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1) PAPEL CONSTITUCIONAL DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

• O destino encarregou essa Corte de Justiça de interpretar, em
última instância, os diplomas jurídicos recentes mais importantes
para a consolidação da democracia no Brasil, sobretudo no âmbito
do direito privado.
Destacam-se os seguintes diplomas legais:

- CDC (Lei 8.078, 1990)
- Lei 9.307/96, alterada Lei 13.129/15 (Arbitragem)
- Código Civil (Lei 10.406, 2002)
- Lei de Recuperação e Falências (Lei 11.101, 2005)
- Lei 13.140/15 (Mediação)
- NCPC (Lei 13.105/15)

• O papel dos precedentes no novo CPC

• Microssistema de soluções adequadas de conflitos a partir de 2015
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2) GRANDES TEMAS DA PÓS MODERNIDADE E DA 
SOCIEDADE DE CONSUMO 

• Conceitos do CDC (fornecedor/consumidor) e proteção
aos vulneráveis e hipervulneráveis (pertenças – artigo 93,
CCivil)

• Obsolescência programada
• Superendividamento (limitação de desconto a 30%)
• Indenizatória por tempo perdido (call centers) / Assédio

em coletivos
• Responsabilidade objetiva dos bancos por fraudes e de

concessionárias por defeitos ou falhas no serviço
• Spam / responsabilidade civil em rede social / dir.

esquecimento
• Legitimação adequada para as ações coletivas do

consumidor frente ao recente precedente do STF
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3) MODELOS E PROGRAMAS NOVOS DE
SOLUÇÕES DE DISPUTAS
• Tribunais Multiportas (Frank Sander, 1976)

• Conciliador/Negociador

• arbitragem

• Dispute Board – antes do conflito, junta de tecnicos, com
ou sem pareceres vinculativos

• Julgamento de imitação ou julgamento simulado
(avaliação de terceiro neutro)

• Novos tipos de mediação (Design de sistemas de disputa
-DSD - acidentes aéreos/ambientais/família)

• Programas de mediação online

• Ombudsmam

• Factfinding/Facilitador
4



continuação

• Arbitragem nas relações de consumo (REsp 1.189.050) e

nos pactos antenupciais?

• Cláusula de Mediação (Lei da Mediação – art. 2, § 1º) e

negócios processuais no Novo CPC

• Disciplina obrigatória nas Universidades e capacitação 

adequada.



4) Evolução das
Recuperações/falências-
serasaexperian



5) CRÉDITOS NA RECUPERAÇÃO E FALÊNCIA -
INTRODUÇÃO
• A ideia central, que permeia todo o processo

coletivo frente ao devedor em crise, é a do
“concurso universal”, de tal modo que o
esforço individual não se reverta em proveito
próprio, de maneira predatória e afoita, mas
em prol da massa de credores.

• Equivale dizer que, no concurso, o objetivo é a
melhor solução possível para todos os
credores, evitando-se a “corrida” individual
pelo crédito, o que pode ensejar, além de
dispersão de recursos, privilégios odiosos para
credores da mesma classe.



(Continuação)

• É bem de ver que esse concurso exige
tratamento paritário a credores da mesma
classe, a par conditio creditorum dos romanos

• Insolvência do devedor e concurso creditório -
de natureza civil ou para efeito da lei de
recuperação e falência -, são conceitos que
não se confundem.



(Continuação)

• A pujança da economia de um país depende,
fundamentalmente, da atividade empresarial –
cujo oxigênio é a concessão do “crédito”. Por isso,
a regra é uma máxima da lex mercatoris, no
sentido de que, quanto menor o risco, maior o
crédito e o volume de negócios, com taxas
baseadas no perigo global.

• Em caso de crise do tomador do empréstimo,
com superveniente impetração de recuperação
judicial ou mesmo falência, a instituição
financeira quer ver garantido seu crédito,
diminuindo o risco de perda total dos recursos.



6) Recuperação extrajudicial

• Legitimidade para o plano extrajudicial

• Requisitos para homologação

• Credores não abrangidos

• Proibição de pagamento antecipado ou 
tratamento desfavorável

• Efeitos do Plano de recuperação extrajudicial

• desistência



I JORNADA DE PREVENÇÃO DE LITÍGIO –
STJ/22 e 23 de agosto de 2016

• Enunciados:

- 6. O processamento da recuperação judicial ou a
decretação da falência não autoriza o administrador
judicial a recusar a eficácia da convenção de arbitragem,
não impede a instauração do procedimento arbitral,
nem o suspende.

- 45. A mediação e conciliação são compatíveis com a
recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do
empresário e da sociedade empresária, bem como em
casos de superendividamento, observadas as restrições
legais.



7) NOVO CPC E A LEI DE
RECUPERAÇÃO/FALÊNCIA

• PRAZOS? (PROCESSUAIS E MATERIAIS)

• NEGÓCIO PROCESSUAL?

• DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE

• AGRAVO – ROL TAXATIXO? (ART. 1015, NCPC e 
189, LRF)

• EXECUÇÃO CONTRA DEVEDOR INSOLVENTE (ART. 
1052/NCPC)



ALGUNS CASOS JULGADOS -
NOVAÇÃO

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. NOVAÇÃO. CONDIÇÃO RESOLUTIVA. SUSPENSÃO. NÃO
CABIMENTO.
1. A novação operada pelo plano de recuperação fica sujeita a
condição resolutiva, nos termos do art. 61 da Lei n.º 11.101/05.
2. Não se suspendem as execuções individuais direcionadas aos
avalistas de título cujo devedor principal é sociedade em recuperação
judicial.
(...)
5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no REsp 1.334.284/MT, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/09/2014, DJe
15/09/2014).
OBS.: A NOVAÇÃO EXTINGUE AS AÇÕES DE EXECUÇÃO EM CURSO,
NOVO TÍTULO.
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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 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 1.272.697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado
em 02/06/2015, Dje 18/06/2015). 14



(...) 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.
(...) 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.
(REsp 1.260.301/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 14/08/2012, DJe 21/08/2012).
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(...) 3. A razão de ser da norma que determina a pausa momentânea das ações e
execuções - stay period - na recuperação judicial é a de permitir que o devedor em
crise consiga negociar, de forma conjunta, com todos os credores (plano de
recuperação) e, ao mesmo tempo, preservar o patrimônio do empreendimento, o
qual se verá liberto, por um lapso de tempo, de eventuais constrições de bens
imprescindíveis à continuidade da atividade empresarial, impedindo o seu
fatiamento, além de afastar o risco da falência.

4. Nessa fase processual ainda não se alcança, no plano material, o direito creditório
propriamente dito, que ficará indene - havendo apenas a suspensão temporária de
sua exigibilidade - até que se ultrapasse o termo legal (§ 4° do art. 6°) ou que se dê
posterior decisão do juízo concedendo a recuperação ou decretando a falência (com
a rejeição do plano).

5. Como o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o
direito material dos credores, não há falar em exclusão dos débitos, devendo ser
mantidos, por conseguinte, os registros do nome do devedor nos bancos de dados
e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de
protestos. Também foi essa a conclusão adotada no Enunciado 54 da Jornada de
Direito Comercial I do CJF/STJ.

6. Recurso especial não provido.

(REsp 1.374.259/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado
em 02/06/2015, Dje 18/06/2015).
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BLOQUEIO DE ATIVOS DA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE ATIVOS
FINANCEIROS DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.

1. As Turmas que compõem a 1a. Seção do STJ, no que tange ao
bloqueio de ativos financeiros de sociedade empresária em
recuperação judicial por meio do sistema Bacenjud, firmaram a
compreensão de que este procedimento não se mostra possível
em respeito ao princípio da preservação da empresa (AgInt no
REsp.1.607.090/PR, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 16.12.2016).

2. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL desprovido.

(AgInt no AREsp 1053565/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 11/05/2017)



•“Quero ser acordada pela luz empoeirada do 
sol, que entra pelas frestas das persianas” –
Shakespeare – O Mercador de Veneza
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