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"Meu país conhece o meu credo político, porque o meu 
credo político está na minha vida inteira. Creio na 
liberdade onipotente, criadora das nações robustas; creio 
na lei, emanação dela, o seu órgão capital, a primeira das 
suas necessidades; creio que, neste regímen, não há 
poderes soberanos, e soberano é só o direito, 
interpretado pelos tribunais; creio que a própria soberania 
popular necessita de limites, e que esses limites vêm a 
ser as suas constituições, por ela mesma criadas, nas 
suas horas de inspiração jurídica, em garantia contra os 
seus impulsos de paixão desordenada; creio que a 
República decai, porque se deixou estragar confiando-se 
ao regímen da força; creio que a federação perecerá, se 
continuar a não saber acatar e elevar a justiça; porque da 
justiça nasce a confiança, da confiança a tranqüilidade, da 
tranqüilidade o trabalho, do trabalho a produção, da 
produção o crédito, do crédito a opulência, da opulência a 
respeitabilidade, a duração, o vigor; creio no governo do 
povo pelo povo; creio, porém, que o governo do povo pelo 
povo tem a base da sua legitimidade na cultura da 
inteligência nacional pelo desenvolvimento nacional do 
ensino, para o qual as maiores liberalidades do Tesouro 
constituirão sempre o mais reprodutivo emprego da 
riqueza pública; creio na tribuna sem fúrias e na imprensa 
sem restrições, porque creio no poder da razão e da 
verdade; creio na moderação e na tolerância, no 
progresso e na tradição, no respeito e na disciplina, na 
impotência fatal dos incompetentes e no valor insuprível 
das capacidades." (“Credo Político” de Rui Barbosa, 
trecho do discurso "Resposta a César Zama".) 



RESUMO 

 

 

Este trabalho objetiva promover o debate a respeito da aplicabilidade 

da recuperação judicial a entidades sem fins lucrativos. Para isso, aprofunda-se 

sobre a função social dessas organizações no cenário brasileiro 

socioeconômico. 

 

Destarte, são investigados os aspectos hermenêuticos da Lei nº 

11.101/05, precipuamente no que tange a seus artigos 1º e 2º. São, assim, 

apresentadas as correntes interpretativas, no âmbito da lacuna legal 

identificada na lei falimentar e a possibilidade da aplicação da interpretação 

extensiva de seu artigo 1º. 

 

Questiona-se, ainda, a relevância da suscitação do debate, avaliando 

fatores como a demanda judicial e a realidade social. Superados esses 

questionamentos, cabe buscar soluções para além da hermenêutica, por meio 

de uma breve análise do direito comparado e da desconstrução de valores e 

noções intrínsecos à cultura do brasileiro, como a estigmatização das 

entidades sem fins lucrativos e o “desempreendedorismo” programado. 

 

 

Palavras-chave: Recuperação judicial; Organizações Sem Fins Lucrativos; Lei 

11.101/05; Função Social. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

This paper aims to promote the debate about the applicability of the 

Bankruptcy Law to nonprofit entities. For that, it goes deeper in the social 

function of these organizations in the social and economic reality in Brazil. 

 

Thus, the hermeneutic aspects of the Law No. 11,101/05 are analyzed, 

as primarily when it treats its Articles 1st and 2nd. The different positions of 

interpretations are presented, in relation to the legal gaps in the Law and the 

possibility of broad interpretation of this Article 1st. 

 

It's also questioned the relevance of the debate, analyzing factors such 

as the judicial demand and the social reality. Overcoming these questions, it's 

important to seek solutions beyond the hermeneutics, using a brief analysis of 

the comparative law and the deconstruction of values and ideas intrinsic to the 

Brazilian culture, as the stigmatization of the nonprofit entities and the 

programmed “non-entrepreneurship". 

 

Keywords: Judicial Reorganization, Non Profit Organizations; Law 11,101/05, 

Social Function. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Antes de qualquer discussão acerca das entidades sem fins lucrativos, 

é preciso esclarecer percepções equivocadas a respeito de seus verdadeiros 

fins, desvinculando-as da fraude e de demais crimes. Ao desestigmatizá-las, os 

resultados advindos desde conversas informais a demandas judiciais podem 

ser diametralmente opostos aos encontrados atualmente. 

 

Destarte, os argumentos iniciais para ser questionada a aplicação da 

recuperação judicial no caso em epígrafe, retromencionados, são a função 

social e a lacuna legal.  

 

A função social dessas entidades é irretorquível, como será elucubrado 

no decorrer desta tese, por meio de uma correlação de dados socioeconômicos 

da realidade brasileira, a ausência do Estado e as disposições constitucionais. 

 

E a lacuna legal, por sua vez, suscita a análise dos artigos 1º e 2º da 

Lei nº 11.101/05. O art. 1º1 estipula que a Nova Lei de Falências se aplica ao 

empresário (entende-se aqui que o legislador se referiu ao empresário 

individual, disposto no art. 966, do Código Civil) e à sociedade empresária (art. 

982 do mesmo código), o que, a princípio, excluiria as entidades sem fins 

lucrativos, que sequer são sociedades.  

 

A mens legis do art. 1º também englobaria a empresa individual de 

responsabilidade limitada (EIRELI - art. 980-A, do CC) e o caso previsto no 

artigo 973, em que “A pessoa legalmente impedida de exercer atividade própria 

                                                           
1
 “Art. 1

o
 Esta Lei disciplina a recuperação judicial, a recuperação extrajudicial e a falência do 

empresário e da sociedade empresária, doravante referidos simplesmente como devedor.” (Lei 
nº 11.101/05) 
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de empresário, se a exercer, responderá pelas obrigações contraídas”. Note 

que o art. 9722 dispõe sobre aqueles que podem exercer essa atividade. 

 

O artigo 2º3, por sua vez, apresenta um rol de excluídos da lei 

falimentar que ensejaria a sua inconstitucionalidade. Esse aspecto deverá ser 

aprofundado com espeque no Princípio da Isonomia e outras implicações que 

serão escrutinados no decorrer deste trabalho. 

 

Nesse diapasão, insta observar, além da possibilidade de interpretação 

extensiva, a existência do Projeto de Lei do Senado nº 219 de 2009 (Anexo I), 

como uma das possíveis respostas para essa lacuna legal. Seu escopo é 

permitir que as associações e as fundações requeiram o plano especial de 

recuperação judicial, mediante modificação do art. 70 da Lei nº 11.101/05. 

 

Questiona-se, ainda: em sendo aplicável às entidades sem fins 

lucrativos, a recuperação judicial representará mudanças relevantes para a 

preservação dessa atividade? Em uma primeira análise, afirmar-se-ia que sim. 

Todavia, para que este trabalho encontre fundamentações sólidas, propõe-se 

investigar, sem olvidar da análise de legislações alienígenas (inclusive a da 

China, principal parceiro econômico do Brasil). 

 

Por fim, cumpre esclarecer que a proposta desta tese não é a de impor 

nenhum posicionamento normativo ou jurisprudencial, mas a de promover o 

debate em prol da evolução do direito, que, como de praxe, ocorre 

paulatinamente.  

                                                           
2
 “Art. 972. Podem exercer a atividade de empresário os que estiverem em pleno gozo da 

capacidade civil e não forem legalmente impedidos.” (Código Civil). 
3
“Art. 2

o
 Esta Lei não se aplica a: 

I – empresa pública e sociedade de economia mista; 
II – instituição financeira pública ou privada, cooperativa de crédito, consórcio, entidade de 
previdência complementar, sociedade operadora de plano de assistência à saúde, sociedade 
seguradora, sociedade de capitalização e outras entidades legalmente equiparadas às 
anteriores.“(Lei nº 11.101/05) 
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CAPÍTULO I – A FUNÇÃO SOCIAL DAS ENTIDADES SEM FINS 

LUCRATIVOS E O PAPEL DO ESTADO 

 

 

1.1 . Breves Esclarecimentos – Associações e Fundações 

 

As pessoas jurídicas de direito privado, conforme disposto no artigo 44 

do Código Civil, são: associações, sociedades, fundações, organizações 

religiosas, partidos políticos e empresas individuais de responsabilidade 

limitada. 

 

À guisa de breve esclarecimento, vale tratar das diferenças entre 

associações e fundações. O Código Civil conceitua associações da seguinte 

forma: “Art. 53. Constituem-se as associações pela união de pessoas que se 

organizem para fins não econômicos”. 

 

A Constituição Federal, por sua vez, garante o direito à livre associação 

e proíbe atividades de caráter paramilitar (artigo 5º, inciso XVII, CF). 

 

As associações são, portanto, uma união de pessoas que se 

organizam para um determinado fim, que não o lucro. 

 

As fundações, por outro lado, não representam um fenômeno 

associativo, não dispondo de um quadro de sócios, como bem observa José 

Edwaldo Tavares Borba. Trata-se de uma organização de conjunto de bens. 

 

 

“Trata-se de um patrimônio personalizado, fundado em uma dotação 
conferida por um instituidor. Destinam-se as fundações ao 
desenvolvimento de atividades religiosas, morais culturais ou de 
assistência.”

4
 

 

  

Superadas as diferenças entre associações e fundações, insta 

observar as nomenclaturas que muitas vezes essas pessoas jurídicas utilizam 

                                                           
4
 BORBA, José Edwaldo Tavares, Direito Societário, 12ª edição, 2010, pp.6-9. 
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no dia a dia ou até mesmo em sua razão social, tais quais: instituições, 

organizações, entidades, ONGs, terceiro setor, organizações não 

governamentais etc. 

 

1.2. Apresentação do Debate 

 

O despertar da discussão ocorre a partir do seguinte julgado5, 

reportado pelo jornal Valor Econômico em maio de 2013: 

 
 

“TJ-SP nega recuperação judicial para associação sem fins 
lucrativos 
 
Por Bárbara Mengardo | De São Paulo  

Por não ter registro na Junta Comercial de São Paulo, a Associação para 

Valorização e Promoção de Excepcionais (Avape) teve seu pedido de 

recuperação judicial negado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-

SP). Para a 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, a associação - 

que não tem fins lucrativos e atua com a inclusão de portadores de 

deficiência no mercado de trabalho - não estaria incluída na Lei de 

Recuperação e Falências (nº 11.101, de 2005). 

De acordo com o advogado da Avape, José Freire, do Peixoto e Cury 

Advogados, a associação tem dívidas com bancos e, por isso, pediu a 

recuperação. "Precisamos de força para negociarmos com os bancos", 

afirmou Freire, acrescentando que, apesar de não ter fins lucrativos, a 

Avape presta serviços empresariais e atua com terceirização de 

serviços. 

O pedido para entrar em recuperação, entretanto, foi negado em primeira 

e segunda instâncias. Para o relator do caso na Câmara Empresarial, 

desembargador Araldo Telles, a Avape não se enquadra na Lei de 

Recuperação, apesar de a norma não vetar de forma explícita 

organizações sem fins lucrativos. A Lei nº 11.101 cita no artigo 2º 

que a norma não é aplicável a empresas públicas, instituições 

financeiras e consórcios, entre outros. 

O desembargador Ricardo Negrão, que atuou no julgamento como 

terceiro juiz, concordou com a afirmação feita por Freire durante a defesa 

oral de que a Avape estaria em um "vácuo" da lei. "Existe mesmo um 

vácuo e atinge todas as sociedades econômicas que não são 

empresariais, como sociedades de médicos", disse Negrão. 

A questão discutida no processo divide a opinião de especialistas. Para o 

advogado Antonio Aires, do Demarest Advogados, a decisão dos 

desembargadores está correta. "Uma associação normalmente vem 

                                                           
5
 Acesso ao inteiro teor do acórdão no Anexo II desta tese.  
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suprir uma deficiência que o Estado não supre, não tem uma lógica 

de produção, de trazer bens e serviços para a sociedade", afirmou. 

Já para Pedro Moreira, advogado do Celso Cordeiro de Almeida e Silva 

Advogados, a Justiça deve aceitar a recuperação judicial de 

associações. "É razoável fazer uma interpretação extensiva da lei e 

conceder oportunidade a uma associação que gera empregos e 

contribui para o bem-estar social." 

Em março, a Avape e uma montadora foram condenadas pela primeira 

instância da Justiça do Trabalho a pagar R$ 400 milhões de indenização 

por terceirização irregular e dumping social - prática de concorrência 

desleal por desrespeito às leis trabalhistas. As empresas respondem a 

uma ação civil pública do Ministério Público do Trabalho (MPT) da 15ª 

Região (Campinas). 

Sobre a decisão do TJ-SP, a Avape afirmou em nota que "reiteramos 

que os nossos compromissos estão sendo cumpridos, mesmo na fase 

em que o processo estava em julgamento, e continuaremos atuando 

num forte planejamento para o equilíbrio financeiro da organização".
6
 

(Fonte: Valor Econômico, 24/05/2013) (Grifou-se) 

 
 

Insta salientar que, apesar do acórdão haver negado a aplicação da 

recuperação judicial à associação sem fins lucrativos (Avape), autora da ação, 

foi aberta uma porta ao debate, uma vez que o próprio Desembargador Ricardo 

Negrão, notório doutrinador, admite haver uma lacuna na Nova Lei de 

Falências. 

 

O objetivo deste trabalho não é provar a possibilidade da aplicação da 

lei falimentar, mas debatê-la. Os artigos da lei são conhecidos, todavia não há 

decisões reiteradas sobre o tema. Já quanto à doutrina, ela ainda não se 

debruçou em grandes debates a respeito da questão. 

 

Portanto, como material precípuo temos a legislação, julgados e 

conceitos elementares tratados pela doutrina, como “empresário” e o “princípio 

da função social”. Além das ferramentas de argumentação e hermenêutica, 

intrínsecas ao profissional do direito. 

 

                                                           
6
 http://www.valor.com.br/legislacao/3137012/tj-sp-nega-recuperacao-judicial-para-associacao-

sem-fins-lucrativos#ixzz2qa6y59KP 

 

http://www.valor.com.br/legislacao/3137012/tj-sp-nega-recuperacao-judicial-para-associacao-sem-fins-lucrativos#ixzz2qa6y59KP
http://www.valor.com.br/legislacao/3137012/tj-sp-nega-recuperacao-judicial-para-associacao-sem-fins-lucrativos#ixzz2qa6y59KP
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Destarte, propõe-se aprioristicamente desmistificar o estigma de que 

entidades sem fins lucrativos são criadas tão somente para atividades 

criminosas, como a lavagem de dinheiro e a fraude. Afinal, é recorrente que 

essa carga de suspeita recaia sobre elas. 

 

Essa falácia tendenciosa é capaz de dar fim ao debate logo de início. 

Por essa razão, é preciso elucidá-la. Da mesma forma que não é por haver 

político corrupto que todo político o será.  

 

É necessário superar impressões equivocadas e reconhecer o papel 

importantíssimo dessas organizações. Pois são elas quem muitas vezes 

exercem obrigações essenciais do próprio Estado7, de maneira integralmente 

voluntária. 

 

Há uma miríade de áreas em que essas associações podem atuar, e 

atuam, tais quais: saúde, educação, emprego e meio ambiente. Ora, em um 

                                                           
7
“Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o 

lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência 
aos desamparados, na forma desta Constituição. 

 
(...) 
 

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 
I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o 

patrimônio público; 
II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de 

deficiência; 
III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os 

monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos; 
IV - impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens 

de valor histórico, artístico ou cultural; 
V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência; 
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; 
VII - preservar as florestas, a fauna e a flora; 
VIII - fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar; 
IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições 

habitacionais e de saneamento básico; 
X - combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a 

integração social dos setores desfavorecidos; 
XI - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração 

de recursos hídricos e minerais em seus territórios; 
XII - estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. 
Parágrafo único. Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e 
do bem-estar em âmbito nacional.” (Constituição Federal da 1988) 
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Estado Democrático de Direito, por que contribuímos com tributos elevados, 

votamos e exercemos tantos outros deveres de cidadania, mas o retorno não é 

proporcional? 

 

Ao contrapor as competências dos entes federativos do Estado com a 

realidade social brasileira, cabe concluir um primeiro pensamento com as 

seguintes palavras de Ferdinand Lassale: 

 
 

“os problemas constitucionais não são problemas de Direito, mas 
do poder; a verdadeira Constituição de um país somente tem 
poder base os fatores reais e efetivos do poder que naquele país 
vigem e as constituições escritas não têm valor nem são 
duráveis a não ser que exprimam fielmente os fatores do poder 

que imperam na realidade social.” 
8
 

 
 

Em tese, como em um “contrato social”, o ônus deveria corresponder a 

algum bônus. Ou seja, a limitação das liberdades individuais deveria 

corresponder à harmonia social. Na prática, as associações sem fins lucrativos 

intentam todos os dias trazer esse bônus para mais perto do cidadão, uma vez 

que nosso Estado nem sempre o faz. 

 

O Estado brasileiro parece já ter nascido em crise. E sua grande 

dificuldade é que há muito tempo ele já tem muitos “problemas”, que apenas 

fazem acumular. Não há um governo, nem um partido, a levar toda a culpa 

para si. Trata-se de ano após ano que o cidadão é descartado das prioridades 

da gestão deste país, gestão esta que se tornou um Leviatã para qualquer 

“administrador” de boa vontade. 

 

As ONGs, as fundações e outras associações ocupam um papel de 

redução de danos. Não fossem elas, muitas questões sociais emergenciais 

sequer seriam debatidas, esclarecidas, tabus não seriam quebrados, tampouco 

levados aos três poderes. Salienta-se, ainda, que não há lei eficaz sem um 

programa efetivo de conscientização social, que muitas vezes é realizado por 

essas entidades. 

                                                           
8
 LASSALE, Ferdinand. A Essência da Constituição, p. 40. 
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Como exemplos há inúmeras questões paradigmáticas que foram 

levadas aos órgãos jurídicos de decisão, em muito pela atuação dessas 

associações, como: a legalização do aborto do feto anencéfalo, união estável 

entre pessoas de mesmo sexo, mudança de nome civil em casos de 

transgeneridade e transexualidade, bem como disponibilização do 

procedimento de redesignação sexual pelo SUS. 

 

Neste primeiro momento, o ponto precípuo a ser superado é o estigma 

com relação às associações sem fins lucrativos. Destarte, deve ser promovido 

o debate sobre a aplicabilidade da recuperação judicial. 

 

Este trabalho insiste em fomentar essa discussão, tendo em vista que o 

direito é feito para os indivíduos. E com o tempo ele tende a evoluir, sendo o 

debate uma ferramenta essencial para esse processo. 

 

As leis devem atender às necessidades humanas, e não o contrário. 

Sendo assim, ao identificar uma necessidade, o operador do direito deve 

empenhar-se para encontrar uma solução efetiva, com o objetivo de atuar 

contributivamente para a sociedade. 

 

Vale, ainda, observar, que não há evolução instantânea. O direito 

precisa ter certas amarras rompidas por meio de um longo caminho de troca de 

ideais, busca por medidas alternativas de menor risco e análise fundamentada 

em princípios e dispositivos legais. 

 

O direito comparado também é uma ferramenta para solucionar 

questões jurídicas, bem como contribuir para a evolução do nosso direito. Para 

isso, cabe analisar legislações alienígenas que, com diferenças e similitudes, 

sejam capazes de inspirar o nosso direito no caminho para melhorias. 
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1.3. O Estado Ausente 

 
 
“Que falta nesta cidade?… Verdade. 
Que mais por sua desonra?… Honra. 
Falta mais que se lhe ponha?… Vergonha. 
 
O demo a viver se exponha, 
Por mais que a fama a exalta, 
Numa cidade onde falta 
Verdade, honra, vergonha. 
[...] 
 
 
O açúcar já acabou?… Baixou. 
E o dinheiro se extinguiu?… Subiu. 
Logo já convalesceu?… Morreu. 
 
À Bahia aconteceu 
O que a um doente acontece: 
Cai na cama, e o mal cresce, 
Baixou, subiu, morreu. 
 
A Câmara não acode?… Não pode. 
Pois não tem todo o poder?… Não quer. 
É que o Governo a convence?… Não vence. 
 
Quem haverá que tal pense, 
Que uma câmara tão nobre, 
Por ver-se mísera e pobre, 
Não pode, não quer, não vence.” 
 
Gregório de Matos (1636 - 1695) 

 
 

Brasil: um país emergente, um gigante econômico, um povo 

hospitaleiro, um dos mais belos cartões postais. 

 

Nesse mesmo país observa-se que, não obstante a carga tributária 

sufocar a população, o mínimo existencial é reduzido a um salário mínimo de 

R$ 722, 00 (setecentos e vinte e dois reais)9.  

 

Segundo o inciso IV, do artigo 6º, da Constituição Federal, esse direito 

social dos trabalhadores urbanos e rurais deve ser “capaz de atender a suas 

                                                           
9
 Valor do salário mínimo em 2014. 
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necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, 

educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social “. 

 

A gravidade é salientada quando o trabalhador deve pagar inclusive 

por sua saúde, sua educação e sua segurança, bem como de sua família. 

Ainda que representem dever do Estado, o SUS (Sistema Único de Saúde) 

fornece um atendimento precário e moroso, a educação quase não é 

transmitida nas escolas públicas e a segurança muitas vezes resume-se a 

patrulhas em bairros abastados.  

 

Ora, a saúde não é "direito de todos e dever do Estado"? Assim dispõe 

o artigo 196 da nossa Constituição, da mesma forma que seu artigo 205 dispõe 

sobre a educação.  

 

Apesar disso, o resultado brasileiro do índice Gini10, que mede a 

desigualdade a partir da renda do trabalho, foi de 0,495, em 2013, e de 0,496, 

em 2012. A taxa de analfabetismo em 2013 foi de 8,5%, e de 8,7% em 2012.11  

 

A sensação que esses dados transmitem é a de que nossa Carta 

Magna não passa de alguns muitos papéis amarelados e carcomidos pelo 

tempo, que passou e não trouxe ao brasileiro os seus direitos fundamentais 

arrolados, de forma quase folclórica, em seu artigo 5º. 

                                                           
10

 “O Índice de Gini, criado pelo matemático italiano Conrado Gini, é um instrumento para medir 
o grau de concentração de renda em determinado grupo.Ele aponta a diferença entre os 
rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. Numericamente, varia de zero a um (alguns 
apresentam de zero a cem). O valor zero representa a situação de igualdade, ou seja, todos 
têm a mesma renda. O valor um (ou cem) está no extremo oposto, isto é, uma só pessoa 
detém toda a riqueza. Na prática, o Índice de Gini costuma comparar os 20% mais pobres com 
os 20% mais ricos. No Relatório de Desenvolvimento Humano 2004, elaborado pelo Pnud, o 
Brasil aparece com Índice de 0,591, quase no final da lista de 127 países. Apenas sete nações 
apresentam maior concentração de renda.” (Sítio eletrônico do IPEA: 
http://desafios.ipea.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2048:catid=28&Ite
mid=23) 
11

 Dados divulgados pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), em 19 de 
setembro de 2014, de pesquisa realizada pelo IBGE.  
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Até quando a nossa Constituição Democrática vai viver apenas de 

teoria, bela retórica e demagogias que não dirimem a fome de ninguém? 

Antropólogos e historiadores, como o conceituado Roberto DaMatta, 

afirmam que ainda somos um país muito "novo". Como competir singelos cinco 

séculos com milhares de anos de desenvolvimento filosófico, social e político 

dos países europeus? E os Estados Unidos? Esses passaram por um outro 

processo de colonização, que explicaria as realidades díspares da América do 

Norte e da América Latina até os tempos hodiernos. 

 

Sem colocar em cheque essas afirmações, de fato plausíveis, insta 

indagar: até quando escamotearemos nossa realidade com a desculpa do 

infortúnio de nossa colonização? Nossos problemas justificar-se-ão sempre 

pelo azar de Cabral ter repousado suas naus aqui e não em outro lugar? 

   

O problema do Brasil, como já dito, é que ele tem “muitos problemas”, 

desde 1500. Não há um ou dois governos responsáveis pelas mazelas sociais 

encontradas hoje. Desde antes da República e até mesmo depois da última 

ditadura, muitos equívocos têm sido cometidos, tanto na política interna, quanto 

na externa. Entre um acerto e outro, muitas soluções são constantemente 

caladas pelo interesse de poucos, que detêm o poder de decisão do Estado, 

direta ou indiretamente. 

 

O Brasil, como é notório, tem dimensão continental e é o 5º país mais 

populoso do mundo. É natural, portanto, que a soma de todos esses fatores 

resulte em uma nação com grandes complexidades e desafios a serem 

governados.  

 

Destarte, é inegável que ao longo dos anos, como demonstram as 

próprias pesquisas demográficas, o país tenha, sim, se desenvolvido. 
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Entretanto, é certo que de seu potencial se espere resultados mais 

expressivos. 

 

Como este trabalho não tem a pretensão de apontar a solução para a 

corrupção, o mal de todos os séculos, vale apenas relembrar brevemente as 

teorias contratualistas, no que tange ao controle das paixões hobbesianas dos 

homens, mediante limitação de sua liberdade ao mínimo existencial, de forma a 

entregar ao Estado o dever de manutenção da paz e do bem comum. 

 
 

“A causa final, fim ou desígnio dos homens (que apreciam, 
naturalmente, a liberdade e o domínio sobre os outros), ao 
introduzir a restrição a si mesmos que os leva a viver em Estados, 
é a preocupação com sua própria conservação e a garantia de 
uma vida mais feliz.” (Thomas Hobbes) 

12
 

 
 

É natural, portanto, que haja frustração e cobrança direcionadas ao 

Estado brasileiro, uma vez não cumpridos os preceitos do artigo 170 da 

Constituição de 1988. E é diante dessa frustração que surge, como solução 

paliativa e emergencial, o terceiro setor. 

 

Segundo Ricardo Negrão, há, assim, a “necessidade de obediência ao 

princípio da função social voltado aos interesses externos, isto é, interesses 

outros que não estejam regulados nos contratos firmados entre sócios, com 

fornecedores, trabalhadores ou cooperadores diretos da empresa”13. 

 

                                                           
12

 HOBBES, Thomas, “Leviatã ou Matéria, Forma e Poder de um Estado Eclesiástico e Civil”, 

Cap. XVII, 1651. 
13

 PEGHINI, C. C. A função social da empresa: Análise de sua extensão aplicada à extensão 
desconsideração da personalidade jurídica. In: Gilberto Gomes Bruschi; Mônica Bonetti Couto; 
Ruth Maria Junqueira de A. Pereira e Silva; Thomaz Henrique Junqueira de A. Pereira. (Org.). 
Direito Processual Empresarial - Estudos em homenagem a Manuel de Queiroz Pereira Calças. 
1ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier Editora Ltda, 2012, v. 1, Capítulo 4. “A Preservação da Função 
Social como Objetivo da Recuperação Judicial da Empresa”. NEGRÃO, Ricardo. p. 696. 
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Com a intenção de promover o debate a respeito das soluções 

imediatistas das mazelas sociais, trataremos no próximo tópico a função social 

das entidades sem fins lucrativos, diante da ausência do Estado. 

 

1.4 . O Princípio da Função Social e a Lei nº 11.101/05 

  

A função social é considerada como um princípio guarda-chuva, por ser 

tão abrangente. Neste trabalho seu conceito será direcionado à empresa 

(atividade empresarial) e às entidades sem fins lucrativos. 

 

Hélio Capel Filho inicia suas elucubrações a respeito desse princípio 

analisando sua nomenclatura e conceito pelo dicionário Aurélio14: 

 
 
“função. S.f.1 Ação própria ou natural dum órgão, aparelho ou 
máquina. 2. Cargo, serviço, ofício. 4. Utilidade, uso, serventia. 5. 
Posição, papel. 6. Espetáculo. 7. Salemidade, festividade. 8.jur. Cada 
uma das grandes divisões da atividade do Estado na consecução de 
seus objetivos jurídicos. 9.jur. O conjunto dos direitos, obrigações e 
atribuições duma pessoa em sua atividade profissional específica. 10. 
Mat. Qualquer correspondência entre dois ou mais conjuntos 11. 
Quim. Grupamento de átomos que atribui a uma classe de 
substâncias, em cujas moléculas está presente, um comportamento 
químico determinado e mais ou menos uniforme. 12. Bras. Festa 
dançante, baile, dança. 13. Bras. Pândega, divertimento, funçanata.” 

 
 

Antes de tratar sobre o advento da Nova Lei de Falências, cabe 

compreender seu objetivo precípuo, que, segundo José da Silva Pacheco15, foi: 

 
 

"(...) atender os anseios e tendências manifestas na segunda metade 
do século XX e princípio deste século XXI, no sentido de 
salvaguardar a empresa, que tem uma função social e, por isso, deve 
subsistir às crises, em benefício dos que nela trabalham, da 
comunidade em que atua, dos mercados de fatores de produção e de 
consumo do local, da Região, do Estado e do País"  

 

                                                           
14

 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Dicionário Aurélio básico da língua portuguesa. Rio 
de Janeiro: Nova Fronteira, 1988, p.311. 
15

 A Nova Lei de Falências e de Recuperação de Empresas - Lei nº 11.101⁄05 - Forense - 2006 
– Coordenador: SANTOS, Paulo Penalva - pág. 5. 
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1.4.1. O Advento da Nova Lei de Falência 

 

Em 2005, o Decreto Lei nº 7.661/1945 foi substituído pela Lei 

11.101/05, que tentou tornar o processo falimentar mais célere e eficiente.  

 

A Nova Lei de Falências também inovou ao apresentar a possibilidade 

de recuperação judicial, afastando do empresário a antiga concordata, que 

trazia consigo um verdadeiro estigma. 

 

Vale atentar aos verbos utilizados no artigo 47 da Nova Lei de 

Falências, a respeito de seu objetivo, que será tratado ao longo deste trabalho: 

 
 

“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.” (Grifou-se) 

 
 

A recuperação judicial representa a preocupação do legislador em 

garantir que o empresário em dificuldades, mas que ainda tenha chances de se 

recuperar, tenha um suporte legal, mediante suspensão de prazos e créditos 

determinador pela lei. Dessa forma, a preservação da empresa e sua função 

social se colocam, de certo modo, acima do pagamento dos credores. 

 

A mens legis compreende a importância da atividade empresária para 

a sociedade como um todo. Portanto, é razoável que a nova lei falimentar seja 

um vetor para a preservação daquele que gera empregos e traz produtividade 

para o país. 

 

Observa-se, então, com a alternância da lei, a mudança de 

paradigmas, como forma do direito acompanhar as mudanças de sua 

sociedade. Afinal, as leis devem servir às necessidades do indivíduo inserido 

na sociedade e não o contrário. 
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Ou seja, o legislador passa a enxergar o empresário como peça crucial 

para a prosperidade do Estado, o que pode ser justificado pelo período de 

desestatização, mais observado na era Fernando Henrique Cardoso (1995-

2003), que acompanhou uma onda mundial. A partir desse momento, o 

empresário teve sua posição na sociedade repensada. É natural, portanto, que 

alguns anos depois, tenha-se amadurecido essa forma de se compreender a 

atividade empresária. Deflagrou-se, assim, a Nova Lei de Falências, em 2005, 

cujo projeto de lei16 foi apresentado ainda naquele governo, e aprovado já no 

governo de Luís Inácio Lula da Silva. 

 

Insta, ainda, salientar que, conforme o parecer da Comissão de 

Assuntos Econômicos do Senado Federal17, o legislador buscou homenagear 

os seguintes princípios:  

 

1. preservação da empresa; 

2. separação dos conceitos de empresa e de empresário; 

3. recuperação das sociedades e empresários recuperáveis; 

4. retirada do mercado de sociedades ou empresários não recuperáveis; 

5. proteção aos trabalhadores; 

6. redução do custo do crédito no Brasil; 

7. celeridade e eficiência dos processos judiciais; 

8. segurança jurídica; 

9. participação ativa dos credores; 

10. maximização do valor dos ativos do falido; 

11. desburocratização da recuperação de microempresas e empresas de 

pequeno porte; e  

12. rigor na punição de crimes relacionados à falência e à recuperação de 

empresas. 

 

                                                           
16

 http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD22FEV1994.pdf#page=44 
17

FONSECA, Humberto Lucena Pereira da; KÖHLER, Marcos Antônio, A Nova Lei de Falências e o Instituto 
da Recuperação Extrajudicial, Consultoria Legislativa do Senado Federal. 
(http://www12.senado.gov.br/publicacoes/estudos-legislativos/tipos-de-estudos/textos-para-
discussao/td-22-a-nova-lei-de-falencias-e-o-instituto-da-recuperacao-extrajudicial) 
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Logo, é importante ressaltar a mudança da posição do empresário na 

sociedade, sempre analisando as conjunturas socioeconômicas e históricas. A 

função social da empresa passa a ser colocada em destaque. E será esse um 

dos princípios que fundamentará esta tese, como veremos a seguir. 

 

1.4.2. A Função Social da Empresa 

 

A noção de função social é vaga, imprecisa e de difícil intelecção, 

segundo Uadi Lammêgo Bulos18.  

 
 

“Vislumbra-se, na aplicação do princípio da função social, sob o ponto 

de vista interno, obediência à mútua cooperação que impõe, ao 

devedor, perfeita transparência quanto à concreta situação de seus 

negócios e, aos credores, solidariedade com vistas à conservação 

dos contratos.” 

 
 

Outrossim, Jorge Lobo acredita que: 

 
 

 “a lógica do mercado, apanágio do sistema capitalista e da teoria da 

maximização dos lucros” devem “ceder diante da ética de 

solidariedade, sobretudo quando se trata de uma lei de ordem 

pública, como sói ser a que disciplina a ação de recuperação judicial, 

que objetiva preservar a empresa, pois ela tem uma função social a 

cumprir, manter os postos de trabalho, porquanto o desemprego 

atenta contra a dignidade da pessoa humana, e garantir o 

recebimento dos créditos, visto que o crédito é o combustível da 

atividade econômica e do progresso social.”
19

 

 
 

                                                           
18

 BULOS, Uadi Lammêgo, Constituição Federal Anotada, p.149.  
19

 LOBO, Jorge, 2005. P 108-109. 
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A jurisprudência é pacificada quanto à aplicação do princípio da função 

social, do qual irradiam outros princípios, como o da preservação da empresa. 

Ao ser sopesado em comparação ao direito do credor, aquele prevalece, tal 

como observamos: 

 
 

 “TRF-5 - AG Agravo de Instrumento AG 126967220124050000 (TRF-
5) 
Data de publicação: 26/07/2013 
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DESIGNAÇÃO 
DE LEILÃO. PEDIDO DE 
SUSPENSÃO. FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA. OFERECIMENTO 
DE REFORÇO DE PENHORA. PENHORA SOBRE O 
FATURAMENTO. I - Cuida-se de agravo de instrumento contra 
decisão que, em sede de ação de execução fiscal, indeferiu pedido 
de suspensão do leilão, mediante penhora sobre o faturamento, 
fundamentando que o credor pode recusar bem oferecido à penhora 
e a pedir a observância da ordem legal prevista no art. 11 da Lei de 
Execução Fiscal (Lei nº 6.830 /80). II - E firme a jurisprudência do STJ 
no sentido de que o julgador pode não aceitar a nomeação dos bens 
à penhora oferecidos pelo devedor quando desobedecida a ordem 
prevista no art. 655 do CPC e no art. 11 da Lei nº 6.830 /80, ou 
quando esse bem for de difícil ou duvidosa liquidação. Por sua vez, o 
art. 15 , I , da Lei n. 6.830 /80, ao tratar da substituição de bem 
penhorado, assegura como prerrogativa do executado a substituição 
da penhora apenas por dinheiro ou fiança bancária. Para que haja a 
substituição do bem penhorado por outros bens é imprescindível que 
a exequente se manifeste expressamente ao pedido. III - Na hipótese, 
apresenta-se razoável a alegação de que o leilão coloca em risco a 
própria existência da empresa. Se por um lado o direito do credor 
deve ser satisfeito, por outro, deve-se assegurar ou facilitar a 
continuidade da atividade empresarial, até mesmo como forma 
de satisfazer os credores. Impõe-se a aplicação da razoabilidade 
em homenagem ao princípio da preservação da entidade 
empresarial, ou seja, da preservação 
da função social da empresa.  
 
(...)” (Grifou-se) 

 
 

Não obstante o posicionamento da doutrina e da jurisprudência, a Nova 

Lei de Falências ainda apresenta falhas, precisando evoluir de maneira a 

atender às reais necessidades dos empresários. 

 

Nesse diapasão, Ricardo Negrão faz a seguinte observação: 

 
 

 “Esse largo espectro de ponderações judicias demonstra que a 
decisão de concessão da recuperação judicial não é tarefa simples e 

http://trf-5.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/23957537/ag-agravo-de-instrumento-ag-126967220124050000-trf5
http://trf-5.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/23957537/ag-agravo-de-instrumento-ag-126967220124050000-trf5
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mostra, ainda, que as soluções simplistas de remetes os litigantes à 
“lógica do mercado” atendem tão somente aos casos em que a 
atividade desempenhada pela empresa não seja capaz de irradiar 
quaisquer reflexos no âmbito extracontratual.”

20
 

 
 

 

1.4.3. O Terceiro Setor e a Função Social a Partir do Conceito de 
“Empresário” 

 

O conceito de empresário está intrinsecamente relacionado à 

organização de uma atividade econômica. Como muito bem o conceitua Fábio 

Ulhoa Coelho: 

 
 

 “Empresário é a pessoa que toma a iniciativa de organizar uma 
atividade econômica de produção ou circulação de bens ou serviços. 
Essa pessoa pode ser tanto física, que emprega seu dinheiro e 
organiza a empresa individualmente, como a jurídica, nascida da 
união de esforços de seus integrantes. 
 
(...) 
 
Em termos técnicos, contudo, empresa é a atividade, e não a pessoa 
que explora; e empresário não é o sócio da sociedade empresarial, 
mas a própria sociedade.”

21
 

 
 

Destarte, a respeito do conceito de “sociedade”, José Edwaldo Tavares 

Borba a conceitua como uma entidade dotada de personalidade jurídica, com 

patrimônio próprio, atividade negocial e fim lucrativo22. 

 

Não obstante esse conceito, até que ponto a atividade de uma 

associação sem fins lucrativos não apresenta características de cunho 

empresarial?  

 

                                                           
20

 PEGHINI, C. C..A função social da empresa: Análise de sua extensão aplicada à extensão 
desconsideração da personalidade jurídica. In: Gilberto Gomes Bruschi; Mônica Bonetti Couto; 
Ruth Maria Junqueira de A. Pereira e Silva; Thomaz Henrique Junqueira de A. Pereira. (Org.). 
Direito Processual Empresarial - Estudos em homenagem a Manuel de Queiroz Pereira Calças. 
1ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier Editora Ltda, 2012, v. 1, Capítulo 4. “A Preservação da Função 
Social como Objetivo da Recuperação Judicial da Empresa”. NEGRÃO, Ricardo. p. 699. 
21

 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Empresarial – Direito de Empresa. Vol.1.16ª Edição. 
Editora Saraiva. 2010. Capítulo 4 O Empresário, PP. 123-124. 
22

 BORBA, José Edwaldo Tavares. Direito Societário. 12ª edição. Editora Renovar. 2010. 

Capítulo II Conceito de Sociedade, p.27. 
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As pessoas jurídicas sem fins lucrativos, ao terceirizarem serviços, por 

exemplo, geram empregos, ainda que indiretamente, mediante sua atividade 

organizada. Além disso, fomentam diversos setores da economia, com a troca 

de bens e serviços, e principalmente com o treinamento de pessoal, bem como 

o ensino de know-how, que é fator imprescindível para o desenvolvimento de 

grande parte dos mercados. 

 

O que observamos é que o terceiro setor vem assumindo ao longo dos 

anos um papel social e econômico de grande importância. Sua atuação social é 

uma solução emergencial para os casos em que o Estado se demonstra 

ausente quando mais do que nunca deveria atuar. 

 

Contudo, segundo Fábio Ulhoa, a atividade econômica dessas pessoas 

jurídicas seria meio e não fim, conforme explana: 

 
 

 “É evidente que, no capitalismo, nenhuma atividade econômica se 
mantém sem lucratividade e, por isso, o valor total das mensalidades 
deve superar o das despesas também nesses estabelecimentos. Mas 
a escola ou universidade religiosas podem ter objetivos não 
lucrativos, como a difusão de valores ou criação de postos de 
emprego para os seus sacerdotes. Neste caso, o lucro é meio e não 
fim da atividade econômica.”

23
 

 
 

Portanto, não há que se falar em sociedade, ainda que exerça 

atividade econômica, uma vez que não visa ao lucro. Elucidada sua tipificação, 

convém analisar novamente o conceito de função social, relacionando-o à 

atividade realizada por essas associações. 

 
 

 “Função, em direito, é um poder de agir sobre a esfera jurídica 
alheia, no interesse de outrem, jamais em proveito do próprio titular. 
Algumas vezes, interessados no exercício da função são pessoas 
indeterminadas e, portanto, não legitimadas a exercer pretensões 
pessoais indeterminadas e, portanto, não legitimadas a exercer 
pretensões pessoais e exclusivas contra o titular do poder. É nessas 
hipóteses, precisamente, que se deve falar em função social ou 
coletiva. (...) em se tratando de produção, o poder-dever da 
coletividade transmuda-se, quando tais bens são incorporados a uma 

                                                           
23

 COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de Direito Comercial. 26. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 
2014.Capítulo 1 Atividade Empresarial, p.34. 
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exploração empresarial, em poder-dever do titular do controle de 
dirigir a empresa para a realização dos interesses coletivos.” 

24
 

 
 

Diante disso, vale ressaltar a dificuldade que essas entidades 

encontram para manterem suas atividades. Por haver um “lucro” estritamente 

direcionado a essa manutenção, acabam tornando-se excessivamente 

dependentes de doações. 

 

Todos os anos muitas delas acabam sendo dissolvidas por falta de 

incentivo econômico. A gestão de uma entidade sem fim lucrativo é um desafio 

para qualquer administrador. Infelizmente, nem sempre ela conta com alguém 

qualificado para isso. E, ainda que o encontre, sem doações, não há como 

obter recursos, a não ser que se trate de atividade filantrópica. 

 

É preciso, portanto, debater soluções para que essas associações 

consigam ter fôlego econômico para manterem suas atividades, de cunho 

essencial para a sociedade. Nos Estados Unidos, por exemplo, o imposto 

sobre a herança do de cujus pode chegar a 40% (quarenta por cento), 

dependendo da base de cálculo, bem como é instituída a obrigatoriedade de 

abrir fundações, no caso de grandes fortunas.  

 

Todavia, muitas vezes a intervenção direta ou indireta do Estado no 

setor privado e na liberdade econômica individual motiva calorosas polêmicas, 

desde a eclosão das revoluções burguesas, que consolidaram o pensamento 

liberal. Sendo assim, todo assunto controverso deve ser discutido aberta e 

democraticamente antes de ser positivado, para que sejam alcançadas 

alternativas mais benéficas para todos. 

 

 

 

 

 

                                                           
24

 COMPARATO, Fábio Konder. Direito Empresarial: estudos e pareceres. São Paulo. Saraiva, 
1990. 
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CAPÍTULO II – A LACUNA LEGAL 

 

 

“Au-delà de la loi, mais par la loi.” (O intérprete deve ir além da lei, 
mas através da lei.)

25
 (Raimond Saleilles, no prefácio da obra do 

jurista francês François Gény “Fontes em Direito Provado Positivo: 
Ensaio Crítico”, publicada em 1899) 

 
 

2.1. O Não Impedimento Legal 

 
A lacuna legal foi reconhecida no julgado da Avape. Todavia, pelo livre 

convencimento, seus julgadores optaram por indeferir o pedido de recuperação 

judicial. 

 
"Existe mesmo um vácuo e atinge todas as sociedades econômicas 
que não são empresariais, como sociedades de médicos." (Ricardo 
Negrão) 
 
"É razoável fazer uma interpretação extensiva da lei e conceder 
oportunidade a uma associação que gera empregos e contribui para o 
bem-estar social.” (Pedro Moreira)

26
 

 

A controvérsia paira nos dois primeiros artigos da lei mencionada: 

 
 

 “Art. 1
o
 Esta Lei disciplina a recuperação judicial, a recuperação 

extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, 
doravante referidos simplesmente como devedor. 
 
Art. 2

o
 Esta Le i não se aplica a: 

I – empresa pública e sociedade de economia mista; 
II – instituição financeira pública ou privada, cooperativa de crédito, 
consórcio, entidade de previdência complementar, sociedade 
operadora de plano de assistência à saúde, sociedade seguradora, 
sociedade de capitalização e outras entidades legalmente 
equiparadas às anteriores.” 

 
 

 

O artigo 1º refere-se ao devedor como “empresário” e “sociedade 

empresária”. Sabe-se que “empresário”, não obstante o recorrente uso 

equivocado da palavra por alguns, tecnicamente refere-se à sociedade 

empresária e “empresa”, à atividade empresarial. 

                                                           
25

 COSTA, Dilvanir José da. Curso de hermenêutica jurídica: doutrina e jurisprudência, p. 5-7. 
26

 Fragmentos da reportagem do Valor Econômico apresentada no primeiro capítulo desta tesa. 
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Além disso, como já visto, o conceito de sociedade está vinculado à 

finalidade de lucro, o que exclui as associações e as fundações. Ainda que elas 

apresentem uma atividade organizada, não podem ser consideradas 

sociedades empresárias, uma vez que, como dito, sequer são sociedades. 

 

Outrossim, o artigo 2º exclui expressamente aqueles aos quais a lei 

não se aplica e não menciona as organizações sem fins lucrativos. É notória a 

máxima do direito privado: “o que não é proibido, é permitido”. Então, qual o 

fundamento para a não aplicação dessa lei às organizações mencionadas? O 

rol do artigo 2º não seria taxativo? 

 

Talvez a resposta esteja mais adiante, como contraponto desta tese, 

no artigo 48, cuja ratio legis está relacionada ao requisito do registro perante a 

Junta Comercial, para que seja requerida a recuperação judicial. 

 
 

 “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:” (Grifou-se) 

 
 

A necessidade de cadastro no Registro de Empresas é corroborada no 

artigo 51, inciso V, pelo qual é necessário apresentar a “certidão de 

regularidade do devedor no Registro Público de Empresas”. 

 

O registro27 de uma sociedade simples ocorre no Cartório de Registro 

Civil de Pessoas Jurídicas, e ela ainda é inscrita no CNPJ na Receita Federal, 

                                                           
27

 “Art. 45. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição 
do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou 
aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o 
ato constitutivo. 
Parágrafo único. Decai em três anos o direito de anular a constituição das pessoas jurídicas de 
direito privado, por defeito do ato respectivo, contado o prazo da publicação de sua inscrição 
no registro. 
(...) 
Art. 985. A sociedade adquire personalidade jurídica com a inscrição, no registro próprio e na 
forma da lei, dos seus atos constitutivos. 

(...) 
Art. 1.150. O empresário e a sociedade empresária vinculam-se ao Registro Público de 
Empresas Mercantis a cargo das Juntas Comerciais, e a sociedade simples ao Registro Civil 
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bem como no INSS e na Prefeitura. Observe que as sociedades rurais têm seu 

registro opcional, conforme o artigo 971, do Código Civil brasileiro. 

 

Da mesma forma, as associações e as fundações também são 

registradas no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, na forma da Lei nº 

6.015/1973 (Lei de Registros Públicos), quando dispõe: 

 
 

 “Art. 114. No Registro Civil de Pessoas Jurídicas serão inscritos:   
        I - os contratos, os atos constitutivos, o estatuto ou 
compromissos das sociedades civis, religiosas, pias, morais, 
científicas ou literárias, bem como o das fundações e das 
associações de utilidade pública; 
        II - as sociedades civis que revestirem as formas estabelecidas 
nas leis comerciais, salvo as anônimas. 
        III - os atos constitutivos e os estatutos dos partidos políticos.  
Parágrafo único. No mesmo cartório será feito o registro dos jornais, 
periódicos, oficinas impressoras, empresas de radiodifusão e 
agências de notícias a que se refere o art. 8º da Lei nº 5.250, de 9-2-
1967.”  

 
 

A respeito das lacunas legais, seu preenchimento deve respeitar regras 

de hermenêutica e poderá ter como instrumentos: a analogia, os costumes e os 

princípios gerais de direito (art. 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito 

Brasileiro). Muitos doutrinadores também consideram a equidade, a 

jurisprudência e o direito comparado como soluções para o vácuo legal. 

 

Diante disso, a respeito da Nova Lei de Falências, Ricardo Negrão 

aponta o seguinte: 

 
 

 “Observa-se, nesse ponto, que a lei brasileira, não obstante buscar 
subsídios em leis falimentares de segunda geração – norte-
americana, alemã e francesa – não se filiou a nenhum sistema 
jurídico, criando sistema próprio cujas lacunas e omissões devem 
necessariamente ser sanadas pela jurisprudência valendo-se de 
regras encontradas no Direito Positivo pátrio, como bem advertem 
Arnoldo Wald e Ivo Waisberg: 
 
„Na ocorrência de omissões ou conflitos, as diretrizes do art. 47 
deverão ser chamadas a participar do processo de integração da 
norma. Devido à completa revolução que se operou no sistema 
concursal, dúvidas tendem a surgir, e o legislador andou bem ao 

                                                                                                                                                                          
das Pessoas Jurídicas, o qual deverá obedecer às normas fixadas para aquele registro, se a 
sociedade simples adotar um dos tipos de sociedade empresária.” (Código Civil) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5250.htm#art8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5250.htm#art8
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definir quais são os princípios que devem nortear o intérprete na 
superação de lacunas e na harmonização entre disposições.‟”

28
 

 

 

Ainda a respeito da hermenêutica e da aplicação do direito, cabe 

acentuar a necessidade de adequação interpretativa da norma com a 

realidade. Segundo Carlos Maximiliano: 

 
 

 “a aplicação do direito consiste no enquadrar um caso concreto em a 
norma jurídica adequada. Submete às prescrições da lei uma relação 
da vida real; procura e indica o dispositivo adaptável a um fato 
determinado. Por outras palavras: tem por objeto descobrir o modo e 
os meios de amparar juridicamente um interesse humano.”

29
 

 
 

Para Lassale “de nada serve o que se escreve numa folha de papel se 

não se ajusta à realidade, aos fatores reais de poder”. 

 

Diante dessa lacuna legal, a solução levantada pelo Projeto de Lei do 

Senado Federal nº 219 de 2009 (Anexo I) é a alteração do artigo 70 da Lei nº 

11.101/0530, de maneira a permitir que associações e fundações possam 

                                                           
28

 PEGHINI, C. C. A função social da empresa: Análise de sua extensão aplicada à extensão 
desconsideração da personalidade jurídica. In: Gilberto Gomes Bruschi; Mônica Bonetti Couto; 
Ruth Maria Junqueira de A. Pereira e Silva; Thomaz Henrique Junqueira de A. Pereira. (Org.). 
Direito Processual Empresarial - Estudos em homenagem a Manuel de Queiroz Pereira Calças. 
1ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier Editora Ltda, 2012, v. 1, Capítulo 4. “A Preservação da Função 
Social como Objetivo da Recuperação Judicial da Empresa”. NEGRÃO, Ricardo. p. 697. 
29

 MAXIMILIANO, Carlos. Aplicação do direito. Hermenêutica e aplicação do direito. 18ª ed. Rio 

de Janeiro: Revista Forense, 1999. p. 6-17. 
“Art. 70. As pessoas de que trata o art. 1

o
 desta Lei e que se incluam nos conceitos de 

microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da legislação vigente, sujeitam-se às 
normas deste Capítulo. 
§ 1

o
 As microempresas e as empresas de pequeno porte, conforme definidas em lei, poderão 

apresentar plano especial de recuperação judicial, desde que afirmem sua intenção de fazê-lo 
na petição inicial de que trata o art. 51 desta Lei. 
§ 2

o
 Os credores não atingidos pelo plano especial não terão seus créditos habilitados na 

recuperação judicial. 
Art. 71. O plano especial de recuperação judicial será apresentado no prazo previsto no art. 53 
desta Lei e limitar-se á às seguintes condições: 
I - abrangerá todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, 
excetuados os decorrentes de repasse de recursos oficiais, os fiscais e os previstos nos §§ 3

o
 e 

4
o
 do art. 49, 

II - preverá parcelamento em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, iguais e sucessivas, 
acrescidas de juros equivalentes à taxa Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, 
podendo conter ainda a proposta de abatimento do valor das dívidas; 
III – preverá o pagamento da 1

a
 (primeira) parcela no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) 

dias, contado da distribuição do pedido de recuperação judicial; 
IV – estabelecerá a necessidade de autorização do juiz, após ouvido o administrador judicial e 
o Comitê de Credores, para o devedor aumentar despesas ou contratar empregados. 
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requerer o plano especial de recuperação judicial. Com isso, qualquer crédito 

seria abrangido e o descumprimento do devedor não ensejaria sua falência. 

 
Por fim, a proposta deste trabalho é, utilizando-se das ferramentas de 

hermenêutica, buscar solucionar essa zona grísea apresentada. Para isso, no 

próximo item discutiremos as divergências doutrinárias a respeito da 

interpretação extensiva. E, mais adiante, tangenciaremos o tema até a 

inconstitucionalidade do art. 2º, a fim de obtermos base para retornar ao cerne 

desta questão – o vácuo legal. 

 

2.2. Interpretação Extensiva 

 

“Nas palavras não está a lei e, sim, o arcabouço que envolve o 
espírito, o princípio nuclear, todo o conteúdo da norma. O legislador 
declara apenas um caso especial; porém a ideia básica deve ser 
aplicada na íntegra, em todas as hipóteses que na mesma cabem

31
. 

Para alcançar este objetivo, dilata-se o sentido ordinário dos termos 
adotados pelo legislador; também se induz de disposições 
particulares um princípio amplo “

32
.(MAXIMILIANO, Carlos, 

Hermenêutica e Aplicação do Direito, Editora Forense, 20ª ed., 
2011.p.163) 

 
 

A interpretação extensiva é também conhecida como ampliativa, 

ampla, lata, liberal e generosa. Para Calos Maximiliano, ela extrai do texto mais 

do que ditam as suas palavras (dixit minus quam voluit). E segundo Espínola33, 

“interpretação é a declaração precisa do conteúdo e do verdadeiro sentido das 

normas jurídicas”. 

 

Quanto à sua aplicação, segundo a melhor doutrina, a interpretação é 

sugerida nos seguintes casos: (i) normas asseguradoras de direitos, garantias 

                                                                                                                                                                          
Parágrafo único. O pedido de recuperação judicial com base em plano especial não acarreta a 
suspensão do curso da prescrição nem das ações e execuções por créditos não abrangidos 
pelo plano.” (Lei 11.101/05) 
 
31

 M ax G m ü r - D/e Anwendung des Recbts nach Art. 1 des Schweizerischen Zivil 
Gesetzbuches, 1 9 0 8 , p. 8 1-62. 
32 PERREAU .Technique de Ia Jurisprudence, vol. I, p. 2 7 5 . 
33

ESPÍNOLA. Apud MAXIMILIANO, Hermenêutica e aplicação do direito, p. 18. 
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e prerrogativas; (ii) normas estabelecedoras de prazos; (iii) normas que 

favoreçam o poder público, autêntico representante dos interesses sociais; (iv) 

normas que eliminam formalidades, simplificando determinados procedimentos; 

e (v) normas corretoras, aquelas que retificam normas anteriores. 

 

Há quem defenda que a interpretação extensiva produza os mesmos 

efeitos práticos da analogia. Portanto, há doutrinadores que a denominam 

interpretação analógica. 

 

Por outro lado, existe uma corrente que defende a completa distinção 

entre analogia e interpretação extensiva. Cabendo àquela dirimir a lacuna legal 

e a esta, solucionar os casos em que a mens legis esteja relacionada a uma 

ideia mais ampla do que a norma dispõe literalmente. 

 

Dworkin sustenta que a interpretação não deve ser reduzida a uma 

mera sobreposição de conceitos prontos para casos designados34. É preciso 

lidar com a construção e a reconstrução graduais dos sentidos jurídicos, pois 

interpretar é como construir a partir da matéria dada para a constatação de 

algo novo.  

 

Diante disso, resta analisar a lei falimentar. Não há dúvidas que a 

recuperação judical seja um direito do empresário e da sociedade empresária, 

representando uma garantia constitucional instrínseca à diretriz da livre 

iniciativa e dos valores sociais do trabalho (art.1º, da Constituição)35, dentre 

                                                           
34

 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério, editora Martins Fontes., 1ª ed., 2002, São 

Paulo. 
35

“Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos: 
I - a soberania; 
II - a cidadania 
III - a dignidade da pessoa humana; 
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 
V - o pluralismo político. 
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outros princípios constitucionais, como a função social e a preservação da 

empresa. Por uma interpretação teleológica, é possível afirmar que a livre 

iniciativa, os valores sociais do trabalho e a função social são princípios 

também relacionados às organizações sem fins lucrativos, como já 

demonstrado. 

 

A Nova Lei de Falências apresenta uma omissão integral a respeito de 

sua aplicabilidade às associações e às entidades. A solução para essa lacuna 

legal estaria nos princípios gerais do direito já mencionados, além de outros, 

como a boa-fé objetiva, a inafastabilidade do controle jurisdicional e a isonomia. 

 

A respeito do artigo 1º, ainda em uma análise teleológica, seria 

possível afirmar que o espírito da lei não se fez claro, cabendo, portanto, fazer 

uma interpretação extensiva do dispositivo no que toca às entidades sem 

finalidade de lucro, de forma a inclui-las na aplicação dessa lei. 

 

Em síntese, a interpretação extensiva é como uma chave que abre as 

portas para a solução do problema suscitado nesta tese, a respeito da 

aplicabilidade da lei falimentar. 

 

2.3. A Inconstitucionalidade do Artigo 2º da Lei nº 11.101/2005 

 

O artigo 1º da Lei nº 11.101/05 dispõe o seguinte: “Art. 1º Esta Lei 

disciplina a recuperação judicial, a recuperação extrajudicial e a falência do 

empresário e da sociedade empresária, doravante referidos simplesmente 

como devedor”. 

 

Portanto, a Nova Lei de Falências é aplicada ao empresário 

(compreendido como o empresário individual previsto no art. 966, caput, do 

                                                                                                                                                                          
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes 
eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.” (Constituição Federal de 1988). 
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Código Civil), às sociedades empresárias (art. 982, do CC), às empresas 

individuais de responsabilidade limitada (EIRELI – art. 980-A, do CC) e ao caso 

previsto no art. 973, do CC (“A pessoa legalmente impedida de exercer 

atividade própria de empresário, se a exercer, responderá pelas obrigações 

contraídas.”).  

 

Adiante, em seu artigo 2º, cuja constitucionalidade é bastante discutida, 

a Lei dispõe a quem ela não se aplica. 

 

Ou seja, logo após dispor a quem será aplicável, a Nova Lei de 

Falências dispõe a quem ela não será aplicável, não obstante o princípio 

constitucional da isonomia, abarcado pelo caput do art. 5º da Constituição 

Magna. 

 

Como muito bem expõe a jurista Mônica Gusmão, o inciso I, do artigo 

2º, da Nova Lei de Falências apresenta três vertentes de interpretação.  

 

A primeira é adepta à interpretação literal do dispositivo, o que deflagra 

a exclusão total da falência no caso de sociedades de economia mista e de 

empresas públicas. A segunda vertente opta pela exclusão parcial, ou seja, a 

interpretação restritiva do dispositivo. E a terceira, defendida por Mônica 

Gusmão, sustenta de forma diametralmente oposto às demais correntes a 

inclusão da falência nos casos dessas sociedades. 

 

Essa última corrente encontra base no Princípio da Isonomia, abarcado 

pela Constituição Federal, conforme já mencionado. É questionada, portanto, a 

constitucionalidade do próprio dispositivo, uma vez que exclui tipos específicos 

de sociedade da Lei de Falências.  

 

Além disso, ao excluir as sociedades de economia mista e as 

empresas pública, o inciso I feriria o artigo 173 da Constituição, que busca 

proteger os princípios da segurança nacional e do interesse coletivo. 
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Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a 
exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será 
permitida quando necessária aos imperativos da segurança 
nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em 
lei. 

 
 

Essa terceira corrente defende a inconstitucionalidade do dispositivo 

em questão e, com fulcro no artigo 195 da Constituição, acredita na 

possibilidade de empresas prestadoras de serviços públicos incidirem em 

falência. 

 

Mauro Rodrigues Penteado elucida as razões da exclusão de 

determinadas atividades negociais da lei falimentar.36 O Decreto-Lei 

7.661/1945, anterior à Nova Lei de Falências, não apresentava nenhum 

dispositivo que afastasse determinadas atividades empresariais do âmbito de 

sua incidência, “pois a exclusão, direta, de determinadas atividades negociais 

ao regime de falência e dos meios preventivos de sua decretação se dava, 

como ainda se dá, por estipulação contida em leis especiais”. 

 

Segundo ele, a inovação da Lei nº 11.101/05 tem cunho de “didatismo 

precário”, uma vez que é imprecisa e provisória, visto que nada impede que 

novos diplomas legais excluam outras atividades da recuperação e da falência. 

 

Além de impreciso, o dispositivo é inconstitucional. Impreciso porque, 

como demonstrado, leis especiais o excepcionam, como é o caso das 

instituições financeiras, das entidades abertas, até mesmo de algumas 

fechadas, de previdência privada, das sociedades operadoras de planos de 

saúde privada e das sociedades seguradoras. 

 

                                                           
36

 PENTEADO, Mauro Rodrigues, Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência 
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Ou seja, algumas sociedades arroladas no inciso II podem não 

ingressar de imediato no processo judicial de execução coletiva empresarial, 

mas o fazem após passar por intervenção e liquidação extrajudicial. 

 

Outrossim, sua inconstitucionalidade é sustentada ante o artigo 5º, 

inciso XXXV, da Carta Magna, que dispõe sobre o Princípio da Inafastabilidade 

do Controle Jurisdicional. Segundo o dispositivo, “a lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”, o que abrange as 

ações ou execuções individuais e as execuções coletivas, tal qual a falência, se 

os devedores forem empresários ou sociedades empresárias. 

 

Mauro Rodrigues Penteado conclui o raciocínio aduzindo o seguinte: 

 
 

“E a falha é de todo injustificável, até porque há dispositivo 
constitucional declarando que as empresas ou entidades submetidas 
aos regimes de intervenção ou liquidação extrajudicial podem ter 
esses regimes convertidos em falência (art. 46 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias).”

37
 

 
 

Nesse diapasão, podemos consolidar essa construção hermenêutica 

com as palavras de César Calo Peghini: 

 
 

“Assim, a Carta Magna de 1988 é a estrutura basilar do ordenamento 
jurídico brasileiro, cabendo às demais leis infraconstitucionais se 
adequarem harmoniosamente neste diapasão. Na ocorrência de uma 
legislação que claramente oponível aos princípios e regras 
constitucionais, deve ser aplicabilidade afastada, observando-se, 
assim, os ditames constitucionais. 
 
Em poucas palavras, segundo o nosso ver, o “Direito Civil 
Constitucional” não é nada mais que a aplicação de uma nova 
hermenêutica jurídica ao Direito Civil, buscando, assim, aplicar a 
norma constitucional nas relações privadas que se revelem viciadas 
pela atual situação social apresentada.”

38
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Aproveitando, portanto, o ensejo ao Princípio da Isonomia em relação 

aos sujeitos mencionadas nos incisos do artigo 2º, o que dizer dos “sujeitos 

ocultos” na Lei? 

 

O artigo 1º menciona a quem se aplica a Lei, enquanto o 2º determina 

expressamente a quem ela não se aplica, sem mencionar as associações e as 

fundações. Ora, como elucidado anteriormente, a máxima do direito privado 

não sustenta que “o que não e proibido, é permitido”? 

 

E no que se diz como “proibido”, entende-se como expressamente e 

não como tacitamente. Afinal, aquilo que se apresenta como tácito na lei 

privada é interpretado como permitido. Logo, o calar da Lei nº 11.101/05 estaria 

permitindo a sua aplicação às entidades sem fins lucrativos? 

 

Explica-se a construção acima: para não restar dúvidas quanto à 

lacuna legal abordada no item anterior, é adicionada ao debate a 

inconstitucionalidade da vedação do artigo 2º. Em outras palavras, uma vez 

que esse artigo fere o Princípio da Isonomia, torna-se inconstitucional. Ou seja, 

interpretar de forma literal o calar da Lei em seu artigo 1º, a respeito de sua 

aplicabilidade, como outra vedação, seria, da mesma forma, inconstitucional. 

Sendo assim, o tipo de interpretação mais adequada, como ferramenta 

hermenêutica, seria a interpretação extensiva do artigo 1º, escrutinada no 

item anterior. 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
Ruth Maria Junqueira de A. Pereira e Silva; Thomaz Henrique Junqueira de A. Pereira. (Org.). 
Direito Processual Empresarial - Estudos em homenagem a Manuel de Queiroz Pereira Calças. 
1ª ed.Rio de Janeiro: Elsevier Editora Ltda, 2012, v. 1, p. 133. 
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2.4. Análise de Julgados 

 

Em 2006, a Casa de Portugal, sociedade filantrópica, atuante no âmbito 

hospitalar, pediu sua recuperação judicial, que foi deferida pelo Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio de Janeiro.39 

 

 

Já em 2013, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, indeferiu em 

primeira e em segunda instância o pedido de recuperação judicial da Avape 

(Associação para Valoração e Promoção de Excepcionais). 

 

Em segunda instância, o voto do Desembargador Relator José Araldo da 

Costa Telles (Anexo II) apresentou fundamento na interpretação literal do artigo 

1º da Lei nº 11.101/05: 

 
 

 “Falta-lhe, portanto, no campo dos documentos obrigatórios, um dos 
requisitos essenciais para o pleito, qual seja, o registro mercantil 
previsto no art. 51, V, da Lei 1.101/05, indicativo da regularidade da 
atividade empresarial há mais de dois anos, nos termos do art. 48 da 
mesma lei.  
 
Não bastasse, a ainda chamada nova Lei de Falências estabeleceu 
que se destinava à disciplina da recuperação judicial do empresário e 
da sociedade empresária (art. 1º), não se satisfazendo, o legislador, 
com o enquadramento fático da atividade desenvolvida aos moldes 
do art. 96 do Código Civil. Ao estabelecer o requisito do registro, 
como anotado no parágrafo anterior, deixou clara a exigência da 
regularidade formal da atividade. 
 
É certo que as associações não se encontram elencadas no art. 2º da 
Lei de Regência e nem precisaria que ali estivessem porque o 
dispositivo anterior (art. 1º), já as excluía.” 

 
 

A tese sustentada supra é contraposta pelos argumentos apresentados 

nos itens anteriores deste mesmo capítulo, no que tange à sustentação da 

existência de uma lacuna legal na lei falimentar, que deve ser preenchida pelos 
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princípios gerais de direito e do cabimento da interpretação extensiva de seu 

artigo 1º. 

 

Vácuo legal, vale ressaltar, reconhecido pelo próprio Desembargador 

Ricardo Negrão, que atuou no julgamento como terceiro juiz, conforme 

mencionado na matéria do Valor Econômico já tratada. Ele afirma que: "Existe 

mesmo um vácuo e atinge todas as sociedades econômicas que não são 

empresariais, como sociedades de médicos”. 

 

Conforme mencionado nessa mesma reportagem, a Avape havia sido 

condenada em março de 2013 (meses antes do indeferimento em segunda 

instância de sua recuperação) pela primeira instância da Justiça do Trabalho à 

indenização no valor de R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais) por 

terceirização irregular e dumping social, prática caracterizada pela 

inobservância de direitos mínimos dos trabalhadores. 

 

A noção de dumping social é colidente com a ideia que a doutrina traz 

de fair trade (“comércio justo”). A Avape, junto a uma montadora, respondia por 

uma ação civil pública movida pelo Ministério Público do Trabalho da 5ª Região 

(Campinas). 

 

Já a Casa de Portugal, não apresentava nenhuma condenação relativa 

a desrespeito de direitos trabalhistas ou suspeita de crimes como fraude à 

época de seu pedido de recuperação. 

 

Ainda que a figura do juiz imparcial seja sólida no cenário processual, 

na prática, sabemos que os julgadores são seres humanos e não máquinas. 

Logo, de uma forma ou de outra acabam se tornando suscetíveis a certas 

cargas subjetivas. 
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Obviamente, não é possível afirmar o que de fato motivou a decisão 

dos magistrados. Todo o mais não passaria de vãs especulações. E como a 

demanda não é numerosa, não há como afirmar que haja um posicionamento 

jurisprudencial claro a respeito do problema tratado por esta tese.  

 

É importante considerar, sobretudo, que as decisões proferidas são de 

estados e tribunais distintos. 
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CAPÍTULO III - A PERTINÊNCIA DO DEBATE - DEMANDA, 

APLICABILIDADE E NECESSIDADE 

 

 

“Não há ciência isolada e integral; nenhuma pode ser manejada com 

mestria pelo que ignora todas as outras. Quando falham os 

elementos filológicos e os jurídicos, é força recorrer aos filosóficos e 

aos históricos, às ciências morais e políticas.” (MAXIMILIANO, Carlos, 

Hermenêutica e Aplicação do Direito, Editora Forense, 20ª ed., 

2011.p.160) 

 

 

3.1 .O Quadro Social 

 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e o Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), em parceria com a Associação Brasileira 

de Organizações Não-Governamentais (ABONG) e o Grupo de Institutos, 

Fundações e Empresas (GIFE), realiza, desde 2002, o estudo Perfil das 

Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos. 

 

Segundo o estudo de 2010, havia 290.700 (duzentas e noventa mil e 

setecentas) Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos, 

denominadas “Fasfil”. Dentre elas, 28,5% eram voltadas à religião, 15,5%, às 

associações patronais e profissionais e 14,6% ao desenvolvimento e defesa de 

direitos. Por fim, as áreas de saúde, educação, pesquisa e assistência social, 

ou seja, políticas governamentais, representavam 18,6%. 

 

Note, ainda, que a distribuição das Fasfil por região se dava, em 2010, 

da seguinte forma: Sudeste (44,2%), Nordeste (22,9%), Sul (21,5%), Norte 

(4,9%) e Centro-Oeste (6,5%).  
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Diante dos dados expostos, cabe observar os destaques da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2013, realizada pelo IBGE: 

 
 

 “Analfabetismo: atinge ainda 13 milhões de pessoas a partir de 15 
anos no país, ou 8,3%. Esta taxa era de 11,5% em 2004 e vem 
caindo ano a ano. Porém, a taxa de analfabetismo funcional (pessoas 
com menos de quatro anos de estudo) ainda é de 17,8%; 
 
Crianças na Escola:98,4% das crianças em idades compatível com 
o ensino fundamental (6 a 14 anos) estão na escola, e, entre crianças 
de 4 a 5 anos, este índice aumentou 3,1%, alcançando 81,2%. 
Porém, quando se olha para a população acima de 25 anos, 43,4% 
não completaram o ensino fundamental, ante 45,4% em 2012; 
 
Trabalho Infantil: ainda atinge meio milhão de crianças com idades 
entre 5 a 13 anos. A maior parte trabalha na atividade agrícola 
(63,8%), ganhando em média R$ 178 por mês. Porém, grande parte 
não é remunerada; 
 
Instrução: um quarto dos trabalhadores brasileiros (25,7%) não têm 
ensino fundamental completo, e 7% não têm qualquer instrução; 
 
Desemprego: em 2013, aumentou pela primeira vez desde 2009, 
passando a 6,5% (ante 6,1% em 2012); 
 
Trabalho Formal: o número de pessoas com carteira de trabalho 
assinada cresceu 3,6% no setor privado, passando a 36,8 milhões de 
pessoas (ou 76% do total); 
 
Renda por Gênero: o rendimento dos homens ainda é bem superior 
ao das mulheres – cada gênero ganha, em média, R$ 1.890 e R$ 
1.392 respectivamente. Ou seja, o salário feminino corresponde a 
73,7% do masculino; 
 
Residências: Metade das casas brasileiras já tem computador 
(49,5% ante 46,4% em 2012). Mais domicílios também têm acesso a 
internet (43,1% ante 40,3%) e máquinas de lavar (58,3% ante 55,2%). 
Porém, o número de aparelhos de rádio está caindo (de 80,9% para 
75,8%), assim como o de DVDs (76% para 72,4%).” (sic) 

 
 

Diante desses dados, é clara a importância das Fasfil para a 

sociedade, tendo em vista o esquecimento ou incúria do Estado. 

 

Apesar disso, as pesquisas mostram que o ritmo de crescimento do 

número dessas associações só decresce. Em 2012, existiam no país 290.700 

(duzentas e noventa mil e setecentas) Fasfil (organizações privadas, sem fins 

lucrativos, institucionalizadas, autoadministrativas e voluntárias). Segundo o 

estudo supramencionado, essas instituições representavam 5,2% do total de 
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5.600.000 (cinco milhões e seiscentas mil) entidades públicas e privadas, 

lucrativas e não lucrativas, do Cadastro Central de Empresas (CEMPRE) do 

IBGE. 

 

Entre os anos de 2006 e 2010, observou-se um crescimento de 8,8% 

dessas instituições, passando de 267.300 para 290.700, expressivamente 

inferior ao crescimento de 22,6% observado no período de 2002 a 2005. 

 

3.2. Aspectos e Impactos Trabalhistas 

 

Ainda com base no mesmo estudo analisado no item anterior (Perfil 

das Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos, em 2010), vale 

ressaltar que das 290.700 (duzentas e noventa mil e setecentas) Fasfil, 72,2%, 

ou seja, 210.000 (duzentas e dez mil), não possuíam nenhum empregado 

formalizado, atuando apenas com trabalho voluntário e prestação de serviços 

autônomos. 
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Nas demais, como observado na tabela acima, havia 2.100.000 (duas 

milhões e cem mil) pessoas empregadas. Para o total de empregados, a média 

salarial era de R$1.667,05, em 2010. 

 

Desses assalariados, 33% possuíam nível superior de escolaridade, 

quase o dobro observado para o total de organizações (16,6%). Sua 

remuneração era de 5,8 salários mínimos, em média, enquanto para o total das 

organizações registradas no Cadastro Central de Empresas (CEMPRE) era de 

7,6 salários mínimos.  

 

Logo, não resta dúvida quanto ao papel ocupado pelas Fasfil no 

aspecto de geração direta e indireta de empregos. Garantir seu direito à 

recuperação judicial, portanto, é respeitar um dos fundamentos da República – 

os valores sociais do trabalho (art. 1º da Constituição Federal). 

 

Ainda a respeito dos aspectos trabalhistas da lei falimentar, resta claro 

sua relevância, tendo em vista a natureza alimentícia do crédito trabalhista, 

que, em razão disso, ocupa o primeiro lugar na ordem de classificação dos 

créditos na falência (art. 83, inciso I, da Lei nº 11.101/05). 

 

Sua influência na esfera trabalhista é fator que corrobora a função 

social das organizações sem fins lucrativos, bem como a importância de sua 

atuação para o bem-social e a economia como um todo. 

 

Vale ainda mencionar, à guisa de curiosidade, a polêmica trazida pela 

Nova Lei de Falências, pelo viés trabalhista, que já suscitou algumas ações 

diretas de inconstitucionalidade, inclusive. Muito se questiona: (i) a 

(in)constitucionalidade da limitação do crédito trabalhista privilegiado a 150 

(cento e cinquenta) salários mínimos, conforme o art. 83 já mencionado; (ii) a 

alienação livre de ônus e sucessão dos bens do devedor (art. 60, parágrafo 
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único e art. 141, inciso II, da Lei nº 11.101/05); e (iii) a competência para 

execução de créditos trabalhistas em processos de recuperação judicial e 

falência (art. 114 da lei falimentar).  

 

3.3 .A Baixa Demanda no Judiciário 

 

Além de questionar a aplicabilidade da recuperação judicial às 

organizações sem fins lucrativos, cabe analisar a relevância do debate 

suscitado. 

 

Em um primeiro momento, a baixa demanda judicial pode parecer 

colocar em cheque essa discussão. Todavia, é preciso lembrar que a 

recuperação e a falência até mesmo das sociedades empresárias apresenta 

números aquém do que se espera de um país de dimensões continentais, cuja 

economia é a sétima maior do mundo. 

 

Segundo o IBGE, em 2012 o Brasil apresentava 5.200.000 (cinco 

milhões e duzentas mil) sociedades empresárias e outras organizações formais 

ativas e registradas no Cadastro Central de Empresas (Cempre). Houve um 

crescimento de 1,3% de 2011 para 2012. 

 

De acordo com o jornal O Estado de S. Paulo40, entre janeiro e março 

de 2013, pelo menos 247 (duzentas e quarenta e sete) sociedades 

empresárias entraram com pedido de recuperação no Brasil. 

  

Esse número é um recorde desde que a Nova Lei de Falências entrou 

em vigor, em 2005. Isso se explica pela atual conjuntura econômica, em que o 

Brasil vem sofrendo um crítico recuo de investimento estrangeiro, como reflexo 

de vários equívocos políticos e econômicos tomados por nossas autoridades 

governamentais. A inflação tem estado constantemente em alta, provocando o 

aumento de custos e a baixa demanda no mercado interno. Como os fatores 

                                                           
40

 Fonte: http://www.cleversonteixeira.adv.br/noticias_int.php?id=324. 
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econômicos estão correlacionados, há que se falar, ainda, no déficit constante 

da balança comercial brasileira e na dificuldade de crédito bancário.  

 

Ou seja, até mesmo o recorde de pedidos de recuperação judicial está 

muito aquém do que se esperaria da realidade observada. A consequência 

disso é o aumento considerável das demandas trabalhistas, por exemplo. 

 

Como reflexo desse cenário econômico instável, a Justiça do Trabalho 

vem recebendo a cada dia mais demandas relativas a “dispensas irregulares”. 

Muitas sociedades empresárias fecham as portas “subitamente”, simplesmente 

desaparecem de seus estabelecimentos, sem sequer avisar a seus 

empregados, muito menos pagar seus valores devidos. 

 

Além da desinformação a respeito da recuperação judicial, a própria 

ineficiência da Lei nº 11.101/05 desestimula os devedores a optar por esse 

recurso. No Brasil, apenas cerca de 1% das sociedades empresárias que 

apresentam pedido de recuperação logram êxito. Ou seja, 99% têm seu pedido 

convolado em falência ou recusado. 

 

Já nos Estados Unidos, esse número sobe para cerca de 30% de 

sociedades empresárias que conseguem emergir da crise sem ir à falência. 

Esses dados fazem parte de um levantamento da consultoria Corporate 

Consulting e do escritório de advocacia Moraes Salles, divulgado em 201341. 

 

Desde que a nova lei falimentar brasileira foi criada, em fevereiro de 

2005, até o dia 10 de outubro de 2013, cerca de 4.000 (quatro mil) sociedades 

empresárias pediram recuperação judicial e apenas 45 (quarenta e cinco) 

retornaram a operar regularmente. Apenas 23% tiveram seus planos de 

recuperação aprovados pelos credores e 398 (trezentas e noventa e oito) 

faliram.  
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Os demais processos ainda tramitam vagarosamente no Judiciário, 

sem conhecer o significado de “celeridade” (ao que parece, um princípio 

processual que não passa de mera ficção jurídica para o sistema brasileiro). 

Até mesmo um pedido de autofalência, a princípio um processo simples, pode 

levar anos até seu trânsito em julgado, mesmo quando não há impugnação. 

 

Logo, conclui-se que a baixa demanda no Judiciário no que tange a 

pedidos de recuperação judicial provindos de entidades sem finalidade de lucro 

não mitiga a relevância deste debate. Pelo contrário, apenas reforça a ideia de 

que a Lei nº 11.101/05 trouxe consigo algumas falhas, que, mediante o debate, 

devem ser impreterivelmente solucionadas. 

 

3.4. Necessidade de Adequação à Realidade 

 
 

“A força do direito deve superar o direito da força.” (Rui Barbosa) 

 
 
A questão suscitada nesta tese não se limita ao aspecto hermenêutico, 

no que tange aos artigos 1º e 2º da Lei nº 11.101/05. Muito além de uma 

interpretação literal, restritiva ou extensiva, é preciso analisar os aspectos de 

aplicabilidade social. 

 

Sempre vale ressaltar que o direito é uma ciência social aplicada. Ele 

deve servir às necessidades da sociedade e não o contrário. Um direito que 

não corresponde com a realidade dos indivíduos que regula simplesmente se 

afasta de sua essência, de seu propósito. 

 

Em outras palavras, a norma que se encontra em dissonância com o 

apelo social é uma ponte para o autismo jurídico legitimado. E é dever moral de 

todo e qualquer jurista combatê-lo. 
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No capítulo anterior, foram apresentados argumentos a respeito da 

interpretação extensiva do artigo 1º da Nova Lei de Falências. Não obstante, 

consideremos, apenas em tese, a aplicação da interpretação literal desse 

dispositivo. 

 

O fato de a Nova Lei de Falências não ser, hipoteticamente, aplicável 

às organizações sem fins lucrativos não modificaria a realidade, nem maquiaria 

os números. Por ano, no Brasil, centenas dessas entidades fecham as portas. 

Em sua grande maioria, pelas seguintes razões: dificuldades administrativas e 

falta de apoio aos projetos (no próximo capítulo serão abordados os casos de 

cassação e suspensão de seus registros). 

 

Por consequência disso, essas instituições têm grande dificuldade em 

negociação com bancos e em sua gestão financeira. Muitas dessas entidades 

pagam salários e/ou terceirizam serviços, gerando circulação de renda como 

uma sociedade empresária, por exemplo, mas ainda com o diferencial de não 

ter finalidade de lucro. 

 

Não só a esfera social se beneficia com essa atividade, mas a própria 

economia, conforme demonstrado. Todavia, muitas vezes o empreendedor que 

decide tomar frente de uma organização assim, acaba cometendo escolhas 

equivocadas, por falta de experiência e de aconselhamento adequado. 

 

A cultura do “desempreendedorismo”, que será tratada no próximo 

capítulo, é um fator que parece contribuir com esse cenário. O brasileiro tem 

medo de empreender, devido à histórica instabilidade econômica do país, e 

acaba bitolando seus caminhos à previsibilidade do concurso público. 

 

Enquanto esses antolhos não foram tirados de nossa cultura, muitos 

jovens empreendedores continuarão desistindo dessa atividade que fomenta a 
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economia do país. E outros jovens com grande potencial sequer adentrarão a 

estrada da iniciativa privada. Ainda que setor público seja igualmente 

importante, os demais não podem ser olvidados.  

 

Foi demonstrado, portanto, a difícil realidade daqueles que escolhem 

investir em uma atividade do terceiro setor. É preciso muita coragem. E a 

recuperação judicial deve ser entendida como um direito dessas organizações, 

tal como é do empresário. A atividade não é fácil, nem o mercado, todos 

merecem uma segunda chance, um auxílio para recomeçar. 

 

Deferir a recuperação a essas organizações significa incentivar e 

viabilizar, de certa forma, uma atividade de grande relevância social. Atividade 

essa, ainda que sem finalidade de lucro, tortuosa, assim como a atividade 

empresarial, que está exposta aos riscos e instabilidade da dinamicidade de 

um mercado a cada dia mais globalizado e competitivo. 
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CAPÍTULO IV - POSSÍVEIS SOLUÇÕES 

 

 

Diante dos problemas apresentados nos capítulos anteriores, cabe 

trazer ao debate as possíveis soluções sociais e jurídicas para cada quadro 

traçado nesta tese. 

 

4.1. Breve Análise do Direito Falimentar Comparado 

 

Ao comparar a legislação brasileira que muito se inspirou na alemã, na 

norte-americana e na francesa, além das mais modernas – espanhola e 

portuguesa, é possível compreender suas molduras atuais, em busca de traçar 

um caminho para a evolução. Para isso, foi preciso recorrer às elucubrações de 

Ricardo Negrão42, Arnoldo Wald e Ivo Waisberg43. 

 

A legislação francesa é a única, das mencionadas, a expandir os fins 

da tutela judicial à recuperação de empresas a mais de uma ação. 

 

O artigo 620-1 do Código Comercial Francês, ao tratar da procédure de 

redressement, endereçada ao devedor em estado de cessação de pagamento, 

objetiva possibilitar a manutenção da atividade empresarial, a manutenção do 

emprego e a apuração do ativo. 

 

                                                           
42

 In: BRUSCHI, Gilberto Gomes; COUTO, Mônica Bonetti; PEREIRA E SILVA, Ruth Maria 
Junqueira de A.; PEREIRA, Thomaz Henrique Junqueira de A. (Org.). Direito Processual 
Empresarial - Estudos em homenagem a Manuel de Queiroz Pereira Calças. 1ª ed. Rio de 
Janeiro: Elsevier Editora Ltda., 2012, v. 1. NEGRÃO, Ricardo. .Cap. 47. A preservação da 
Função Social como Objetivo da Recuperação da Empresa.691-699.  
43

 WALD, Arnoldo; WAIBERG, Ivo. Da Recuperação Judicial. In: Corrêa-Lima, Osmar Lima, 
Sérgio Mourão. Comentários à Nova Lei de Falência e Recuperação de Empresas. Rio de 
Janeiro: Forense, 2009. p.321. 
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Já a legislação brasileira faz uso de uma definição mais complexa, que 

inclui “manter o interesse dos credores” e “promover sua função social e o 

estímulo à atividade econômica”. 

 

Ademais, na lei francesa, no caso de a atividade empresarial 

submetida à recuperação estar entre as dispostas no Título 1, do Livro V, do 

Código Ambiental44, o plano de sauvegarde deve vir acompanhado, além do 

balanço econômico e social da empresa, contendo a origem, a importância e a 

natureza de suas dificuldades (artigo 623-1), de um balanço ambiental. 

 

Já no Brasil, da mesma forma que fez o legislador português, a função 

de analisar a presença dos requisitos econômico-sociais foi entregue aos 

parceiros negociais do devedor. 

 

Outrossim, segundo Ricardo Negrão, a respeito da tarefa nada fácil de 

prever uma recuperação de empresa, é preciso buscar em legislações 

alienígenas instrumentos técnicos adequados que permitam uma avaliação 

mais precisa. Diante disso, a Lei de Insolvência Alemã apresenta como solução 

a exigência da apresentação de um relatório pelo administrador cujo objetivo é 

“esclarecer se existem perspectivas de manter em todo ou em parte a empresa 

do devedor, as possibilidades para um plano de insolvência e as 

consequências resultantes deste para cada credor em relação à satisfação de 

seus créditos” 45. 

 

                                                           
44

 Segundo Ricardo Negrão, o artigo 511-1 do Código de Meio Ambiente especifica as 
empresas sujeitas às disposições do Título I, sendo elas: “fábricas, oficinas, depósitos, lugares 
de obras e, de maneira geral, instalações que estejam na posse de qualquer pessoa física ou 
jurídica, pública ou privada, que possam criar perigos ou inconvenientes para o bem-estar dos 
vizinhos ou para a proteção da natureza e meio ambiente, e para a conservação dos espaços 
naturais, monumentos e elementos do patrimônio arqueológico”. 
45

 BERGER, Dora. “A Insolvência no Brasil e na Alemanha.” Porto Alegra: Sergio Antonio 
Fabris, 2001. P. 292. 
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O autor ressalta, ainda, que o mesmo ocorre na Lei Argentina de 

Concursos e Quebras (art. 39), a Lei nº 22/2003 da Espanha (art. 75), o Código 

Comercial Francês (art. 623-1) e a Lei Portuguesa (art. 155, CIRE), entre 

outras, que “exigem a apresentação de um relatório circunstanciado por parte 

do administrador que permita à assembleia deliberar”. 

 

No mesmo sentido caminha a legislação norte-americana46 (como 

podemos observar no caso Varig, v.g.), pautada no “Chapter 11” (Capítulo 11), 

ao exigir o preenchimento de um relatório muito mais complexo do que o rol de 

exigências dos artigos 48 e 51 da legislação brasileira, o que permite ao juiz ter 

uma percepção mais precisa a respeito da situação econômico-financeira da 

empresa que se sujeitará à recuperação judicial. A consequência disso é uma 

maior segurança jurídica a esse procedimento de grande relevância 

socioeconômica. 

 

Além disso, a legislação estadunidense permite uma maior celeridade 

na negociação com os credores. Nos EUA é possível uma maior segmentação 

entre as classes de credores. Ou seja, é possível definir uma forma privilegiada 

de pagar credores estratégicos, o que facilita a negociação de dívidas. 

 

Com relação ao desconto da dívida oferecido aos credores, nos EUA 

não são propostos planos de recuperação cujo valor a ser recuperado pelo 

credor seja inferior ao que seria recuperado na liquidação de ativos. Já no 

Brasil, devido à diferença cultural, os descontos superiores a 60% da dívida 

são bem comuns. 

 

                                                           
46

 Fontes: http://oglobo.globo.com/economia/recuperacao-judicial-nos-eua-mais-agil-diz-
especialista-10611985 e LOBO, Otto Eduardo da Fonseca Lobo; BARBOSA, Bernardo Souza. 
Regras de Insolvência Internacional – Um Estudo Comparado, apostila FGV. 2009. Rio de 
Janeiro. 
 

 

http://oglobo.globo.com/economia/recuperacao-judicial-nos-eua-mais-agil-diz-especialista-10611985
http://oglobo.globo.com/economia/recuperacao-judicial-nos-eua-mais-agil-diz-especialista-10611985
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Segundo o jurista Otto Lobo, a prioridade dos créditos trabalhistas 

também interfere de outra forma na legislação brasileira: 

 
 

 “Alguns juízes da Justiça do Trabalho ainda não aceitam o fato de 
que o juízo empresarial que está analisando a recuperação judicial 
tem a competência para julgar medidas urgentes e acabam 
penhorando contas e bens da empresa em recuperação, o que acaba 
dificultando em muito o funcionamento da empresa.” 

 
 

Além disso, no Brasil o prazo para o devedor apresentar o plano de 

recuperação judicial é bem inferior ao dos EUA – apenas 60 (sessenta) dias 

após o processamento da recuperação pelo juiz (art. 53 da Lei nº 11.101/05). 

Por sua vez, o “Chapter 11” estipula o prazo de 120 (cento e vinte) dias, 

podendo ainda ser prorrogado por 18 (dezoito) meses. 

 

Outra diferença que podemos observar é quanto ao administrador 

judicial. O advogado Ronaldo Vasconcelos avalia da seguinte forma: “Aqui o 

administrador é mais fiscal. Em tese, o devedor continua no controle dos 

negócios. A lei americana dá mais alternativas, porque cria alternativas pelas 

práticas do mercado”. 

 

Mas além de diferenças, como a legislação brasileira inspirou-se na 

estadunidense, é possível observar algumas semelhanças. O sócio controlador 

e a administração da empresa só sofrem destituição, em aspectos gerais, em 

havendo prova de fraude, crime ou negligência aos interesses dos credores. 

 

Na China, da mesma forma que a maioria das legislações, não prevê 

expressamente a aplicabilidade da lei falimentar às associações sem fins 

lucrativos. Além disso, devido à sua forma ditatorial de governo, é natural que 

essas associações não sejam tão numerosas. 
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Apesar de suas diferenças políticas, a legislação empresarial chinesa 

apresenta muitas semelhanças com a brasileira, cabendo ser analisada. 

 

Nos últimos anos, o governo chinês modificou sua legislação de forma 

a propiciar a presença de ONGs, tendo em vista as mazelas sociais existentes. 

Esses entes acabam servindo como soluções emergenciais, da mesma forma 

que vemos ocorrer no Brasil. 

 

Os requisitos da lei falimentar chinesa para o pedido de recuperação 

judicial, previstos no artigo 8º, são: (i) introdução básica dos fatos; (ii) objetivos 

do pedido; (iii) fatos e fundamentos do pedido; e (iv) quaisquer outras questões 

que o tribunal julgue necessárias. Além disso, no momento do pedido, o 

devedor deve apresentar as declarações de sua situação financeira, uma lista 

completa de seus débitos, uma lista completa de ações judiciais em que figure 

e seus respectivos valores demandados e um plano de pagamento de seus 

empregados, com relação aos salários e à seguridade social. 

 

Observe que a legislação chinesa demonstra uma preocupação em 

especial com relação aos créditos trabalhistas, ao exigir um plano prévio com 

relação aos empregados, já no momento do pedido. De todo modo, nota-se 

que o rol de exigências gerais no momento do pedido não é muito extenso. 

 

Ressalta-se, ainda, o prazo de 6 (seis) meses para a apresentação do 

plano de recuperação judicial, prorrogável em até 3 (três) meses (artigo 79 da 

Lei de Insolvência da República Popular da China). Já no Brasil, como 

supramencionado, o prazo é de apenas 60 (sessenta) dias, o que muitas vezes 

inviabiliza a elaboração de um plano viável e completo. 

 

Destarte, é possível concluir que a falta de exigências mais complexas 

da legislação brasileira talvez não traga segurança jurídica suficiente para o 
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processo de recuperação judicial e para que o juiz avalie a viabilidade do 

pedido de recuperação judicial, de forma que os artigos 48 e 51 da Lei 

11.101/05 arrolam uma gama insatisfatória de requisitos. 

 
 

 “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 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. 
§ 1

o
  A recuperação judicial também poderá ser requerida pelo 

cônjuge sobrevivente, herdeiros do devedor, inventariante ou sócio 
remanescente. 
§ 2

o
 Tratando-se de exercício de atividade rural por pessoa jurídica, 

admite-se a comprovação do prazo estabelecido no caput deste 
artigo por meio da Declaração de Informações Econômico-fiscais da 
Pessoa Jurídica - DIPJ que tenha sido entregue tempestivamente.  

 
(...)  

 
 

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; 
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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. 
§ 1

o
 Os documentos de escrituração contábil e demais relatórios 

auxiliares, na forma e no suporte previstos em lei, permanecerão à 
disposição do juízo, do administrador judicial e, mediante autorização 
judicial, de qualquer interessado. 
§ 2

o
 Com relação à exigência prevista no inciso II do caput deste 

artigo, as microempresas e empresas de pequeno porte poderão 
apresentar livros e escrituração contábil simplificados nos termos da 
legislação específica. 
§ 3

o
 O juiz poderá determinar o depósito em cartório dos documentos 

a que se referem os §§ 1
o
 e 2

o
 deste artigo ou de cópia destes.” (Lei 

nº 11.101/05) 

 
 

A exigência de um relatório específico a respeito da empresa a ser 

submetida a esse processo talvez seja uma dentre outras possíveis soluções 

que facilitem o juiz no momento de analisar o pedido de recuperação de uma 

organização sem fins lucrativos, por exemplo. 

 

Ao que parece, uma das razões que justificariam a relutância de parte 

dos juízes é a incerteza quanto à real necessidade da pessoa jurídica e quanto 

à possibilidade de a fraude ser uma das reais intenções que ensejam esse 

pedido. A partir disso, é preciso discutir, como faremos adiante, a necessidade 

de desestigmatização dessas entidades. 

 

Observa-se, enfim, que a problemática não repousa tão somente na 

legislação brasileira falimentar, que, apesar de nova, apresentou grandes 

avanços desde o Decreto Lei nº 7.661/1945. Isso não exclui, todavia, a 

necessidade de certos avanços.  
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4.2 Desestigmatização 

  

 

"De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, 
de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os 
poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da 
virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto."

47
 (Rui 

Barbosa) 

 
 

O que, de antemão, deve ser trabalhado e desconstruído no debate 

sobre as organizações sem fins lucrativos está sendo tratado nesta tese 

somente ao final por uma razão. 

 

Primeiro, procurou-se batalhar a importância, relevância e necessidade 

socioeconômica dessas entidades, no que tange à sua função social. Depois, 

foi demonstrado como as autoridades jurisdicionais lidam com essas 

organizações diante de pedidos de recuperação judicial. 

 

Por derradeiro, resta claro que uma impressão negativa está intrínseca 

àquilo que se espera delas, no que toca a uma considerável parcela dos 

brasileiros. 

 

Um estudo realizado pela Pesquisa Edelman Trust Barometer 2014 

mostrou que apenas 64% dos brasileiros confiam em ONGs, 58% confiam em 

sociedades empresárias, 52% confiam na mídia e apenas 34% depositam sua 

confiança no governo. Em 2013, a mídia havia apresentado 66% da confiança 

dos brasileiros, seguida das empresas, com 64%. Nesse mesmo ano, as ONGs 

apresentaram apenas 59% e o governo, 33%. Ainda que a confiança 

depositada nas ONGs corresponda a mais da metade da população, esse 

cenário ainda poderia melhorar. 

 

                                                           
47

 Trecho do discurso "Requerimento de Informações sobre o Caso do Satélite - II", de Rui 
Barbosa. BARBOSA, Rui. Obras Completas de Rui Barbosa. V. 41, t. 3, 1914. p. 86 
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O brasileiro não está passando por uma crise de confiança. Sua 

realidade sempre foi uma crise em si mesmo. Como mencionado no primeiro 

capítulo, a respeito do Estado ausente, as mazelas culturais do Brasil se fazem 

presentes desde sua colonização. 

 

O mais do que notório “jeitinho brasileiro” e a “lei de Gerson” são 

apenas a ponta de um “iceberg” de uma cultura em que o esperto impera e o 

honesto é motivo de escárnio.  

 

Daí termos um país cujo povo não confia em seu próprio governo, 

afinal, pouco teve motivos para isso. Mas essa cultura está muito além do 

Planalto. Ela está em toda parte, muito longe de ser exclusividade dos órgãos 

políticos. 

 

A “cultura do esperto” está nas primeiras classes de alfabetização, em 

que o aluno que faz todos os dias o dever de casa sofre motejo em sala. Afinal, 

“espertos” são aqueles que não fazem o dever, burlam aula, desrespeitam a 

professora.  

 

Estes indivíduos crescem e mergulham no mercado de trabalho com 

ídolos que demonstram uma verdadeira inversão de valores. Toda a ética do 

trabalho sustentada por Lutero (1483-1546) e por Calvino (1509-1564) parece 

cair por terra. O trabalho, aos olhos dessa cultura, ao invés de dignificar o 

homem, torna-o, aparentemente, inferior. 

 

Admirado é aquele que consegue enriquecer com o menor esforço 

possível. De preferência devido a alguma herança, à loteria, tornando-se 

celebridade instantânea ou sendo dono de um negócio não muito certo, quase 

duvidoso. 
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A crise aqui retratada está em todas as instituições que Kant 

considerava formadoras do indivíduo: a família, a escola, a Igreja, o Estado. 

Mas ela parte do próprio indivíduo. Ou o homem é realmente, apesar de bom, 

corrompido pela sociedade, como Rousseau acreditava? Ora, e quem forma a 

sociedade? Ela não é um conjunto de indivíduos? 

 

Como o intuito desta tese não é analisar sociológica ou filosoficamente 

a sociedade brasileira, retornemos ao cerne da questão. Para desconstruir 

esse estigma que remonta na crença do brasileiro, é preciso desconstruir 

outras descrenças. O brasileiro precisa acreditar nele mesmo. E, para isso, é 

preciso repensar a sua própria (des)cultura. 

 

O Estado tem muitas falhas, que não serão sanadas instantaneamente. 

Trata-se de uma evolução que, como toda evolução, precisa do fator imperioso 

chamado Tempo. E, durante essa caminhada, é preciso se esvaziar de 

inversões de valores, substituindo-as pelo respeito às regras e ao próximo. 

 

Destarte, é mister promover o debate a respeito da importância das 

organizações sem fins lucrativos e seu papel assistencialista na sociedade. 

Para isso, além de um debate ocorra por meio dos pais, é preciso promovê-lo 

nas escolas, faculdades, por meio das inúmeras formas midiáticas que existem 

hodiernamente. 

 

No século XXI, a informação se propaga de forma espantosamente 

acelerada, além de ser mais acessível a um número infindo de pessoas. Isso 

facilita programas sociais, campanhas de conscientização e até mesmo o 

exercício da transparência dessas próprias instituições. 
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Por outro lado, centenas dessas organizações são fechadas por ano, 

devido a suspeitas de fraude e corrupção. Em 2013, 708 (setecentas e oito) 

ONGs foram cassadas ou tiveram seu registro suspenso por falhas 

burocráticas, ou, em menor escala, por irregularidades.  

 

Observa-se um movimento crescente nesses números, que em 2011 

foram 293 (duzentas e noventa e três) e em 2012 somaram 429 (quatrocentas 

e vinte e nove) 48. 

 

Além da cassação e da suspensão de registros, as autoridades 

“investem” cada vez mais no indeferimento de pedidos de registro, alegando 

que as denúncias só aumentam. 

 

Observe que não há contraditório, tampouco o princípio do in dubio pro 

reo. Mesmo com investigações precárias, ou até mesmo inexistentes, as 

autoridades entendem simplesmente por fechar essas organizações e 

desestimular o registro de novas. 

 

Resta claro que não existe uma preocupação em implementar uma 

política de fiscalização sobre as atividades dessas entidades. A preocupação 

não é regularizar o quadro, mas dirimir o mal pela raiz, ou seja, “dizimar” o 

maior número possível de entidades sem finalidade de lucro, cuja função e 

relevância sociais são irretorquíveis. 

 

Seria demasiada ingenuidade defender a inocência de todas essas 

ONGs. Mas o ponto é: os políticos brasileiros não são menos corruptos que 

esses números. A solução seria liquidar todos os cargos públicos? Ou seja, 

                                                           
48

 Dados apresentados pelo sítio eletrônico Tribuna da Bahia: 
http://www.tribunadabahia.com.br/2014/02/03/brasil-investiga-fecha-mais-de-700-ongs-por 
fraudes-ou-corrupcao. 

 

http://www.tribunadabahia.com.br/2014/02/03/brasil-investiga-fecha-mais-de-700-ongs-por%20fraudes-ou-corrupcao
http://www.tribunadabahia.com.br/2014/02/03/brasil-investiga-fecha-mais-de-700-ongs-por%20fraudes-ou-corrupcao
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não há falácia (ou desinteresse) maior que o demonstrado pelo governo 

brasileiro quando o assunto é organizações sem fins lucrativos. 

 

É importante que o nosso governo mude sua postura. É preciso investir 

em uma restruturação do “mercado” das organizações sem fins lucrativos. Falta 

fiscalização dessa atividade, organização de seus registros, simplificação 

burocrática e difusão de informação. 

 

Em suma, é crucial informar o cidadão sobre qual é o real papel dessas 

organizações. É necessário ensiná-lo a respeitá-las. E isso só será possível 

conhecendo-as melhor e compreendendo sua real significância 

socioeconômica. Além disso, o governo precisa se empenhar imediatamente 

em implementar políticas de fiscalização sobre as atividades dessas 

organizações, de forma a tornar esse sistema, de fato, mais viável e confiável. 

 

4.3 .A Cultura do “Desempreendedorismo” 

 
 

“Empreendedor. 1 Que ou aquele que empreende; que é animoso 
para empreender; trabalhador; amigo de ganhar a vida (traçando 
empresas novas).” (Dicionário Aurélio) 

 
 

Empreender, no Brasil, é um ato de coragem. Nossos filhos são 

“programados” para o concurso público. Os pais os aterrorizam desde cedo a 

respeito da instabilidade econômica do país. A iniciativa privada não traz 

garantia alguma, não traz segurança para o futuro.  

 

De fato, o Brasil já passou por quadros de extrema instabilidade 

econômica. Atualmente, a estabilidade continua longe de nossa realidade, 

ainda que tenha havido melhoras e que sejamos a sétima maior economia do 

mundo. 
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Mas a realidade capitalista pertence à maior parte do mundo. O 

empreendedorismo acaba tornando-se, nesse contexto político-econômico, 

uma chave para o desenvolvimento. A importância da iniciativa privada é 

irretorquível, assim como a função social da empresa, tratada no primeiro 

capítulo. 

 

O empreendedorismo não deve ser entendido como uma aventura 

cujos riscos não valem a pena. No liberalismo, o país depende do espírito 

empreendedor de seu povo. Afinal, quando a economia prospera, em tese, as 

outras áreas também se beneficiam. 

 

Isso vale não só para as sociedades empresárias, mas também para 

as entidades sem fins lucrativos. O Brasil precisa de novas ideias, novas 

soluções, novas propostas para um novo mercado. E nada disso partirá 

diretamente do Estado. Por isso é necessário combater o 

“desempreendedorismo” programado. 

 

Hodiernamente, ouve-se muito a respeito do fenômeno das startups49, 

que vêm sendo criadas por todo o mundo. O brasileiro é extremamente criativo, 

tem um senso de humor único e talento para encontrar soluções diante dos 

problemas do dia a dia. Resta aprender como direcionar de forma 

empreendedora e eficiente suas qualidades. 

 

É preciso ensinar empreendedorismo nas escolas. Países europeus 

ensinam educação financeira às suas crianças. Nos Estados Unidos, os pais 

incentivam seus filhos, ainda cedo, a investirem em ações. A Costa Rica e a 

Colômbia vêm investindo fortemente em incentivos a esse setor nos últimos 

anos. No Brasil, essa ainda é uma realidade distante até mesmo para os 

adultos. 
                                                           
49

 “Muitas pessoas dizem que qualquer pequena empresa em seu período inicial pode ser 
considerada uma startup. Outros defendem que uma startup é uma empresa com custos de 
manutenção muito baixos, mas que consegue crescer rapidamente e gerar lucros cada vez 
maiores. Mas há uma definição mais atual, que parece satisfazer a diversos especialistas e 
investidores: uma startup é um grupo de pessoas à procura de um modelo de negócios 
repetível e escalável, trabalhando em condições de extrema incerteza.”

 
Yuri Gitahy, 

especialista em startups, em entrevista para a revista Exame. Íntegra em: 
http://exame.abril.com.br/pme/noticias/o-que-e-uma-startup. 
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Nosso país é terra próspera de ideias e vontade de crescer. Com as 

ferramentas certas, nossa economia terá seu potencial otimizado. Mas, para 

isso, é preciso preparar o seu povo.  

 

Além da necessidade da inclusão desse tema no currículo escolar, é 

importante atentar para a postura protecionista do governo em alguns campos 

econômicos. A iniciativa privada vem sofrendo limitações devido aos altos 

custos para se fazer negócio no Brasil e à morosidade causada por uma 

burocracia involuída, tomada pela incúria e pela ineficiência programada. Isso 

faz com que nosso país tenha sua competitividade com os mercados 

internacionais seriamente comprometida. 

 

Ainda assim, o Brasil continua sendo destino de muitos investidores 

estrangeiros, como, por exemplo, a China, um gigante econômico. O contexto 

da economia global como um todo ainda é favorável a nós. Todavia, é preciso 

investir em políticas que incentivem a atuação do setor privado na melhoria da 

competitividade do país. 

 

O Sebrae é uma instituição líder do empreendedorismo no Brasil. Mas 

ainda assim há precariedade de incentivo como um todo. Cabe salientar a 

necessidade de políticas econômicas, inclusive no campo do comércio interno 

e do investimento estrangeiro. 

 

Ao investir em uma mentalidade empreendedora, capacitando-a, o 

resultado positivo refletirá em inúmeras outras searas. 

 

4.4. A Importância do Debate 

 

A doutrina não se debruça sobre a questão da aplicabilidade da 

recuperação judicial para entidades sem fins lucrativos. Os juízes são objetivos 
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em suas sentenças e os desembargadores são sucintos em seus votos, no que 

se refere a essa questão. O problema parece não incomodar muita gente. 

 

Mas o brasileiro ainda passa fome. É analfabeto. Morre com a bala 

perdida50. O Estado não está ouvindo seu grito sufocado de socorro. 

Entretanto, as organizações que não têm finalidade de lucro o querem ouvir. 

 

O assunto não mobiliza quase ninguém. Afinal, elas não visam ao 

lucro... O lucro, esse sim mobiliza o mundo. 

 

Como já falado, o direito deve servir às necessidades da sociedade. Ou 

seja, esta nunca poderá ser escrava da lei. Portanto, a cada evolução e 

consequentes modificações da sociedade, o direito deverá se atualizar e 

evoluir também. E a primeira ponte capaz de legitimar a evolução do próprio 

Direito é o debate. 

 

Como sabido, as fontes secundárias do direito são: a analogia, os 

costumes e os princípios gerais de direito. Isso demonstra o elo necessário 

entre a realidade social e a norma. O debate, por sua vez, garante que esse 

sistema funcione de forma saudável e protege a sociedade de um direito que 

se afaste alheio às suas necessidades. 

 

O debate é, portanto, um instrumento fundamental para: (i)  

desestigmatizar as organizações sem fins lucrativos; (ii) trazer à baila a 

aplicabilidade da recuperação judicial a elas; e (iii) alcançar possíveis soluções 

para a problemática levantada. 

  
                                                           
50

Segundo o Centro Regional das Nações Unidas para a Paz, Desarmamento e 
Desenvolvimento na América Latina e Caribe (Unlirec, sigla em inglês), que coletou 
informações de 2009 a 2013, o Brasil é o segundo país onde há mais ocorrências de balas 
perdidas da América Latina e o terceiro com o maior número de mortes por elas provocadas. 
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Ele atua como a pedra angular de qualquer solução jurídica e social. É 

preciso ouvir primeiro diversos pontos de vistas para construir a melhor solução 

para todos. Além disso, um problema costuma carregar consigo outros 

problemas. Logo, solucioná-lo pode acabar tornando-se uma tarefa complexa, 

o que exige a visão de especialidades diversificadas. Afinal, assim como o 

próprio direito, a sociedade não deve ser analisada em estanques, uma vez 

que é uma figura multíplice, viva e extremamente holística.  

 

Em síntese, a proposta precípua desta tese é promover o debate de 

uma questão social e juridicamente relevante (afinal, aquilo que não tem 

relevância social não interessa ao direito). Certamente, para tratar dessa 

problemática, foi inevitável atingir outras questões igualmente complexas.  

 

O debate talvez não seja uma panaceia, mas é com toda certeza o 

começo de uma busca por soluções que melhor acomodem as atuais 

necessidades da sociedade.  

 

Afinal, assim como nas ágoras gregas, nada mais democrático do que 

a palavra aberta, a troca de ideias, o brainstorm, o diálogo, a participação 

social. Isso desenvolve não apenas o sistema político, mas principalmente o 

indivíduo em seu raciocínio e retrospecção, que o tornarão um cidadão melhor. 
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CONCLUSÃO 

 

 

Diante das explanações supra, é possível pensar em algumas soluções 

para a problemática trabalhada. Primeiro, é preciso, em caráter de urgência, 

desconstruir a cultura da estigmatização do terceiro setor. É necessário 

esclarecer sua real importância na sociedade, com base em sua função social, 

por meio de debates e programas sociais, a começar desde já pelas escolas. 

 

Além disso, a transparência dessas entidades se faz fundamental, 

precipuamente nos tempos atuais, em que as inúmeras formas de mídias 

podem servir como verdadeiras ferramentas em prol dessas organizações. A 

divulgação e publicidade positiva são capazes de contribuir com a 

desestigmatização dessas entidades, muitas vezes relacionadas pela 

população a crimes como fraude e lavagem de dinheiro.  

 

A luta pela valorização dessas organizações é questão de investimento 

social, cujo retorno contribuirá para a sociedade como um todo, e não apenas 

em estanques. 

 

Segundo, é preciso tornar acessível o debate a respeito da 

aplicabilidade da Lei 11.101/05 às organizações sem fins lucrativos, com 

espeque na lacuna legal observada na lei falimentar e as soluções 

apresentadas (uso de princípios gerais de direito e alteração do art. 70), bem 

como na interpretação extensiva de seu artigo 1º. 
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Uma vez demonstrada a inconstitucionalidade do art. 2º da lei 

falimentar, com fundamento principal nos princípios constitucionais da isonomia 

e da inafastabilidade do controle jurisdicional, restou claro que a interpretação 

literal do art. 1º seria inconstitucional da mesma forma. 

 

Terceiro, é mister frisar que o Direito deve servir às necessidades da 

sociedade e nunca o contrário. Trata-se de uma ciência social aplicada, 

portanto, a lei deve condizer com a realidade de sua sociedade. Caso contrário, 

o Poder Legislativo e o Poder Judiciário correm o risco de legitimarem o 

autismo jurídico, um mal que todo jurista tem o dever moral de combater. 

 

Desde o início, a intenção desta tese não era a de alcançar nenhuma 

conclusão “impositiva”, mas, sobretudo, promover o debate a respeito das 

entidades sem fins lucrativos. 

 

Portanto, a conclusão principal é a de que é ele, o debate, a ponte 

legítima para que as soluções para o questionamento suscitado passem a fazer 

parte da sociedade como um todo. 
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ANEXO I51 

 

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 219 , DE 2009 

Altera o art. 70 da Lei nº 11.101, de 9 de 
fevereiro de 2005, para permitir que as 
associações e as fundações possam 
requerer o plano especial de recuperação 
judicial, que abrangerá qualquer tipo de 
crédito e não implicará em falência do 
devedor em caso de seu descumprimento. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1º O art. 70 da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, 
passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 3º e 4º: 

“Art. 70. 
............................................................................... 

.........................................................................................
...... 

§ 3º As associações e as fundações constituídas há 
mais de um ano poderão requerer o plano especial de 
recuperação judicial de que trata este capítulo, o qual 
abrangerá todos os créditos, de qualquer natureza, vencidos 
ou vincendos, a serem pagos nas condições estipuladas no 
art. 71 desta Lei. 

                                                           
51

  

Fonte: http://www.senado.leg.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=62247&tp=1. 

 

http://www.senado.leg.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=62247&tp=1
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§ 4º Em caso de descumprimento do plano especial de 
recuperação judicial, pela associação ou fundação devedora, 
não será decretada a sua falência, sendo permitido ao 
credor, tão-somente, promover a execução do devedor. 
(NR)” 

 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

JUSTIFICAÇÃO 

O presente projeto de lei tem por fim facilitar a utilização da 
recuperação judicial pelos devedores que sejam entidades filantrópicas, isto é, 
sem fins lucrativos, as quais são definidas pelo Código Civil como associações 
ou fundações. 

Dessa forma, pretende-se garantir maior efetividade à função 
social das atividades não econômicas exercidas por tais entidades, em especial 
nos campos da assistência social, saúde, lazer, esportes, previdência, ensino, 
ciência e tecnologia, de maneira a fomentar a função social de suas atividades 
e o conseqüente desdobramento para o nível de emprego, renda e 
recolhimento de tributos. 

O projeto beneficia, de duas formas, as entidades filantrópicas.  

A primeira providência é permitir que as dívidas sejam pagas na 
forma de plano especial de recuperação judicial, previsto na lei em vigor para 
as microempresas e empresas de pequeno porte. 

Por meio desse plano, se a maioria absoluta dos credores não se 
opuser, o débito é parcelado em 36 vezes, mensais e sucessivas, com 
pagamento da primeira parcela em até 180 dias, sendo admitida a incidência 
de juros de 12% ao ano e correção monetária. 

A segunda providência é a de impedir que a entidade sem fins 
lucrativos (fundação ou associação) possa ser declarada falida em caso de 
fracasso no cumprimento de tal plano especial de recuperação judicial.  

Nesse caso, poderá o credor, no máximo, mover execução judicial 
do plano contra o devedor, mas sem que isso acarrete a sua falência. 

Diante do exposto, contamos com o apoio dos dignos Pares para 
a aprovação deste projeto de lei. 

Sala das Sessões, em 26 de maio de 2009. 



79 
 

 
 

Senador PAULO PAIM 

 

 

 

 

ANEXO II52 

 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

Registro: 2013.00309195 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 001832-

74.2013.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é 

apelante ASOCIAÇÃO PARA VALORIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE 

EXCEPCIONAIS - AVAPE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado JUÍZO DA 

COMARCA.  

 

ACORDAM, em 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do 

Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram 

provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que 

integra este acórdão. 

 

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ 

REYNALDO (Presidente) e RICARDO NEGRÃO.  

 

São Paulo, 20 de maio de 2013. Araldo Teles 

                                                           
52

 Fonte: http://jurisprudencia.s3.amazonaws.com/TJ-SP/attachments/TJ-

SP_APL_00018327420138260564_99f02.pdf?Signature=HVceUPM0Rgu3IJMvMnmDOiPHo%

2BE%3D&Expires=1415887032&AWSAccessKeyId=AKIAIPM2XEMZACAXCMBA&response-

content-type=application/pdf&x-amz-meta-md5-hash=ff0abbacc2b9191b77e0e026f7929a0e. 

 

http://jurisprudencia.s3.amazonaws.com/TJ-SP/attachments/TJ-SP_APL_00018327420138260564_99f02.pdf?Signature=HVceUPM0Rgu3IJMvMnmDOiPHo%2BE%3D&Expires=1415887032&AWSAccessKeyId=AKIAIPM2XEMZACAXCMBA&response-content-type=application/pdf&x-amz-meta-md5-hash=ff0abbacc2b9191b77e0e026f7929a0e
http://jurisprudencia.s3.amazonaws.com/TJ-SP/attachments/TJ-SP_APL_00018327420138260564_99f02.pdf?Signature=HVceUPM0Rgu3IJMvMnmDOiPHo%2BE%3D&Expires=1415887032&AWSAccessKeyId=AKIAIPM2XEMZACAXCMBA&response-content-type=application/pdf&x-amz-meta-md5-hash=ff0abbacc2b9191b77e0e026f7929a0e
http://jurisprudencia.s3.amazonaws.com/TJ-SP/attachments/TJ-SP_APL_00018327420138260564_99f02.pdf?Signature=HVceUPM0Rgu3IJMvMnmDOiPHo%2BE%3D&Expires=1415887032&AWSAccessKeyId=AKIAIPM2XEMZACAXCMBA&response-content-type=application/pdf&x-amz-meta-md5-hash=ff0abbacc2b9191b77e0e026f7929a0e
http://jurisprudencia.s3.amazonaws.com/TJ-SP/attachments/TJ-SP_APL_00018327420138260564_99f02.pdf?Signature=HVceUPM0Rgu3IJMvMnmDOiPHo%2BE%3D&Expires=1415887032&AWSAccessKeyId=AKIAIPM2XEMZACAXCMBA&response-content-type=application/pdf&x-amz-meta-md5-hash=ff0abbacc2b9191b77e0e026f7929a0e


80 
 

 
 

RELATOR 

Assinatura Eletrônica 

 

 

 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Apelação nº 001832-74.2013.8.26.0564 -Voto 26.952 2 

 

COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 

 

JUIZ DE DIREITO: SERGIO HIDEO OKABAYASHI 

 

APELANTE: ASOCIAÇÃO PARA VALORIZAÇÃO E 

PROMOÇÃO DE EXCEPCIONAIS – AVAPE 

 

APELADO: O JUÍZO 

 

VOTO N.º 26.952 

 

EMENTA: Recuperação Judicial. Pessoa jurídica sem fins 

econômicos, classificada como associação, nos termos do 

art. 4, I, do Código Civil e sem registro mercantil, não tem 

interesse de agir para pleitear recuperação judicial. 

Indeferimento da inicial mantido. 

 

Recurso desprovido. 

 

A apelante, pessoa jurídica sem fins econômicos, relatando dificuldades 

financeiras e enfatizando sua importância social, assim como inúmeros 

serviços prestados à sociedade nacional, pleiteou sua recuperação judicial.  

 

O MM. Juiz de Direito, entretanto, vislumbrando impossibilidade jurídica 

do pedido, indeferiu a inicial. 
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Daí o recurso de apelação, onde se invoca precedente do Superior 

Tribunal de Justiça que manteve a recuperação de entidade associativa do Rio 

de Janeiro, o seu não enquadramento dentre as entidades enumeradas no art. 

2º da Lei 1.101/05, a aplicação da analogia, além dos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade. 

 

Mantida a sentença, os autos foram remetidos a este relator, prevento 

por conta de anterior distribuição de agravo de instrumento cujo processamento 

foi negado. 

 

É o relatório, adotado o de fls. 31. 

 

O exame da documentação acostada aos autos revela que a apelante é 

uma associação sem fins econômicos (art. 1º de seus estatutos fls. 27), 

registrada no 2º Cartório de Pessoas Jurídicas de São Bernardo do Campo (fls. 

37). 

 

Falta-lhe, portanto, no campo dos documentos obrigatórios, um dos 

requisitos essenciais para o pleito, qual seja, o registro mercantil previsto no 

art. 51, V, da Lei 1.101/05, indicativo da regularidade da atividade empresarial 

há mais de dois anos, nos termos do art. 48 da mesma lei. 

 

Não bastasse, a ainda chamada nova Lei de Falências estabeleceu que 

se destinava à disciplina da recuperação judicial do empresário e da sociedade 

empresária (art. 1º), não se satisfazendo, o legislador, com o enquadramento 

fático da atividade desenvolvida aos moldes do art. 96 do Código Civil. Ao 

estabelecer o requisito do registro, como anotado no parágrafo anterior, deixou 

clara a exigência da regularidade formal da atividade. 

 

É certo que as associações não se encontram elencadas no art. 2º da 

Lei de Regência e nem precisaria que ali estivessem porque o dispositivo 

anterior (art. 1º), já as excluía.  
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Por outro lado, o precedente originário do C. Superior Tribunal de Justiça 

também não se aplica ao caso concreto porque deriva da teoria do fato 

consumado. Quando o feito chegou a julgamento, a recuperação já se 

encontrava em andamento há muito e, então, não se justificava a cassação da 

decisão que a admitiu. É preciso ver, entretanto, que, não houvesse empeço ao 

livre deferimento do benefício para as associações, sequer teria de ser 

aventada aquela tese. 

 

Não bastasse, em recente julgamento desta Câmara, com a 

participação, inclusive, do subscritor deste, sob a relatoria ilustre do Des. Tasso 

Duarte de Melo, refutou-se tese semelhante à esgrimida pela recorrente em 

decisão que tem a seguinte ementa: 

 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

Associação civil. Indeferimento da inicial. 

Impossibilidade. Recuperação judicial já deferida. 

Extinção do processo sem resolução do mérito por 

ausência de interesse de agir. Artigo 267, IV, do CPC. 

Apelante que não pode pleitear recuperação judicial. 

Instituto restrito aos empresários e às sociedades 

empresárias. Apelante que sequer é sociedade, muito 

menos empresária. Extinção do processo sem 

resolução do mérito mantida, por fundamento diverso. 

Recurso não provido, com observação53 

 

Assinale-se que a negativa de processamento do pleito recuperatório 

não vulnera o art. 47 da Lei 1.101/05 porque este tem como objeto a 

preservação da empresa e, teleologicamente, esta tem fins econômicos, 

requisito declaradamente afastado pela apelante em seu ato constitutivo. 

 

                                                           
53

 APELAÇÃO Nº 01036-39.201.8.26.0189. 
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De resto, com o não acolhimento do apelo também não restam violados 

os artigos 3º, 5º, 7º, XXXI, e 170, VI e VII, da Constituição da República, nem o 

art. 5º da Lei de Introdução ao Código Civil. 

 

Em suma, ausente o interesse de agir, proponho que se negue 

provimento ao recurso pelos os fundamentos acima expendidos, mantido o 

indeferimento da inicial. 

 

É como voto. 

 

JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES 

RELATOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


