, 

independentemente do momento em que deveria ter sido cumprida, mas 

desde que decorridos os dois anos desde a concessão, esvazia o caráter 

executivo da sentença de concessão da recuperação judicial. 

 

 Sendo assim, entendemos que numa situação de descumprimento do 

plano de recuperação judicial, abrem-se três possibilidades: 

 

a) se o inadimplemento ocorrer durante os dois anos a que se refere o 

caput do art. 61 da Lei n. 11.101/2005, o juiz deve convolar a 

recuperação em falência; 

 

b) se o descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de dois 

anos, independentemente do momento em que a obrigação 

descumprida tivesse de ser originalmente cumprida, qualquer credor 

poderá pedir a execução específica assumida no plano de 

recuperação; ou 

 

c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 
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 Todas essas questões, assim como as respostas que buscamos dar a 

cada uma delas, estão no plano puramente teórico, uma vez que na prática 

ainda não se tem notícia de tentativa de cumprimento específico de plano de 

recuperação judicial – ou mesmo de parte dele – que tenha sido descumprido 

após decorridos dois anos da respectiva sentença de concessão. 

 

 Os cenários mais comuns são aqueles em que se dá ao devedor a 

chance de apresentar e discutir com seus credores um novo plano, a despeito 

de eventual descumprimento, ou em que se decreta a falência da empresa 

devedora que não honra as obrigações assumidas no âmbito do plano, seja 

no período de dois anos contados da concessão ou mesmo após decorrido tal 

prazo. 
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6 CONCLUSÕES 

 

 As principais conclusões a que pudemos chegar ao longo deste 

trabalho e após a análise aprofundada dos temos que nos propusemos a 

examinar são as seguintes: 

 

 1. A Lei 11.101/2005 empreendeu uma profunda e substancial mudança 

na legislação falimentar brasileira, introduzindo o inédito instituto da 

recuperação judicial como forma de se evitar a falência de empresas em 

dificuldade econômico-financeira, ao mesmo tempo que busca preservar a 

atividade econômica, a geração de empregos e divisas, além de trazer os 

credores para o centro do debate de reestruturação das dívidas da empresa 

devedora. 

 

 2. O processo de recuperação judicial segue uma linha mestra de 

desenvolvimento a partir do pedido formulado pelo devedor, e tem seu ponto 

culminante na decisão de concessão prevista no artigo 58, caput, da Lei 

11.101/2005. 

 

 3. A decisão que defere o processamento da recuperação judicial, por 

apresentar conteúdo passível de interferir na esfera jurídica não só da 

empresa devedora, mas dos próprios credores, é recorrível pela via do agravo 

de instrumento. 

 

 4. O prazo de 180 dias de suspensão das ações e execuções contra o 

devedor, estabelecido no artigo 6º, §4º, da Lei 11.101/2005, pode ser 

estendido em situações especiais, em atendimento ao princípio maior de 

preservação da empresa e de sua função social, contido no artigo 47 da 

citada lei. 
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 5. Os aspectos formais do plano de recuperação judicial apresentado 

pelo devedor podem ser avaliados pelo juiz antes mesmo da apresentação de 

objeção pelos credores ou da realização da assembleia geral de credores, a 

partir de uma aplicação analógica e subsidiária do artigo 321 do Novo Código 

de Processo Civil, de modo a evitar futuras nulidades e eventuais atrasos na 

consecução do objetivo primordial de efetiva recuperação da empresa a partir 

da aprovação do seu plano. 

 

 6. A novação das obrigações do devedor existentes até o momento do 

pedido de recuperação judicial, a qual se opera a partir da aprovação do seu 

plano de recuperação judicial pelos credores, está subordinada a uma 

condição resolutiva consistente no cumprimento do plano. Trata-se de 

novação sui generis, que não se equipara àquela prevista no Código Civil, 

uma vez que condicionada ao efetivo cumprimento, pelo devedor, das 

obrigações previstas no plano de recuperação judicial. 

 

 7. Verifica-se uma evolução no posicionamento do direito brasileiro 

quanto à possibilidade de os tribunais sujeitarem as deliberações do plano de 

recuperação judicial aos requisitos de validade dos atos jurídicos em geral, 

através do controle judicial. No entanto, a possibilidade de exame da 

viabilidade econômico-financeira do plano de recuperação judicial pelo 

judiciário continua sendo afastada, entendendo-se que tal prerrogativa ainda é 

exclusiva da assembleia de credores. 

 

 8. A Lei 11.101/2005 permite, em seu artigo 58, §§ 1º e 2º, a aprovação 

judicial do plano de recuperação judicial que não tenha sido automaticamente 

aprovado pelos credores dentro do quorum qualificado estabelecido pela lei, 

impondo requisitos objetivos para a sua aplicação. O chamado “cram down” 
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brasileiro, apesar de se distanciar do conceito extraído do direito norte-

americano que o inspirou – que concede ao juiz discricionariedade na sua 

implementação – vem recebendo tratamento da doutrina e da jurisprudência 

de modo a permitir a possibilidade de exame, pelo poder judiciário, do 

contexto em que se deu a votação do plano, para conceder a recuperação 

judicial e atender aos princípios de preservação da empresa, sempre que 

possível e dentro dos limites da legalidade. 

 

 9. A decisão de concessão da recuperação judicial tem natureza jurídica 

de sentença, pois resolve o mérito da ação de recuperação, que consiste 

justamente no acatamento do pedido de recuperação e na modificação da 

situação jurídica do devedor. Essa sentença se classifica como definitiva, 

além de ser dotada de um caráter misto: constitutivo, consistente na criação 

de uma nova situação jurídica para o devedor, que a partir daquele momento 

entra em estado de recuperação judicial, e executivo, eis que o plano de 

recuperação judicial estabelece obrigações que, se descumpridas, ensejam a 

sua execução, valendo a sentença como título executivo judicial, conforme 

definido pelo artigo 59, §1o, da Lei 11.101/2005.  

 

 10. Não é a parte constitutiva da decisão concessiva da recuperação 

judicial que será objeto de eventual execução, na medida em que a situação 

jurídica nova estabelecida pela sentença, de estado de recuperação da 

empresa devedora, não será alterada. O que se pretende é a execução da 

parte do plano de recuperação judicial que não eventualmente não tenha sido 

cumprido. 

 

 11. Com relação aos efeitos da sentença de concessão sobre outras 

execuções, especialmente as individuais ajuizadas contra a devedora em 

recuperação judicial, entendemos que, uma vez homologado o plano de 
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recuperação judicial, as execuções individuais contra a devedora em 

recuperação judicial devem ser julgadas extintas, e não suspensas, em razão 

da sistemática prevista na Lei 11.101/2005. 

 

 12. Na hipótese de descumprimento do plano de recuperação, abrem-

se três possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer durante os dois anos a 

que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 11.101/2005, o juiz deve convolar a 

recuperação em falência; (b) se o descumprimento ocorrer depois de escoado 

o prazo de dois anos, independentemente do momento em que a obrigação 

descumprida tivesse de ser originalmente cumprida, qualquer credor poderá 

pedir a execução específica assumida no plano de recuperação; ou (c) 

requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 
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