
RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL

Seminário “A recuperação judicial sob a ótica 

jurídica, econômica e social”
São Paulo - Novembro/2017



1.- APRESENTAÇÃO

 Sem a mais mínima intenção de inovar, indispensável

ter em linha de consideração que a recuperação judicial

passa pela simplicidade do reconhecimento de que nela

o inadimplemento absoluto é mais visto como uma

simples mora da empresa, já que o pagamento atrasado

da devedora ainda é útil não só para os credores, mas

também, e muito mais, para a sociedade.

 Por isso, não está só em jogo o interesse do devedor

em solver a obrigação pelo pagamento tempestivo

(“solutio”), mas também o interesse do credor em

receber a prestação convencionada (“satisfactio”), razão

pela qual se admite que a vontade do devedor em pagar

e a do credor em receber caracteriza negócio jurídico

por excelência.



 Na hipótese da recuperação judicial não se cogita de

mora “creditoris”, mas só de mora “debitoris” e que, por

isso mesmo, permite emenda, prorrogação

extemporânea, pela sua presumida utilidade.

 E nesta toada não se pode esquecer que a par de ser

garantido no Brasil o direito de propriedade, ele, assim

como o contrato, de onde surgem as obrigações, deverá

atender a sua função social (art. 5º, incisos XXII e XXIII,

da CF).

 O jurista italiano ENRICO CIMBALI, ainda no século

XIX, já se preocupava com a função social do contrato,

cujos ensinamentos repercutiram nas obras dos juristas

brasileiros, BEVILÁQUA e VICENTE RAO. Veja-se:



 [...] Enrico Cimbali [...] teve, entre nós, repercussões em
Beviláqua e Vicente Rao, possibilitando uma certa renovação
no Direito Civil. Em que pese o seu arriscado ecletismo Cimbali
teve o mérito de não apenas perceber, nos anos noventa do
séc. XIX, o que viria a ser chamado de “movimento da
descodificação” quanto, examinando as obrigações contratuais
sob a luz do “princípio di socialità” (op.cit., p.p. 315, 333 e ss.)
conclui que a relação entre indivíduo e Estado pode ser vista
sob três formas: “l’affermazione assoluta dello Stato, l’a
affermazione assoluta dell’individuo, l’affermazione relativa
dell’uno e dell’altro, quali elemento armonici di coesistenza in
cui s’integra il vero concetto de l’umanitá progredita. Ed in
perfetta corrispondenza com questa tríplice forma di relazione,
si è modificato gradativamente in concetto ed il valore giuridico
dell’obbligazione”.

 (MARTINS-COSTA, Judith. Reflexões sobre o princípio da função social dos

contratos. Revista Brasileira de Direito Comparado, pág. 84,

http://www.idclb.com.br/revistas/29/revista29%20(10).pdf, acessado em

2/8/2017).

http://www.idclb.com.br/revistas/29/revista29 (10).pdf


 No Brasil, a função social do contrato destacada no art. 421 do

Código Civil se projeta na função social da empresa, na esteira

dos arts. 116 e 154 da Lei das Sociedades Anônimas, que se

amolda, em última análise, à função social dos bens (Lei

6.404/76).

Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos
limites da função social do contrato.

Art. 116. [...]

Parágrafo único. O acionista controlador deve usar o poder com o fim
de fazer a companhia realizar o seu objeto e cumprir sua função
social, e tem deveres e responsabilidades para com os demais
acionistas da empresa, os que nela trabalham e para com a
comunidade em que atua, cujos direitos e interesses deve lealmente
respeitar e atender.

Art. 154. O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o
estatuto lhe conferem para lograr os fins e no interesse da
companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da função
social da empresa.



 Na Itália, a função social da empresa foi privilegiada

dando-se maior ênfase à continuação da atividade

empresarial. Segundo NEWTON DE LUCCA, foi

superada a “concepção segundo a qual a continuação

do negócio por parte do devedor teria uma finalidade

meramente conservadora e liquidatária, na linha de

pensamento de autores como Brunetti, Candian e

Navarrini”.

 (A Reforma do Direito Falimentar no Brasil. Revista do Tribunal

Regional da 3ª Região, n. 40, out./dez. 1999, pág. 25).



2.- CONCEITO SUBJETIVO DE 

DIREITO COMERCIAL

 A história ensina que as primeiras normas a respeito do

Direito Comercial se preocupavam com o conceito de

comerciante e que eles se uniram em torno de aspectos

financeiros que os interessava, em especial, os juros.

 Foi por isso que surgiram em Veneza, Gênova e

Florença as primeiras corporações de mercadores que

elegiam juízes, árbitros, para solucionar disputas entre

eles.

 Daí a razão pela qual o nosso Código Comercial de

1850 (CCom), em várias passagens, determinava a

arbitragem como forma de solução de conflitos entre

comerciantes. Veja-se:



 a) solução de controvérsias através de árbitros para as

indenizações extraordinárias a que feitores, guarda-livros e

caixeiros pudessem vir a fazer jus (art. 80);

 b) durante o período de trabalho dos prepostos de feitores,

guarda-livros e caixeiros não poderia haver desligamento

imotivado, sob pena de pagarem a indenização que os

árbitros fixassem (art. 82);

 c) os trapicheiros e administradores de armazéns que

fossem obrigados a pagar por prejuízos, pagariam a

indenização que fosse avaliada por árbitros (art. 95);

 d) semelhante avaliação indenizatória por árbitros também

estava prevista no art. 194, do CCom / art. 485 do NCC

(preço incerto deixado a estimação a terceiros, seria

determinado por arbitradores); no art. 201, do CCom / art.

484 do NCC (venda por amostras), hipótese em que

havendo dúvida sobre a qualidade e preço, o desate seria

feito por arbitradores;



 e) também haveria solução indenizável por estimação de

arbitradores nos casos do art. 215, do CCom / art. 447 do

NCC (prejuízo decorrente da evicção), art. 217, do CCom

(vícios e diferenças nas qualidades das mercadorias) / arts.

441 e 443 do NCC (vícios redibitórios); arts. 776/777, do

CCom nas avarias das cargas / art. 707 e §§ do NCPC

(regulação da avaria grossa).

 É certo que o Código Reale, que quase revogou o antigo

Código Comercial em sua totalidade, adotou o termo “Direito

Empresarial” em substituição ao Direito Comercial, dada a

sua amplitude.

 Tanto assim que, nos termos do CC/02 (arts. 966 a 982),

empresário passou a ser a pessoa física ou jurídica que

exerce profissionalmente, ou seja, com habitualidade e fim

lucrativo, atividade econômica organizada para a produção ou

circulação de bens ou de serviços no mercado, como pontua

SÉRGIO CAMPINHO (Falência e Recuperação Judicial. Ed. Saraiva,
8ª edição, 2017, págs. 37/38).



 Na Itália a reforma foi mais ampla, estendendo a aplicação

do procedimento falimentar aos consumidores:

De qualquer forma, mesmo os que relutavam admitir
fosse o procedimento falimentar aplicado a outrem
que não o comerciante (assim a Itália), viram-se
compelidos, graças a crise econômica atual, a acatar
formas de compensação de débito também para os
não comerciantes e, dentre estes, é linear, o
consumidor.

Disto é exemplo a recente Lei italiana 3, de
27.01.2012 destinada a permitir a composição com
os credores da situação decorrente do sobre
endividamento do devedor não empresário
(“Disposizioni in materia di usura, estorsione e crisi da
sovraindebitamento”).

(MELLO FRANCO, Vera Helena de. A Crise Econômica e a

Reforma do Direito Concusal no Continente Europeu – função

social ou manutenção da atividade? Revista dos Tribunais: RT,
v. 102, n. 936, out. 2013, pág. 76).



 No Brasil, a insolvência civil exige prova do efetivo estado

patrimonial deficitário (passivo maior que o ativo), como se verá no

tópico seguinte. Não havendo déficit patrimonial, o pedido é

negado, o que torna o instituto de difícil aplicação prática diante da

impossibilidade de o credor saber de antemão se as dívidas

excedem ou não a importância dos bens do devedor.

 Diante da maior crise econômica que o país já viveu, está em

trâmite na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei nº 3.515/2015,

oriundo do Senado através do Projeto de Lei no Senado nº

283/2012, que altera a Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do

Consumidor), e inclui como objetivo da Política Nacional das

Relações de Consumo a prevenção e tratamento do

superendividamento como forma de evitar a exclusão social do

consumidor.

 No entanto, referido Projeto de Lei não altera o procedimento para

o decreto da insolvência civil, visando prevenir o

superendividamento através de práticas de crédito responsável e

educação financeira, além de tratar as situações de

superendividamento com a preservação do mínimo existencial,

através da revisão e repactuação da dívida, privilegiando a



 Aliás, a inserção no Código de Defesa do Consumidor do Capítulo V

– Da Conciliação no Superendividamento, com a instauração do

processo de repactuação de dívidas, a requerimento do

consumidor, prevista no referido Projeto, não importa declaração de

insolvência civil:

 “Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa
natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas,
visando à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou
por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os
credores, em que o consumidor apresentará proposta de plano de
pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o
mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e
as formas de pagamento originalmente pactuadas.

 [...]

 § 5º O pedido do consumidor a que se refere o caput deste artigo
não importa declaração de insolvência civil e poderá ser repetido
somente após decorrido o prazo de 2 (dois) anos, contado da
liquidação das obrigações previstas no plano de pagamento
homologado, sem prejuízo de eventual repactuação.”



3.- INSOLVABILIDADE

 Citando vários autores, MODESTO CARVALHOSA ao

tratar do Direito Empresarial e da insolvabilidade, destaca

que ela pode ser vista sob dois prismas: o do déficit

patrimonial ou o da falta de liquidez. Na primeira hipótese

(patrimônio menor que as dívidas ou o passivo maior que o

ativo) a impossibilidade é definitiva, o mesmo não se dando

com a segunda, que poderá ser superada por créditos ou

operações do devedor no mercado financeiro (Tratado de
Direito Empresarial. Ed. RT, vol. II, pág. 34).

 HUMBERTO THEODORO JÚNIOR destaca que a lei

brasileira de falência adotou o critério da impontualidade,

em contraposição ao instituto da insolvência civil, que exige

prova do efetivo estado patrimonial deficitário (passivo

maior que o ativo):



 A falência funda-se num sistema misto, em que a presunção de insolvência
decorre ou da impontualidade ou de fatos presuntivos expressamente
enunciados pela lei, além da autofalência, que se baseia na confissão do
próprio devedor, mas que, em última análise, leva em conta também a falta
de pagamento, qualificada pela “impossibilidade de prosseguimento da
atividade empresarial” (Lei nº 11.101/2005, art. 105, ‘caput’).

 O critério fundamental da insolvência mercantil é, pois, o da
impontualidade, que assenta a ruína econômica do devedor, autorizadora
do concurso universal de credores, sobre o fato de não pagar no
vencimento obrigação líquida, constante de título que legitime ação
executiva (art. 1º).

 Pode o devedor impugnar o pedido de falência, quer depositando o valor
da dívida para discutir o direito do credor, quer simplesmente provando ter
“relevante razão de direito” para não efetuar o resgate. Não pode, porém,
simplesmente se defender para provar que seu passivo é menor do que o
ativo.

 Já o devedor civil tem o seu concurso de credores subordinado ao critério
do efetivo estado patrimonial deficitário, de sorte que é insuficiente, para

autorizar a execução concursal, a simples impontualidade.

 (A Insolvência Civil. Ed. Forense, 2009, 6ª edição, págs. 49/50).



 A insolvência civil é regida pelo art. 955 do CC/02:

 Art. 955. Procede-se à declaração de insolvência toda
vez que as dívidas excedam à importância dos bens do
devedor.

 O art. 748 do CPC/73, ainda em vigor por força do art.

1.052 do NCPC, é do mesmo teor:

 Art. 748. Dá-se a insolvência toda vez que as dívidas
excederem à importância dos bens do devedor.

 Esse critério está sendo considerado pelo legislador nas

hipóteses de superendividamento, visando salvar o

consumidor de tal situação.



4.- RECUPERAÇÃO, SANEAMENTO OU 

REESTRUTURAÇÃO DA EMPRESA EM CRISE 

ECONÔMICO-FINANCEIRA

 No Brasil (Lei 11.101/2005, art. 47), a recuperação

judicial é norteada pelo princípio da preservação a

empresa que tem condições de se soerguer, aplaudindo,

assim, a função social da propriedade e do contrato.

 A mesma ideia está assentada na União Europeia,

diante dos termos da Recomendação de 12/3/2014 que,

para tanto, emoldura três objetivos básicos, conforme as

anotações de STEPHANIE SUNG A. HONG e MIGUEL

AUGUSTIN KRELING (Particularidades em Procedimentos de
Recuperação de Empresa no Direito Comparado. Revista de Direito

Empresarial: ReDE, v. 4, n. 16, jul. 2016, págs. 75/127).



 São eles, no dizer dos autores: o primeiro é assegurar

que empresas economicamente viáveis, mas com

dificuldades financeiras, possam se reestruturar para

evitar a falência; o segundo, que decorre do primeiro, é

garantir que empresários honestos resolvam suas

dificuldades o mais cedo possível, evitando a falência,

para a continuação da empresa; e o terceiro, mitigar os

efeitos danosos da falência e afastar os seus estigmas

sobre os empresários que querem honestamente a

recuperação de suas empresas.

 Outros não são os objetivos da Lei de Recuperação

Judicial brasileira pois, como já destacado, a

recuperação judicial é norteada pelos princípios da

preservação da empresa, da função social do contrato e

do estímulo à atividade econômica, a teor do art. 47 da

Lei n. 11.101/2005, conforme reiterada jurisprudência do

STJ:



 RECURSO ESPECIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATOS DE CONSTRIÇÃO.
FORNECEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
COMPETÊNCIA. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. PROTEÇÃO DO
CONSUMIDOR E PRESERVAÇÃO DA EMPRESA.
PRINCÍPIOS NÃO ABSOLUTOS. PONDERAÇÃO.
MANUTENÇÃO DA EMPRESA. TUTELA DE INTERESSES
MÚLTIPLOS. PREVALÊNCIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICO-
TELEOLÓGICA DA LEI Nº 11.101/2005.

 1. A controvérsia dos autos consiste em definir a competência
para realizar atos de constrição destinados ao cumprimento de
sentença proferida por magistrado do juizado especial cível, em
favor de consumidor, quando o fornecedor já obteve o
deferimento da recuperação na vara empresarial.

 2. O compromisso do Estado de promover o equilíbrio das
relações consumeristas não é uma garantia absoluta, estando a
sua realização sujeita à ponderação, na hipótese, quanto aos
múltiplos interesses protegidos pelo princípio da preservação da
empresa.



 3. A Segunda Seção já realizou a interpretação
sistemático-teleológica da Lei nº 11.101/2005, admitindo a
prevalência do princípio da preservação da empresa em
detrimento de interesses exclusivos de determinadas classes
de credores, tendo atestado que, após o deferimento da
recuperação judicial, prevalece a competência do Juízo desta
para decidir sobre todas as medidas de constrição e de venda
de bens integrantes do patrimônio da recuperanda.
Precedentes.

 4. Viola o juízo atrativo da recuperação a ordem de penhora ‘on
line’ decretada pelo julgador titular do juizado especial, pois a
inserção da proteção do consumidor como direito fundamental
não é capaz de blindá-lo dos efeitos do processo de
reestruturação financeira do fornecedor. Precedente.

 5. Recurso especial provido para reconhecer a competência do
juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de
Janeiro.

 (REsp 1.598.130/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS

CUEVA, Terceira Turma, j. 7/3/2017, DJe 14/3/2017)



 AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE
COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL E
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO
UNIVERSAL.

 1. O juízo onde se processa a recuperação judicial é o
competente para julgar as causas em que estejam
envolvidos interesses e bens da empresa recuperanda.

 2. O deferimento da recuperação judicial não suspende a
execução fiscal, mas os atos de constrição ou de
alienação devem-se submeter ao juízo universal.

 3. A Lei n. 11.101/2005 visa à preservação da empresa, à
função social e ao estímulo à atividade econômica, a teor
de seu art. 47.

 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

 (AgRg no CC 129.079/SP, Rel. Ministro ANTONIO

CARLOS FERREIRA, Segunda Seção, j. 11/3/2015, DJe

19/3/2015)



 DIREITO EMPRESARIAL, TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO.
RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS DE
PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL COM A PETROBRAS.
PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO. EXIGÊNCIA DE
APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DA EMPRESA
PRESTADORA DOS SERVIÇOS. IMPOSSIBILIDADE. SOCIEDADE EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ARTS. 52 E 57 DA LEI N. 11.101/2005 (LF)
E ART. 191-A DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN).
INOPERÂNCIA DOS MENCIONADOS DISPOSITIVOS. INEXISTÊNCIA
DE LEI ESPECÍFICA A DISCIPLINAR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA
FISCAL E PREVIDENCIÁRIA DE EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL.

 1. O art. 47 serve como um norte a guiar a operacionalidade da
recuperação judicial, sempre com vistas ao desígnio do instituto, que é
"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".



 2. Segundo entendimento exarado pela Corte Especial, em uma
exegese teleológica da nova Lei de Falências, visando conferir
operacionalidade à recuperação judicial, é desnecessário
comprovação de regularidade tributária, nos termos do art. 57 da
Lei n. 11.101/2005 e do art. 191-A do CTN, diante da inexistência
de lei específica a disciplinar o parcelamento da dívida fiscal e
previdenciária de empresas em recuperação judicial (REsp
1187404/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
ESPECIAL, julgado em 19/06/2013, DJe 21/08/2013).

 3. Dessarte, o STJ, para o momento de deferimento da
recuperação, dispensou a comprovação de regularidade tributária
em virtude da ausência de legislação específica a reger o
parcelamento da dívida fiscal e previdenciária de empresas em
recuperação judicial. Nessa linha de intelecção, por óbvio, parece
ser inexigível, pelo menos por enquanto, qualquer demonstração de
regularidade fiscal para as empresas em recuperação judicial, seja
para continuar no exercício de sua atividade (já dispensado pela
norma), seja para contratar ou continuar executando contrato com o
Poder Público.



 4. Na hipótese, é de se ressaltar que os serviços contratados já
foram efetivamente prestados pela ora recorrida e, portanto, a
hipótese não trata de dispensa de licitação para contratar com o
Poder Público ou para dar continuidade ao contrato existente, mas
sim de pedido de recebimento dos valores pelos serviços efetiva e
reconhecidamente prestados, não havendo falar em negativa de
vigência aos artigos 52 e 57 da Lei n. 11.101/2005.

 5. Malgrado o descumprimento da cláusula de regularidade fiscal
possa até ensejar, eventualmente e se for o caso, a rescisão do
contrato, não poderá haver a retenção de pagamento dos valores
devidos em razão de serviços já prestados. Isso porque nem o art.
87 da Lei n. 8.666/1993 nem o item 7.3. do Decreto n. 2.745/1998,
preveem a retenção do pagamento pelo serviços prestados como
sanção pelo alegado defeito comportamental. Precedentes.

 6. Recurso especial a que se nega provimento.

 (REsp 1.173.735/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,

Quarta Turma, j. 22/4/2014, DJe 9/5/2014)



 Daí ser possível concluir que a mora da recuperanda

não gera inadimplemento absoluto e impõe

transformações na relação jurídica obrigacional original,

transformando-a.

 O art. 59 da Lei 11.101/2005, mesmo contra a vontade

dos credores, assenta que a concessão da recuperação

implica novação, de modo que os efeitos tradicionais da

mora não têm aplicação porque a ideia de utilidade no

recebimento, só a critério do credor, cede.

Art. 59. 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.



 A inovação legislativa é muito salutar e permite soluções

judiciais que a antiga lei de falências (Decreto nº

7.661/45), a respeito da concordata, era expressa em

não admitir que o instituto pudesse implicar novação.

Veja-se:

Art. 148. A concordata não produz novação, não
desonera os coobrigados com o devedor, nem os
fiadores deste e os responsáveis por via de
regresso.



 Tanto isso é certo que o prazo legal de 180 dias para o

cumprimento das obrigações estabelecidas no plano de

recuperação há de ser flexível porque o simples do seu

prazo, tratado no art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005, não

enseja a retomada automática das execuções individuais.

Confiram-se precedentes do Superior Tribunal de Justiça

nesse sentido:

CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BEM MÓVEL.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ATIVIDADE EMPRESARIAL.
ESSENCIALIDADE DO BEM. AFERIÇÃO. COMPETÊNCIA DO
JUÍZO UNIVERSAL.

1. Ainda que se trate de créditos garantidos por alienação
fiduciária, compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da
essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da
ressalva prevista no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, na parte que
não admite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor
dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade
empresarial.



2. Impossibilidade de prosseguimento da ação de busca
e apreensão sem que o juízo quanto à essencialidade
do bem seja previamente exercitado pela autoridade
judicial competente, ainda que ultrapassado o prazo de
180 (cento e oitenta dias) a que se refere o art. 6º, § 4º, da
Lei n. 11.101/2005.

3. Conflito de competência conhecido para declarar a
competência do Juízo de Direito da 1ª Vara dos Feitos de
Relação de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de
Barreiras/BA.

(CC 121.207/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS

CUEVA, Segunda Seção, j. 8/3/2017, DJe 13/3/2017)



 PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
FALÊNCIA. TERMO LEGAL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA.
BEM IMÓVEL PRACEADO PELO JUÍZO TRABALHISTA.
DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA. PRODUTO ARRECADADO
PELO JUÍZO TRABALHISTA SEM REMESSA AO JUÍZO
FALIMENTAR. NECESSIDADE. CONFLITO CONHECIDO.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR.

 1. Trata-se de conflito de competência suscitado por
empresa submetida ao processo de falência, que teve seu bem
imóvel praceado pelo Juízo Trabalhista.

 2. A jurisprudência do STJ tem entendimento firmado no
sentido de que os atos de execução dos créditos individuais
promovidos contra empresas em falência ou em recuperação
judicial, sob a égide do Decreto-lei nº 7.661/45 ou da Lei nº
11.101/05, devem ser realizados pelo Juízo Universal, ainda que
ultrapassado o prazo de 180 dias de suspensão previsto no art.
6º, § 4º, da Lei nº 11.101/05. Precedentes.



 3. O valor arrecadado com o praceamento do bem da falida
no Juízo Trabalhista deve ser remetido ao Juízo falimentar, a
quem compete a administração dos bens daquela, bem como
o pagamento dos débitos por ela contraídos e apurados no
âmbito do processo de falência.

 4. Conflito de competência conhecido para declarar a
competência do Juízo Falimentar.

 (CC 146.657/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Segunda

Seção, j. 26/10/2016, DJe 7/12/2016)



 PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO
POSITIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS DE DIREITO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO. ART. 49, § 3º, DA LEI N. 11.101/2005.
BENS ESSENCIAIS ÀS ATIVIDADES ECONÔMICO-
PRODUTIVAS. PERMANÊNCIA COM A EMPRESA
RECUPERANDA. ART. 6º, § 4º, DA LEI N. 11.101/2005.
RETOMADA DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS.
AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. COMPETÊNCIA DO
JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

 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, ainda que tenha ocorrido a
constrição de bens do devedor.



 2. Aplica-se a ressalva final contida no § 3º do art. 49 da
Lei n. 11.101/2005 para efeito de permanência, com a
empresa recuperanda, dos bens objeto da ação de busca e
apreensão, quando se destinarem ao regular
desenvolvimento das essenciais atividades econômico-
produtivas.

 3. No normal estágio da 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. 11.101/2005.

 4. Agravo regimental desprovido.

 (AgRg no CC 127.629/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE

NORONHA, Segunda Seção, j. 23/4/2014, DJe 25/4/2014)



 PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE
COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO
DEFERIDO. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DAS AÇÕES E
EXECUÇÕES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
PRECEDENTES.

 1. Em regra, uma vez deferido o processamento ou, ‘a fortiori’, aprovado o
plano de recuperação judicial, revela-se incabível o prosseguimento
automático das execuções individuais, mesmo após decorrido o prazo de 180
dias previsto no art. 6º, § 4, da Lei 11.101/2005. Precedentes.

 2. No tocante ao sugerido comprometimento do Juízo goiano para processar
e julgar a recuperação judicial, certo é que os fatos comunicados nos autos
do CC 103.012/GO pela empresa Xinguará Indústria e Comércio S/A em
relação ao magistrado que atuava na 2ª Vara Cível e Fazendas Públicas e
Registros Públicos de Rio Verde/GO estão sendo investigados pela
respectiva Corregedoria Regional, por determinação da ilustre Corregedora
do Conselho Nacional de Justiça, encontrando-se a aludida Vara, atualmente,
sob a responsabilidade de outra magistrada.

 3. Agravo regimental não provido.

 (AgRg no CC 119.624/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda

Seção, j. 13/6/2012, DJe 18/6/2012)



 A excepcionalidade aqui retratada também não escapou

do legislador italiano, que no Decreto Real nº 267 de

16/3/1942 (“Legge Fallimentare”), admitiu que, em

certas circunstâncias, o efeito da moratória acordada

entre o devedor e pelo menos 75% dos seus credores

financeiros pode ser estendido aos demais credores

financeiros dissidentes (art. 182), como destacam

STEPHANIE SUNG A. HONG e MIGUEL AUGUSTIN

KRELING (Op.cit., pág. 116).

 Em suma, na União Europeia e no Brasil a tese maior é

a de preservar antes de liquidar!



 A preocupação com o soerguimento da empresa em

dificuldades financeiras também ronda o legislador italiano que

prevê três modalidades da sua reestruturação: “concordato

preventivo”, o acordo preventivo; “accordo di ristruturazione dei

debit”, o acordo de reestruturação dos débitos; e,

“amministrazione straordinaria”, a administração extraordinária,

como lembram STEPHANIE SUNG A. HONG e MIGUEL

AUGUSTIN KRELING (Op.cit., pág. 105).

 Na primeira (“concordato preventivo”), a empresa permanece

sob a administração de seus titulares sob a vigilância de um

comissário judicial; na segunda (“accordo di ristruturazione dei

debit”), o devedor postula a homologação judicial do acordo

extrajudicial que celebrou com seus credores, desde que 60%

deles tenham formado consenso a respeito; e, a terceira

(“amministrazione straordinaria”), oferece um tratamento

diferenciado para as grandes empresas (mais de 200

trabalhadores e dívidas de 2/3 da última receita anual), hipótese

em que se analisa, primeiro, a possibilidade da recuperação.



 Como se vê, mais detalhada é a legislação italiana para

admitir e privilegiar a reestruturação da empresa em

dificuldade financeira.

 Entretanto, assim como a legislação brasileira, menos

detalhista, ambas buscam, inescondivelmente, admitir

que a mora da empresa em dificuldades financeiras não

implicará seu inadimplemento absoluto e o consequente

encerramento das suas atividades.

 Daí a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que

se exporá a seguir, sempre firme no objetivo de

preservar a empresa em dificuldade financeira porque a

sua sobrevivência condiz com a função social do

contrato, pois só ele permite a circulação lícita da

riqueza, que se espelha e se funda na harmonia social.

Veja-se:



 PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. RECURSO ESPECIAL.
REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. ESPESA
PROCESSUAL. POSSIBILIDADE DE ATRIBUIR O ÔNUS AO
CREDOR DA MASSA FALIDA. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS.

 1. Processo falimentar do qual se extraiu o presente recurso especial,
interposto em 01/12/2014 e atribuído ao Gabinete em 25/08/2016.
Julgamento: CPC/73.

 2. O propósito recursal é decidir se, em situações excepcionais, o
credor da massa falida deve arcar, a título de caução, com as
despesas relativas à remuneração do administrador judicial, em
interpretação conjugada do art. 19 do CPC/73 com o art. 25 da Lei
11.101/05.

 3. Ante a fase inicial de incerteza acerca da suficiência dos bens a
serem arrecadados para cobrir as despesas processuais e as demais
obrigações da massa, aliado ao fato de não ter sido encontrada a
empresa devedora, cuja citação ocorreu por edital, constitui medida
hígida a aplicação do at. 19 do CPC/73 para exigir do credor a
antecipação dos honorários do administrador judicial.

 4. Recurso especial não provido.

 (REsp 1.594.260/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma,

j. 3/8/2017)



 PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FALÊNCIA. CÁLCULO DE
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM HABILITAÇÃO DE CRÉDITO.
DECRETAÇÃO DA QUEBRA. EFEITOS MATERIAIS QUE INCIDEM DESDE
A PROLAÇÃO DA SENTENÇA INDEPENDENTE DE PUBLICAÇÃO.

 1. Impugnação de crédito em processo falimentar da qual se extraiu o
recurso especial interposto em 19/12/2013, concluso ao Gabinete em
27/10/2016, Julgamento: CPC/73.

 2. O propósito recursal é decidir sobre: i) a existência de negativa de
prestação jurisdicional na espécie (arts. 131, 165, 458, 535, do CPC/73); ii)
qual o momento que se considera decretada a falência para fins de
atualização do crédito, nos termos dos arts. 9, II e 124, da Lei 11.101/05.

 3. Inexistentes os vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão
recorrido, e estando esse devidamente fundamentado, não se caracteriza a
violação dos arts. 131, 165, 458, II, e 535, I e II, do CPC/73.

 4. No processo de falência, a incidência de juros e correção monetária sobre
os créditos habilitados deve ocorrer até a decretação da quebra, entendida
como a data da prolação da sentença e não sua publicação.

 5. Recurso especial não provido.

 (REsp 1.660.198/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j.

3/8/2017)



 RECURSO ESPECIAL. AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
DIRIGIDO CONTRA A DECISÃO QUE CONVOLOU A
RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FALÊNCIA. OBRIGATÓRIA
CONVOCAÇÃO DE NOVA ASSEMBLEIA DE CREDORES
QUANDO ANULADA AQUELA QUE APROVARA O PLANO DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INEXISTENTE QUALQUER UMA DAS
CAUSAS TAXATIVAS DE CONVOLAÇÃO.

 1. No processo recuperacional, são soberanas as decisões da
assembleia geral de credores sobre o conteúdo do plano de
reestruturação e sobre as objeções/oposições suscitadas, cabendo
ao magistrado apenas o controle de legalidade do ato jurídico, o
que decorre, principalmente, do interesse público
consubstanciado no princípio da preservação da empresa e
consectária manutenção das fontes de produção e de trabalho.

 2. Nessa perspectiva, sobressai a obrigatoriedade da convocação
de nova assembleia quando decretada a nulidade daquela que
aprovara o plano de recuperação e que, consequentemente,
implicara a preclusão lógica das objeções suscitadas por alguns
credores.



 3. No caso concreto, o magistrado, após considerar nula a
assembleia geral de credores que aprovara o plano de
reestruturação, não procedeu à nova convocação e, de ofício,
convolou a recuperação em falência, sem o amparo nas hipóteses
taxativas insertas nos incisos I a IV do artigo 73 da Lei 11.101/2005,
quais sejam: (i) deliberação da assembleia geral de credores
sobre a inviabilidade do soerguimento da sociedade empresária;
(ii) inércia do devedor em apresentar o plano de reestruturação no
prazo de 60 (sessenta) dias contado da decisão deferitória do
processamento da recuperação judicial; (iii) rejeição do plano de
recuperação pela assembleia geral de credores, ressalvada a
hipótese do cram down (artigo 58, §§ 1º e 2º, da Lei 11.101/2005);
e (iv) descumprimento sem justa causa de qualquer obrigação
assumida pelo devedor no plano, durante o período de dois anos
após a concessão da recuperação judicial.



 5. Em vez da convolação da recuperação em falência, cabia
ao magistrado submeter, novamente, o plano e o conteúdo das
objeções suscitadas por alguns credores à deliberação
assemblear, o que poderia ensejar a rejeição do plano ou a
ponderação sobre a inviabilidade do soerguimento da atividade
empresarial, hipóteses estas autorizadoras da quebra. Ademais,
caso constatada a existência de matérias de alta indagação e
que reclamem dilação probatória, incumbir-lhe-ia remeter os
interessados às vias ordinárias, já que o plano de recuperação fora
aprovado sem qualquer impugnação.

 6. Recurso especial provido a fim de cassar a decisão de
convolação da recuperação judicial em falência e determinar que o
magistrado de primeiro grau providencie a convocação de nova
assembleia geral de credores, dando-se prosseguimento ao feito,
nos termos da Lei 11.101/2005.

 (REsp 1.587.559/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta

Turma, j. 6/4/2017, DJe 22/5/2017)



 TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. RISCO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO. SÚMULA 83/STJ.

 1. A Primeira Turma do STJ firmou entendimento no sentido de que, em
homenagem ao princípio da preservação da empresa, não são
adequados, em execução fiscal, atos de constrição que possam afetar,
de alguma forma, o plano de recuperação judicial da sociedade
empresária, o que não resulta em prejuízo à Fazenda Pública, porquanto
o pagamento do devido crédito tributário é feito pelo Juízo falimentar, no
momento oportuno, observadas as preferências legais. Precedentes:
AgInt nos EDcl no REsp 1.495.671/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, DJe 26/9/2016; AgRg no AREsp 760.111/RS, Rel.
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 31/3/2016; AgRg no
REsp 1.453.496/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
Turma, DJe 29/9/2014.

 2. Agravo interno não provido.

 (AgInt no AREsp 777.387/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,

Primeira Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 02/02/2017)



 AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
EXECUÇÃO FISCAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO
JUÍZO UNIVERSAL. EDIÇÃO DA LEI N. 13.043, DE 13.11.2014.
PARCELAMENTO DE CRÉDITOS DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO.
JURISPRUDÊNCIA MANTIDA.

 1. O juízo onde se processa a recuperação judicial é o competente para
julgar as causas em que estejam envolvidos interesses e bens da empresa
recuperanda.

 2. O deferimento da recuperação judicial não suspende a execução fiscal,
mas os atos de constrição ou de alienação devem se submeter ao juízo
universal. Jurisprudência.

 3. A Lei n. 11.101/2005 visa à preservação da empresa, à função social e
ao estímulo à atividade econômica, a teor de seu art. 47.

 4. No caso concreto, a edição da Lei n. 13.043/2014 - que acrescentou o
art. 10-A à Lei n. 10.522/2002 e disciplinou o parcelamento de débitos de
empresas em recuperação judicial - não descaracteriza o conflito de
competência.

 5. Agravo regimental a que se nega provimento.

 (AgRg no CC 136.130/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministro

ANTONIO CARLOS FERREIRA, Segunda Seção, j. 13/5/2015, DJe 22/6/2015)



 AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO
EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO FIDUCIÁRIA
DE CRÉDITOS. TRAVA BANCÁRIA. LIBERAÇÃO.

 DESCABIMENTO. JULGADOS DESTA CORTE SUPERIOR.

 1. Controvérsia acerca de decisão do juízo de origem que liberou, em
favor das empresas recuperandas, trava bancária oriunda de contratos
garantidos por cessão fiduciária de crédito.

 2. "Tratando-se de credor titular da posição de proprietário
fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de
proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos
contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou
irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de
proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu
crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e
prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições
contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo,
contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º
desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos
bens de capital essenciais a sua atividade empresarial" (art. 49, § 3º,
da Lei nº 11.101/2005, sem grifos no original).



 3. Possibilidade de o juízo impor restrições temporárias à
propriedade fiduciária de bens de capital, para mantê-los na posse
do devedor, em atenção ao princípio da preservação da
empresa, conforme previsto no dispositivo legal supracitado.

 4. Impossibilidade, contudo, de se impor restrições à propriedade
fiduciária de crédito, por não se tratar de bem de capital, segundo
entendimento desta Corte Superior.

 5. Restabelecimento da trava bancária, na espécie.

 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

 (AgInt no REsp 1.475.258/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, Terceira Turma, j. 7/3/2017, DJe 20/3/2017)



 RECURSO ESPECIAL. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE
DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO PELA
ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. POSSIBILIDADE, EM TESE.
PREVISÃO DE SUPRESSÃO DAS GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS
E REAIS NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE
APROVADO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES.
VINCULAÇÃO, POR CONSEGUINTE, DA DEVEDORA E DE
TODOS OS CREDORES, INDISTINTAMENTE. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO.

 1. Afigura-se absolutamente possível que o Poder Judiciário, sem
imiscuir-se na análise da viabilidade econômica da empresa em crise,
promova controle de legalidade do plano de recuperação judicial que,
em si, em nada contemporiza a soberania da assembleia geral de
credores. A atribuição de cada qual não se confunde. À assembleia
geral de credores compete analisar, a um só tempo, a viabilidade
econômica da empresa, assim como da consecução da proposta
apresentada. Ao Poder Judiciário, por sua vez, incumbe velar pela
validade das manifestações expendidas, e, naturalmente, preservar os
efeitos legais das normas que se revelarem cogentes.



 2. A extinção das obrigações, decorrente da homologação do plano de
recuperação judicial encontra-se condicionada ao efetivo cumprimento de
seus termos. Não implementada a aludida condição resolutiva, por
expressa disposição legal, "os credores terão reconstituídos seus
direitos e garantias nas condições originariamente contratadas" (art.
61, § 2º, da Lei n. 11.101/2005).

 2.1 Em regra, a despeito da novação operada pela recuperação
judicial, preservam-se as garantias, no que alude à possibilidade de seu
titular exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impor a
manutenção das ações e execuções promovidas contra fiadores,
avalistas ou coobrigados em geral, a exceção do sócio com
responsabilidade ilimitada e solidária (§ 1º, do art. 49 da Lei n.
11.101/2005). E, especificamente sobre as garantias reais, estas
somente poderão ser supridas ou substituídas, por ocasião de sua
alienação, mediante expressa anuência do credor titular de tal
garantia, nos termos do § 1º do art. 50 da referida lei.

 2.2 Conservadas, em princípio, as condições originariamente
contratadas, no que se insere as garantias ajustadas, a lei de
regência prevê, expressamente, a possibilidade de o plano de
recuperação judicial, sobre elas, dispor de modo diverso (§ 2º, do art. 49
da Lei n. 11.101/2009).



 3. Inadequado, pois, restringir a supressão das garantias reais e
fidejussórias, tal como previsto no plano de recuperação judicial
aprovado pela assembleia geral, somente aos credores que
tenham votado favoravelmente nesse sentido, conferindo
tratamento diferenciado aos demais credores da mesma classe,
em manifesta contrariedade à deliberação majoritária.

 3.1 Por ocasião da deliberação do plano de recuperação
apresentado, credores, representados por sua respectiva classe,
e devedora procedem às tratativas negociais destinadas a adequar
os interesses contrapostos, bem avaliando em que extensão de
esforços e renúncias estariam dispostos a suportar, no intento de
reduzir os prejuízos que se avizinham (sob a perspectiva dos
credores), bem como de permitir a reestruturação da empresa
em crise (sob o enfoque da devedora). E, de modo a permitir que
os credores ostentem adequada representação, seja para
instauração da assembléia geral, seja para a aprovação do plano
de recuperação judicial, a lei de regência estabelece, nos arts. 37 e
45, o respectivo quorum mínimo.



 4. Na hipótese dos autos, a supressão das garantias real e
fidejussórias restou estampada expressamente no plano de
recuperação judicial, que contou com a aprovação dos
credores devidamente representados pelas respectivas classes
(providência, portanto, que converge, numa ponderação de
valores, com os interesses destes majoritariamente), o que
importa, reflexamente, na observância do § 1º do art. 50 da Lei
n. 11.101/2005, e, principalmente, na vinculação de todos os
credores, indistintamente.

 5. Recurso especial provido.

 (REsp 1.532.943/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,

Terceira Turma, j. 13/9/2016, DJe 10/10/2016)



 AGRAVO REGIMENTAL EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA -
RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ALEGAÇÃO DE QUE NO PLANO DE
CREDORES HOUVE A INCLUSÃO INDEVIDA DE CRÉDITO
FIDUCIÁRIO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL PARA
APRECIAR E DECIDIR SOBRE A NATUREZA DO CRÉDITO NO
PROCESSO DE SOERGUIMENTO - DISCUSSÃO QUE EXTRAPOLA
OS LIMITES DESTE INCIDENTE PROCESSUAL - MATÉRIA
PENDENTE DE APRECIAÇÃO, EM SEDE DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO, PERANTE A CORTE ESTADUAL. INCONFORMISMO
DO SUSCITANTE.

 1. Nos termos da disposição normativa contida no art. 49 da Lei nº
11.101/2005, apenas os créditos existentes na data do pedido estão
sujeitos à recuperação judicial.

 2. Compete ao juízo da recuperação decidir se o crédito constituído
anteriormente ao processo de soerguimento possui ou não natureza
concursal e, também, concluir pela possibilidade de se postergar a
execução da garantia, ante o princípio da preservação da empresa.
Precedentes da Segunda Seção.



 3. O conflito, enquanto incidente processual, cinge-se tão-somente
em fixar a competência do juízo da recuperação judicial em
detrimento daquele que tramitou execuções individuais ajuizadas
anteriormente ao deferimento do pedido de soerguimento,
mormente se, como ocorre no caso, a matéria está sendo debatida,
em grau de recurso, pela instância ordinária.

 4. Agravo regimental desprovido.

 (AgRg no CC 122.293/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Segunda

Seção, julgado em 11/05/2016, DJe 25/05/2016)



 AGRAVO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA.
SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TRESPASSE DO
ESTABELECIMENTO. RECONHECIMENTO DE SUCESSÃO
TRIBUTÁRIA PELO JUÍZO FEDERAL. EXECUÇÃO FISCAL
PROMOVIDA CONTRA A SOCIEDADE ADQUIRENTE.
DECLARADA COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. AUSÊNCIA
DE VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO.

 1. Configura-se o conflito de competência quando, de um lado, está
o Juízo da Recuperação Judicial, que declarou a inexistência de
sucessão dos ônus e obrigações decorrentes do trespasse do
estabelecimento da sociedade recuperanda; de outro, o Juízo
Federal, que, reconhecendo a sucessão tributária, promove
execução fiscal contra a sociedade adquirente.

 2. Não há que se falar em ofensa à cláusula de reserva de plenário
(art. 97 da Constituição Federal) se, na decisão agravada, não houve
declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos legais
suscitados, tampouco se negou sua vigência, mas apenas se extraiu
da regra seu verdadeiro alcance, a partir de uma interpretação
sistêmica.



 3. A 2ª Seção deste Tribunal pacificou o entendimento de que, não
obstante a execução fiscal, em si, não se suspenda com o deferimento da
recuperação judicial, cabe ao Juízo Universal o prosseguimento dos atos
de execução, sob pena de inviabilizar a recuperação da sociedade.

 4. É do Juízo da Recuperação Judicial a competência para definir a
existência de sucessão dos ônus e obrigações, nos casos de alienação de
unidade produtiva da sociedade recuperanda, inclusive quanto à
responsabilidade tributária da sociedade adquirente.

 5. Agravo não provido.

 (AgRg no CC 116.036/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda

Seção, j. 12/6/2013, DJe 17/6/2013)



 TRIBUTÁRIO, EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
FISCAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. SUPERVENIÊNCIA
DE PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL PELA PARTE
EXECUTADA. CANCELAMENTO DA ORDEM DE CONSTRIÇÃO.
POSSIBILIDADE, A DEPENDER DA ANÁLISE DO CASO PELO JUÍZO
DA EXECUÇÃO EM COOPERAÇÃO COM O JUÍZO FALIMENTAR.
EXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ.

 1. O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no
sentido de que não são adequados, em execução fiscal, os atos de
constrição que, afetando de alguma forma o patrimônio da sociedade
empresária, possa colocar em risco o plano de recuperação judicial. A
respeito: AgRg no CC 129.622/ES, Segunda Seção, Rel. Ministro Raul
Araújo, DJe 29/09/2014; AgRg no CC 125.205/SP, Rel. Ministro Marco
Buzzi, Segunda Seção, DJe 03/03/2015; AgRg no REsp 1462032/PR,
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
12/02/2015; AgRg no REsp 1453496/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho, Primeira Turma, DJe 29/09/2014; EDcl no AgRg no CC
132.094/AM, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, DJe
16/12/2014.



 2. Nessa linha, a exigência de apresentação de certidões negativas de
débitos tributários pela sociedade que postula recuperação judicial (art.
57 da Lei n. 11.101/2005) não impede que o juízo da execução fiscal,
ajuizada anteriormente à crise financeira, analisando a situação fático-
jurídica, decida pelo cancelamento da penhora de ativos financeiros.

 3. A análise sobre a adequação do cancelamento da penhora só pode
ser feita pelo juízo da execução, em cooperação com o juízo
responsável pelo acompanhamento da recuperação judicial. Por força
do entendimento da Súmula n. 7 do STJ, o recurso especial não serve
à verificação da necessidade da penhora on line.

 4. Agravo regimental não provido.

 (AgRg no AREsp 549.795/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,

Primeira Turma, julgado em 16/04/2015, DJe 24/04/2015)



 AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO
EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTINUIDADE
DAS AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E
COOBRIGADOS EM GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO A CRISTALIZAR
A EXISTÊNCIA DE MEROS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. SOCIEDADE
ANÔNIMA EM RECUPERAÇÃO. PARTICULARIDADES DO PLANO DE
RECUPERAÇÃO NÃO ANALISADAS NA INSTÂNCIA DE ORIGEM.
SÚMULA 5 E 7/STJ.

 1. Questão já examinada pela Colenda 2ª Seção sob o rito do art.

 543-C do CPC, tendo sido firmada a seguinte tese: "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, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe
02/02/2015) 2. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

 (AgInt no REsp 1.448.115/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO

SANSEVERINO, Terceira Turma, j. 14/2/2017, DJe 20/2/2017)



 RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. CRIMES
FALIMENTARES. ALEGADA NULIDADE DA AÇÃO PENAL.
AUSÊNCIA DE PRÉVIO INQUÉRITO JUDICIAL. CRIMES
PRATICADOS NA VIGÊNCIA DA LEI 11.101/2005.
DESNECESSIDADE. MÁCULA INEXISTENTE.

 1. O artigo 192 da Lei 11.101/2005 prevê a sua não aplicação "aos
processos de falência ou concordata ajuizados anteriormente ao
início de sua vigência, que serão concluídos nos termos do Decreto-
lei nº 7.661, de 21 de junho de 1945".

 2. O referido dispositivo legal se refere aos processos de falência ou
concordata propriamente ditos, e não aos crimes falimentares que
lhes são correlatos, cuja legislação de regência é estabelecida a
partir da data em que os supostos fatos delituosos foram praticados.
Conclusão diversa conflitaria com o princípio da anterioridade,
previsto no artigo 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal e
reproduzido no artigo 1º do Código Penal.



 3. No caso dos autos, da leitura da denúncia, depreende-se que os
delitos imputados ao recorrente teriam ocorrido posteriormente à
decretação da falência aos 23.2.2007, ou seja, quando já estava
em vigor a Lei 11.101/2005.

 4. Embora o órgão acusatório tenha enquadrado os ilícitos
atribuídos aos acusados no Decreto-lei 7.661/1945, não há dúvidas
de que as condutas a eles assestadas teriam ocorrido já na
vigência da nova Lei de Falências, diploma legal aplicável à
espécie, que suprimiu a necessidade de instauração de inquérito
judicial antes da deflagração da ação penal, motivo pelo qual não
há que se falar em nulidade do processo ante a ausência da
referida formalidade. [...]

 4. Recurso improvido.

 (RHC 31.811/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, j.

11/3/2014, DJe 25/3/2014)



4.- RECUPERAÇÃO OU SANEAMENTO DAS 

DÍVIDAS DE PESSOAS FÍSICAS DE ATÉ 40 

SALÁRIOS-MÍNIMOS (VALOR DE R$ 937,00 – 40 

VEZES – TOTAL R$ 37.480,00)

 PROJETO DE LEI Nº 7590 DE 2017 (Do Srs. Alexandre Valle e

Celso Russomanno) Estabelece o procedimento de recuperação

judicial de pessoas físicas, altera a Lei n.º 9.099, de 26 de setembro

de 1995, para atribuir a competência dos Juizados Especiais Cíveis

para processar e julgar a recuperação judicial da pessoa física nos

termos e condições que especifica.

 O Congresso Nacional decreta:

 Art. 1º Esta Lei estabelece o processamento e julgamento da

recuperação judicial de pessoas físicas, e atribui a competência dos

Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a recuperação

judicial de pessoas físicas cujas dívidas não ultrapassem os valores

que delimitam a atuação daquele Juízo.



 Art. 2º O devedor pessoa física que estiver em estado de

insolvência pode requerer, antes da declaração desta, a

recuperação judicial, que consistirá em plano de pagamentos

periódicos até a satisfação total das obrigações.

 Parágrafo único. A recuperação somente será concedida se, a

critério do julgador, restar comprovada a capacidade do devedor de

adimplir as obrigações com aumento de prazos, de acordo com

estudo de viabilidade econômica.

 Art. 3º A recuperação judicial suspenderá o curso de todas as

ações e execuções contra o recuperando.

 Art. 4º Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos

existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

 §1º Os credores do devedor em recuperação judicial conservam

seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e

obrigados de regresso.

 §2º As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as

condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive

no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar

estabelecido no plano de recuperação judicial.



 Art. 5º A ação de recuperação judicial de pessoa física torna

prevento o juízo que a processar para todas as demais ações da

mesma espécie e a de eventual insolvência civil.

 Parágrafo único. Não se admitirá a recuperação judicial da pessoa

física que já a tiver obtido em juízo nos últimos 5 (cinco) anos,

ressalvado o disposto no § 5º do art. 14 desta Lei.

 Art. 6º Admitir-se-á a conversão de ação de insolvência em ação de

recuperação judicial de pessoa física se o julgador aceitar os

motivos do devedor e aprovar seu plano de recuperação.

 Art. 7º A petição inicial da ação de recuperação de pessoa física

deverá conter:

 I – a exposição das causas concretas da situação patrimonial do

devedor e das razões da crise econômico financeira;

 II – as demonstrações fiscais relativas aos 3 (três) últimos anos;

 III – comprovação de ganhos e rendimentos do autor;



 IV – 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 e o regime dos respectivos vencimentos;

 V – a relação de bens e direitos que compõem o patrimônio do

devedor;

 VI – 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.

 VII – certidões dos cartórios de protestos situados na comarca do

domicílio do devedor;

 VIII – a relação, subscrita pelo devedor, de todas as ações judiciais

em que este figure como parte, com a estimativa dos respectivos

valores demandados;

 IX – o esboço do plano de recuperação, a ser complementado de

acordo com o art. 10 desta Lei.



 Art. 8º Estando em termos a documentação exigida, o juiz deferirá o

processamento da recuperação judicial de pessoa física e, no

mesmo ato:

 I – nomeará o administrador judicial;

 II – determinará a dispensa da apresentação de certidões negativas

para que o devedor possa, em benefício da recuperação judicial,

alienar bens e direitos;

 III – ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra

o devedor, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se

processam;

 IV – determinará ao devedor a apresentação de contas

demonstrativas mensais enquanto perdurar a recuperação judicial,

sob pena de declaração de insolvência;

 V – ordenará a intimação do Ministério Público e a comunicação por

carta às Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal do

domicílio do devedor.



 Art. 9º O juiz ordenará a expedição de edital, para publicação no

órgão oficial, que conterá:

 I – o resumo do pedido do devedor e da decisão que defere o

processamento da recuperação judicial;

 II – a relação nominal de credores, em que se discriminará o valor

atualizado e a classificação de cada crédito;

 III – a advertência acerca dos prazos para habilitação dos créditos,

na forma do art. 7º, §1º, da Lei n.º 11.101, de 9 de fevereiro de

2005, e para que os credores apresentem objeção ao plano de

recuperação judicial apresentado pelo devedor.

 Art. 10. O plano de recuperação será apresentado pelo devedor em

juízo no prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias da publicação da

decisão que deferir o processamento da recuperação judicial, sob

pena de convolação em insolvência civil, e deverá conter:

 I – discriminação pormenorizada dos meios de recuperação a serem

empregados;



 II – demonstração de sua viabilidade econômica;

 III – laudo econômico-financeiro e de avaliação dos bens e ativos do

devedor, subscrito por profissional legalmente habilitado ou

empresa especializada. Parágrafo único. O juiz ordenará a

publicação de edital contendo aviso aos credores sobre o

recebimento do plano de recuperação e fixando o prazo para a

manifestação de eventuais objeções.

 Art. 11. A impugnação ao pedido de recuperação judicial da pessoa

física será admitida até 30 (trinta) dias após a publicação dos

editais.

 §1º Não havendo a habilitação do crédito no prazo do caput, o

eventual crédito será habilitado como retardatário.

 §2º Aplicam-se subsidiariamente à classificação dos créditos e

ordem de pagamentos o disposto na recuperação judicial de

empresa, conforme previsão do Código Civil.



 Art. 12. O administrador prestará contas mensalmente em juízo

sobre o andamento do plano de recuperação.

 Art. 13. O descumprimento dos prazos e metas do plano de

recuperação da pessoa física sujeitará o devedor à declaração de

insolvência civil.

 Art. 14. Observado o disposto nesta Lei, a recuperação judicial da

pessoa física cuja dívida consolidada não ultrapasse o valor de

quarenta salários mínimos será processada de maneira simplificada

no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.

 §1º Fica dispensada a apresentação da documentação prevista nos

incisos II, III e VI do art. 7º desta Lei, uma vez comprovada a

impossibilidade de o devedor as fornecer, não se aplicando ainda o

disposto no inciso IX do mesmo artigo.

 §2º O disposto no art. 10 desta Lei não se aplica à recuperação

judicial de pessoa física processada no âmbito dos Juizados

Especiais Cíveis.



 §3º O plano de recuperação será apresentado juntamente com a

 I – discriminação pormenorizada dos meios de recuperação a serem

empregados; e

 II – demonstração de sua viabilidade econômica.

 §4º Terão preferência na tramitação os feitos cujos autores sejam

idosos ou pessoas com deficiência . §5º A pessoa física que

requerer a recuperação judicial não poderá fazer novo pedido antes

de decorridos trinta meses da apresentação da petição inicial.

 Art. 15. Recebida a recuperação judicial de pessoa física no âmbito

do Juizado Especial Cível, o juiz ordenará a citação dos credores e

decretará a suspensão dos efeitos de certidões negativas do

devedor pelo período de cento e oitenta dias, sem prejuízo do

disposto no art. 9º desta Lei.

 Art. 16. Não haverá a designação de Administrador Judicial, ficando

a cargo do juízo em que se processa a ação acompanhar e atestar

o cumprimento das obrigações impostas.



 Art. 17. O limite de que trata o caput do art. 14 desta Lei refere-se à

totalidade das dívidas do devedor, não se admitindo o

fracionamento de pedidos de recuperação judicial nos Juizados

Especiais. Parágrafo único. A inobservância do disposto no caput

deste artigo resulta na nulidade de todos os feitos em curso no

âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.

 Art. 18. Altere-se a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, cujo

art. 3º fica acrescido do inciso V, nos seguintes termos:

“Art.3º............................................................................................

...................................................................................................... V –

as ações de recuperação judicial de pessoas físicas, desde que nos

limites previstos no inciso I deste artigo.”

 Art. 19. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.



 JUSTIFICATIVA

 O país atravessa uma das piores crises econômicas da sua

história, atingindo diretamente a população nacional,

sobretudo as classes mais pobres, que vivenciam com maior

proximidade a dura realidade do desemprego, cujos índices

alcançam patamares cada vez mais dramáticos. Segundo o

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE a taxa

de desemprego no Brasil subiu para 11,6% no trimestre

encerrado em julho de 2016, atingindo o maior nível desde

2012.

 Hoje, o desemprego no país é o 7º maior do mundo em

termos percentuais, em um ranking com 51 países elaborado

pela agência de classificação de risco Austin Rating. Por esse

ranking, a taxa de desemprego no Brasil só perde para o

registrado na África do Sul (26,6%), Espanha (19,9%),

Montenegro (17,3%), Jordânia (14,7%), Croácia (13,3%) e

Chipre (11,7%).



 Segundo o IBGE, a população desocupada no Brasil chegou a

11,8 milhões de pessoas em julho de 2016. No acumulado dos

sete primeiros meses de 2016, o país perdeu 623 mil empregos

formais. Julho foi o 16º mês seguido de fechamento de vagas

com carteira assinada.

 Projeções com base nas estimativas do mercado para o Produto

Interno Bruto – PIB apontam que só a partir de 2021 o Brasil

deverá recuperar o nível de estoque de empregos formais do

final de 2014.

 Como consequência do desemprego e da perda de renda

familiar, milhões de famílias enfrentam o drama do

endividamento que culmina com o agravamento dos índices de

inadimplência. Segundo a Pesquisa Nacional de Endividamento

e Inadimplência do Consumidor da Confederação Nacional do

Comércio de Bens, Serviços e Turismo – CNC, o percentual de

famílias endividadas no Brasil chegou a 57,3% em novembro de

2016. Do total de endividados, 14,1% disseram estar muito

endividados neste mês, índice superior aos 13,4% de novembro

de 2015.



 O percentual de inadimplentes, ou seja, de pessoas que

estão com dívidas ou contas em atraso, chegou a 23,4% em

novembro de 2016, taxa inferior aos 23,8% do mês anterior,

mas superior aos 22,7% de novembro de 2015. Entre as

famílias brasileiras, 9,1% achavam que não conseguiriam

pagar suas dívidas nos próximos meses. Em outubro de

2016, o percentual era de 9,4%, enquanto, em novembro de

2015, a proporção chegava a 8,5%. O tempo médio de atraso

nas contas ficou em 63,3 dias.

 O Banco Central informou que a taxa de inadimplência das

pessoas físicas, nos empréstimos bancários com recursos

livres, que mede atrasos nos pagamentos acima de 90 dias,

somou 6,3% em maio de 2016 – o maior patamar desde maio

de 2013, quando somou 6,6%.



 Só em abril, os Serviços de Proteção ao Crédito receberam

500 mil novos consumidores devedores e negativados. O

contingente de inadimplentes envolveu 59,2 milhões em todo

o país, segundo levantamento da SPC Brasil e Confederação

Nacional de Dirigentes Lojistas – CNDL. Significa dizer que

de cada dez adultos no Brasil, quatro estão com seus nomes

nas listas de inadimplentes e que 39,9% da população com

idade entre 18 e 95 anos está com suas prestações em

atraso e o CPF sujo.

 Dívidas com água e luz são as que mais crescem, mas

pendências Bancárias respondem pela maior parte dos

compromissos atrasados. O aumento na quantidade de

consumidores negativados reflete as dificuldades do atual

cenário macroeconômico com piora dos índices de renda e

aumento das demissões.



 De acordo com a Serasa Experian, considerando apenas o

segundo semestre de 2015 sobre igual período de 2014, o

aumento da inadimplência com escolas de ensino superior foi

de 10,6%. O total de alunos inadimplentes com instituições

de ensino superior no Brasil cresceu 16,5% em 2015. Em

2014, a inadimplência tinha crescido 9,9%.

 A consultoria especializada no mercado de educação Hoper

avalia que houve uma queda de 25% nas matrículas de

primeiro semestre de 2015 em instituições de ensino superior

privadas ante o mesmo período do ano anterior, diante da

recessão e da redução do Fundo de Financiamento

Estudantil – FIES pelo Governo Federal.

 Ao longo dos últimos meses, o movimento da inadimplência

tem sido influenciado pela contínua piora do cenário

econômico, que corrói a renda das famílias.



 O projeto ora submetido à apreciação desta Casa não trata da

concessão de privilégios a maus pagadores, mas sim de

viabilizar e recompor a capacidade de honrar compromissos

financeiros daqueles que sempre prezaram por sua boa

reputação no mercado, seja como consumidor, seja como

tomador de crédito. Os problemas que atingiram a economia

nacional como um todo, em especial o declínio da renda

familiar, compeliram enorme quantidade de cidadãos a

direcionar os parcos recursos de que dispunham para

necessidades vitais de suas famílias, em detrimento de

compromissos assumidos, manchando momentaneamente sua

reputação, limitando seu acesso ao crédito e, por fim,

dificultando ainda mais a busca por uma solução para seus

problemas financeiros.

 Cremos que a legislação proposta, inspirada na recuperação

judicial do empresário, mas simplificada para a situação do

devedor pessoa física trará um instrumento de justiça social e

maior equilíbrio nas relações de consumo em nossa sociedade.



 A ideia de estabelecer a competência dos Juizados Especiais

Cíveis para o processamento da ação de recuperação judicial

do devedor pessoa física cujas dívidas não superem quarenta

salários mínimos tem como inspiração munir a sociedade de

um instrumento de pacificação de conflitos e fomentar a

diminuição da inadimplência, em especial daqueles

pertencentes a camadas menos favorecidas da população,

que poderão readquirir sua dignidade financeira de maneira

simplificada, célere e sem custos.

 Por se tratar de matéria de suma relevância e atualidade,

contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação

desta proposição.



GRATO.


