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RESUMO 

 

 

As Recuperações Judiciais e Falências no Direito Brasileiro estão sob a égide da lei 11.101/05. 

Há um profissional em especial, denominado Administrador Judicial, que é comum a ambos os 

institutos e será o foco da pesquisa. Seu papel é o de acompanhar todo o processo, sendo sempre 

os olhos do juiz, mas não deixando de lado sua função de auxiliar os credores e devedores. O 

ordenamento jurídico pátrio sofreu profundas alterações ao longo dos anos. No primeiro 

momento o diploma norteador era o código português, inspirado no romano. Do século XXI 

em diante ascendeu a influência do Direito Americano. Uma digressão histórica se faz 

necessária para entender corretamente o funcionamento. Através da compreensão mais 

aprofundada se torna possível traçar os limites da esfera de atuação deste gestor. Há uma grande 

discussão doutrinária e jurisprudencial sobre a temática. Para elucidar, interessante se configura 

analisar um caso prático com repercussão nacional à luz da pesquisa aqui trazida. Temos por 

objetivo explanar a maneira que o assunto vem sendo tratado para demonstrar a necessidade de 

diminuir qualquer tipo de limitação ao trabalho do Administrador Judicial. 

 

 

Palavras-chave: Administrador Judicial. Recuperação Judicial. Falência. Limites de Atuação. 

Lei 11.101/05 . 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The bankruptcies in Brazilian Law are ruled by the law 11.101/05. There is a special 

professional nominated as Trustee, common to the two different cases of bankruptcy and it is 

going to be the main point in our research. Its function is to follow the whole process, always 

being the eyes of the judge, but also taking in account the necessity from the one being 

recovered and the creditors. The national Legal System suffered deep changes over the years. 

In the beginning, the northern legal system was the portuguese code, taking inspiration in the 

Roman. From the 21st century on, the American system influence had a rising. A historical 

digression must be done in order to understand how it works. Thru a deeper comprehension 

becomes possible to draw the limit lines for this manager. There is a Strong discussion over the 

courts and the writers about it. In order to makes it clearer, its interesting to take a real case and 

do analisies about how is the subject being treated to show how it is mandatory to decrease any 

kind of limitation over the trustee work. 
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INTRODUÇÃO 

 

Busca a presente pesquisa analisar o papel do Administrador Judicial nos moldes da 

Lei de Recuperação Judicial e Falência (11.101/2005). Figura de importância sem igual é, sem 

sombra de dúvidas, este profissional. Recai em seus ombros a responsabilidade sobre o sucesso 

ou insucesso do processo de falência ou recuperação.  

Relevante também se mostra traçar um estudo analítico da legislação brasileira no que 

diz respeito ao tema anterior à 2005. De maneira a verificar as inovações da nova lei, que são 

em grande escala indiscutíveis. Admitir ainda o que pode ser melhorado, de forma a atingir um 

nível ideal. 

O enfoque maior será na análise de casos em que houve um destaque na participação 

do Administrador Judicial. Uma pesquisa desde o instituto da concordata no diploma antigo até 

os dias atuais.  

Mais especificamente, centrando nos limites da atuação deste profissional. Até que 

ponto deve este agir ou se deve o próprio manter apenas o papel de fiscal do juiz, sem se 

envolver profundamente nos ramos na administração interna da empresa em recuperação. 

Todas as providências exigidas pelo nomeado direcionam-se no sentido de favorecer 

o fluxo do processo, resguardar os direitos dos credores, ou, finalmente, no sentido de apuração 

de atos que são considerados crimes falimentares. O gestor assume verdadeiro papel 

investigativo, relativo às causas e circunstancias que conduziram à situação atual do empresário 

ou da sociedade empresária. 

Acontece que, na maior parte das vezes, nas situações em que não há o afastamento da 

diretoria o AJ fica com uma incumbência reduzida a meramente proceder à verificação de 

créditos, quando acreditamos que isso não deveria ocorrer, tendo em vista a necessidade de 

proteger os princípios do direito empresarial.  

Vai de encontro ao nosso entendimento que quando há uma maior participação deste 

profissional as chances de sucesso são mais elevadas, porém acreditamos também que deve 

haver alguma limitação. O ponto de equilíbrio ideal é o que não se deve perder de vista na 

situação fática. 

Limite este de atuação relativamente pacificado no direito norte americano, no que 

trata de “Bankruptcy”, em seu Code 7, Chapter 11. Ordenamento jurídico este que possui uma 

influência direta no direito pátrio relativo a este instituto.  
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A figura do trustee, a versão estadunidense do administrador judicial, possui um nível 

de atividade mais aprofundado e pacificado na jurisprudência. Estudaremos de maneira 

aprofundada este diploma legal e traçaremos um grau comparativo com o diploma brasileiro. 

Após entender bem como funciona o instituto central de nossa pesquisa, traremos uma 

análise jurisprudencial do mais famoso e relevante atualmente em nosso país: A recuperação 

da Oi Telemar. Mostraremos a atuação peculiar que está tendo o Administrador Judicial no caso 

e a participação do magistrado no processo que se encontra em andamento. 
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CAPÍTULO 1 – ORIGEM HISTÓRICA 

 

O Decreto-Lei nº 7.661, de 21 de Junho de 1945, promulgada pelo então presidente, 

Getúlio Vargas, foi a norma que norteou a matéria de Direito Falimentar em território nacional, 

quando da sua promulgação até o advento da Lei de Recuperação Judicial e Falências, 

11.101/2005.  

Em seu texto foi trazido à luz do Direito Brasileiro o instituto da Concordata. A origem 

moderna deste instituto remonta ao Império Romano. Do latim conturbauit, podendo ser 

traduzido por “acordo” ou “anuência”, se tratava de uma espécie de pacto celebrado entre 

credores e devedor. 

A relevância do instituto ultrapassa a esfera jurídica adentrando nos direitos humanos 

em seus primórdios. Relativamente comum nos tempos antigos que ocorresse a pena de 

escravidão por dívidas. Desta forma, quando o devedor não tinha condições de arcar com seus 

débitos, e preenchendo alguns requisitos, possível era que sua própria liberdade fosse tomada 

como forma de pagamento. 

Neste sentido, versa Moacyr Lobato Campos Filho (CAMPOS, 2007): 

 

Verifica-se o princípio da manus injectio, a qual o credor tinha a faculdade de atingir 

corporalmente o devedor. Inicialmente, o devedor deveria confessar sua dívida diante 

do magistrado, sendo-lhe concedido o prazo de trinta dias para reparar o dano. Acaso 

não satisfizesse a dívida no período estipulado, o mesmo seria apreendido e conduzido 

novamente à presença do magistrado. Seria possível que um terceiro, em prol de evitar 

a apreensão do devedor, assumisse a responsabilidade da dívida, todavia, se ninguém 

se apresentasse como vindex, o credor poderia levá-lo consigo, amarrando-o com uma 

corda, ou algemando-lhe os pés. Assim, o devedor era adjudicado ao credor, que podia 

tê-lo em casa por sessenta dias. 

 

Em um momento posterior, CAMPOS (2007, p. 26) versa sobre o surgimento de dois 

procedimentos de execução patrimonial, verdadeiros embriões da falência: pignoris capio e 

missio in possessionem. 

 

Pela primeira, o credor tinha possibilidade de aparar o que lhe era devido, através da 

apreensão de bens do devedor. A missio in possessionem foi precedida pela Lex 

poetelia papiria, no ano de 428 ou 441 a.C., pela qual foi abolida a manus injectio. 

Nela, os bens do devedor passam a constituir a garantia dos credores, ao invés do 

corpo. A missio era um meio hábil para concretizar-se a bonorum venditio, instituto 

atribuído a Rutilio Rugo, em meados do ano 636. 
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A bonorum venditio era a tarefa atribuída ao magistrado, escolhido pelos credores, de 

realizar a venda dos bens do insolvente. Surgia assim a pessoa de confiança detentora do dever 

de proceder à alienação, ou seja, o embrião do atual Administrador Judicial. 

Neste estágio se configurava a substituição dos castigos corporais conjugados com a 

privação de liberdade para um procedimento, econômico e jurídico, de pagamento de passivos.  

Ao abordar o Direito Falimentar Brasileiro, necessário se faz ressaltar um grande ponto 

de ruptura logo após a proclamação da República.  

Do período do descobrimento até o século XIX vigoravam disposições do Código 

Comercial acerca do tema. Com a crescente exigência de traçar diretrizes modernas para a 

república recém-formada, surgiu o Decreto nº 917 de 24 de outubro de 1890 tratando 

especificamente das falências. O ponto crucial foi o seu tratamento de forma autônoma, se 

afastando das normas comerciais. 

Apesar de toda a inovação que conduziu, não foi imune às mais diferentes críticas, 

sendo então substituído pela Lei 2.024, de 17.12.1908. Das novidades trazidas, a mais relevante 

para a presente pesquisa é a possibilidade de escolha entre um e três síndicos, conforme o valor 

da massa, entre os credores.  

No Decreto 917/1890, em seu art. 6º, “c”, versava da seguinte maneira: “nomeará dous 

ou mais syndicos para a arrecadação e administração da massa falida”. Já na nova Lei, em seu 

art. 16 se positivava que “nomeará um ou tres syndicos para a administração da massa e mais 

funcções a cargo deles”.  

Se torna significativo para nós a centralização da administração da massa falida em 

apenas uma figura. Até o momento, em toda a história republicana brasileira, era necessário 

escolher no mínimo duas pessoas para a função. A viabilidade de concentração do mister em 

apenas um indivíduo foi o pontapé inicial para a regra presente nos diplomas seguintes. Mas 

não se deve confundir como sendo uma regra geral. Veremos que há um litígio ocorrendo 

atualmente que trará à tona essa discussão. 
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CAPÍTULO 2 – DECRETO-LEI Nº 7.661, DE 21 DE JUNHO DE 1945: ANTIGA LEI 

DE FALÊNCIAS 

 

O objeto a ser tratado, e de suma importância na pesquisa, será o Decreto-Lei nº 7.661, 

de 21 de junho de 1945, promulgado pelo presidente em exercício Getúlio Vargas. O novo 

dispositivo legal vigorou por um período superior a 50 anos, quando da edição da lei 11.101, 

de 9 de fevereiro de 2005, ocasionando a sua revogação.  

Na esfera falimentar, a lei motriz de 1945 trouxe como inovação a extinção da figura 

do liquidatário. Já na seara criminal, foi instaurado, paralelamente ao processo de falência, uma 

ação própria para averiguar o que causou a situação e punir os possíveis responsáveis.  

Posteriormente, ao longo dos anos de vigência, as regras acerca das concordatas e da 

classificação de créditos foram alteradas, de forma que serão tratados no capítulo presente. 

Neste presente tópico da pesquisa será realizada um estudo resumido sobre como 

funcionava a norma anterior e seus institutos, para que no fim possa ser traçado o paralelo com 

o novo Administrador Judicial. Serão mencionadas as diferenças exordiais no que diz respeito 

ao papel do síndico em um grau comparativo com a do novo profissional nos trazido à luz pela 

Lei 11.101/05. 

 

2.1  CONCORDATA 

 

A concordata foi um mecanismo adotado pela antiga Lei de Falências (Lei 7.661/45) 

e que tinha por objetivo evitar a decretação da falência por parte do comerciante. Era instituto 

previsto legalmente e possuía certos requisitos de admissibilidade para a sua aplicação. Alguns 

paralelos podem ser traçados entre esta norma e a nova lei de falências. 

Possivelmente uma das diferenças mais latentes é a relacionada à classe trabalhista e 

de garantias reais. Na lei antiga a concordata atingia apenas os credores da atual classe III 

(Quirografários), ficavam de fora todos os outros tipos de créditos. Atualmente nos parece 

óbvio que os trabalhadores devem estar incluídos em qualquer tipo de recuperação de empresas, 

especialmente pela hipossuficiência presumida da classe.  

Não existe forma melhor de entender a diferença de cada instituto do que reproduzir 

as sábias palavras do excelentíssimo Professor Fábio Ulhoa Coelho, em sua obra Comentários 

à lei de falências e de Recuperação de Empresas (2011, p. 41): 
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A medida judicial de preservação do devedor relativamente à falência deixa de ser a 

concordata (preventiva ou suspensiva) e passa a ser a recuperação judicial. As 

principais diferenças entre elas são: a) concordata é um direito a que tinha acesso todo 

empresário que preenchesse as condições da lei, independentemente da viabilidade de 

sua recuperação econômica, mas à recuperação judicial só tem acesso o empresário 

que preenchesse as condições da lei, independentemente da viabilidade de sua 

recuperação econômica, mas à recuperação judicial só tem acesso o empresário cuja 

atividade econômica possa ser reorganizada; b) enquanto a concordata produz efeitos 

somente em relação aos credores quirografários, a recuperação judicial sujeita todos 

os credores, inclusive os que titularizam privilégio ou preferência (a única limitação 

legal é o pagamento das dívidas trabalhistas em no máximo 1 ano), exceto os fiscais 

(que devem ser pagos ou parcelados antes da concessão do benefício); c) o sacrifício 

imposto aos credores, na concordata, já vem definido na lei (dividendo mínimo) e é 

da unilateral escolha do devedor, ao passo que, na recuperação judicial, o sacrifício, 

se houver, deve ser delimitado no plano da recuperação, sem qualquer limitação legal, 

e deve ser aprovado por todas as classes de credores. Atente: se o devedor é 

microempresário ou empresário de pequeno porte, a recuperação judicial segue rito 

simplificado. 

 

Após magnífico comparativo do ilustre doutrinador citado e à luz da Lei 7.661/45, 

torna-se mister destacar alguns pontos. Em primeiro momento, no que diz respeito ao 

impedimento geral quanto ao cabimento da concordata, temos o que se segue. Inicialmente é 

extremamente necessário frisar condição sine qua non para a sua decretação. Não há que se 

falar em qualquer tipo de concordata sem que primeiramente haja a verificação da boa-fé e da 

honestidade do comerciante.  

Seria um equívoco profundo proclamar tal mecanismo, que tem por objetivo ajudar o 

indivíduo a se recuperar, quando o mesmo está de alguma forma tentando tirar algum tipo de 

vantagem indevida. Nos parecia óbvio que o legislador pátrio tinha por propósito ajudar quem 

por algum motivo, externo a sua intenção, teve algum tipo de prejuízo em seu negócio.   

 

2.1.1 – Concordata Preventiva 

 

Para iniciar, o estudo do diploma legal, falaremos sobre a concordata preventiva. No 

que tange ao seu objetivo, este instituto tinha por intenção remir ou dilatar parte das dívidas, de 

forma que quem a requereu teria uma possibilidade de respirar e sair da situação de sufoco em 

que se encontra. Com esse tempo maior proporcionado, era possível arrumar formas de 

arrecadar fundos e de retomar as atividades nos trilhos de forma a angariar receitas para pagar 

os seus credores.  

O artigo 156 da antiga Lei de Falências versava “o devedor pode evitar a declaração 

da falência requerendo ao juiz, que seria competente para decretá-la, lhe seja concedida 

concordata preventiva”. O dispositivo legal vai em direção ao já existente princípio de 

preservação da atividade empresarial, ou seja, deve-se evitar a declaração da falência da 
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empresa que está passando por dificuldades, para que a fonte produtora seja resguardada. Logo, 

a falência seria desinteressante tanto para o devedor quanto para os credores, que poderiam 

acabar ficando sem receber qualquer valor da dívida existente. 

Os pressupostos necessários para a decretação da concordata preventiva estão 

elencados no artigo 158, da Lei 7661/45, interessante se faz transcrever ipsis litteris o 

dispositivo: 

 

Art. 158. Não ocorrendo os impedimentos enumerados no art. 140, cumpre ao devedor 

satisfazer as seguintes condições: 

I - exercer regularmente o comércio há mais de dois anos; 

II - possuir ativo cujo valor corresponda a mais de cinqüenta por cento do seu passivo 

quirografário; na apuração dêsse ativo, o valor dos bens que constituam objeto de 

garantia, será computado tão a sòmente pelo que exceder da importância dos créditos 

garantidos; 

III - não ser falido ou, se o foi, estarem declaradas extintas as suas responsabilidades; 

IV - não ter título protestado por falta de pagamento. 

Nunca é demais mencionar que para o procedimento correr mister se fazia que os 

requisitos estivessem presentes de forma cumulativa para a concessão da recuperação 

previsto. 

 

Do que diz respeito à aplicabilidade da regra, em primeiro momento cabe frisar, mais 

uma vez, que é exclusiva do devedor comerciante no exercício do comércio profissional e 

habitual e, em adição, deve ser atividade também com o intuito inerente de busca de lucro 

financeiro. Para tanto, deveria o empresário estar inscrito na respectiva Junta Comercial, de tal 

maneira que se excluíam o comerciante não regular. 

 

2.1.2 – Concordata Suspensiva 

 

A concordata suspensiva é instituto que não possui análogo no sistema normativo atual 

brasileiro. Se a concordata preventiva guardava muitas semelhanças com a recuperação judicial, 

esta modalidade não.  

Consistia, basicamente, em uma forma processual proposta pelo devedor judicialmente 

para pagar seus credores de melhor forma, suspendendo o processo falimentar.  

Nesta situação o processo de falência já estava em andamento, a ideia era ter uma 

pausa no processo para que o devedor conquistasse um tempo para angariar formas de restaurar 

sua empresa falida. Os efeitos da falência eram sustados, de forma a se evitar a liquidação. 

Logo temos como pressuposto dois requisitos essenciais. No primeiro momento 

deveria se checar uma condição processual, que seria haver ou não uma falência em curso. A 
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inexistência do referido litígio excluía automaticamente a possibilidade de incidência da 

concordata suspensiva. 

A outra condição de admissibilidade era a material. Era preciso verificar se ocorreu 

algum tipo de crime falimentar na condução do processo. Se houvesse se sucedido algum tipo 

de infração falimentar, este instituto não poderia ser invocado pelo devedor falido.  

Não há que se falar na concessão do benefício para alguém que tivesse sofrido 

denúncia deste tipo formulada pelo Ministério Público, queixa pelo síndico ou qualquer outro 

credor. Obviamente que isto nos casos em que a acusação foi aceita pelo juízo competente, 

mera acusação não enseja o impedimento aqui tratado. Tal entendimento encontra respaldo no 

Artigo 177 do Decreto-lei 7.661 de 21 de junho de 1945. 

O procedimento no caso em que se invoca a concordata suspensiva merece menção. 

Ocorre que, como em todo processo do tipo, o falido é afastado da posse e da administração do 

patrimônio da empresa. Entrava em jogo então a figura do síndico, nomeado pelo juízo 

competente, no caso o mesmo que declarou a falência. Este novo administrador ficaria 

responsável por tomar conta da massa falida.  

Acontece que quando surgia a concordata suspensiva, o litígio não avançava. O dito 

falido voltava à condição de concordatário e, portanto, retoma a administração dos bens 

inerentes ao processo de falência. 

 

2.2  COMISSÁRIO 

 

A figura do comissário – análoga ao atual Administrador Judicial, ponto central de 

nossa pesquisa – é peça de suma importância no que diz respeito à concordata. Ele, da mesma 

forma que no ordenamento jurídico atual, era nomeado pelo juiz e considerado seu fiscal ou 

auxiliar. 

Um ponto de diferença central entre o instituto anterior e o atual é o critério para 

escolha. A nova lei de falências (11101/05), determinou em seu art. 21 que “o administrador 

judicial será profissional idôneo, preferencialmente advogado, economista, administrador de 

empresas ou contador, ou pessoa jurídica especializada”. Por um outro lado, no caso do 

comissário a escolha deveria ser feita dentre um dos credores. Mais especificamente, o 

possuidor de maior valor de crédito. Bastava checar quem era este e se verificava a idoneidade 

moral e financeira inerente ao cargo. 
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Importante mencionar também outro instituto familiar à ambos. O mecanismo da 

destituição já era presente no ordenamento jurídico anterior. Da mesma forma que no Artigo 

31 do diploma atual, a lei de 45 também já a trazia e sua consequência.  

Nos parece razoavelmente justo o impedimento de nomeação de comissário ou 

administrador judicial que em escolha anterior não se mostrou competente para exercer a 

função. No que tange a Administração Judicial parece mais importante ainda. Dizemos isto pois 

é cargo de livre escolha do juiz e baseado na confiança. Ora, se não houver qualquer tipo de 

impedimento legal baseado precedentes os rumos da recuperação podem ser extremamente 

prejudicados.  

Podemos ilustrar em uma situação na qual o magistrado escolhe certo profissional para 

o cargo baseado em relações pessoais com o próprio. Não há empecilho legal, entretanto, seria, 

no mínimo, irresponsável e injusto com as recuperandas a nomeação de pessoa que já se 

mostrou ineficaz de cumprir a tarefa anteriormente. Cabe ressaltar que a destituição é medida 

extrema, não é mera substituição, de tal forma que algum erro grosseiro foi cometido. 

Por fim, temos que o Comissário assume papel extremamente semelhante ao exercido 

pelo administrador judicial, no que diz respeito à atuação deste durante a Recuperação Judicial, 

como, por exemplo, a verificação dos créditos e a fiscalização dos contratos durante o período 

da concordata preventiva. Comum a ambos a não substituição da administração dos bens no 

lugar do devedor, diferente do papel do síndico e do AJ nos casos de falência. 

 

2.3  SÍNDICO 

 

O credor que atua como comissário encerra a sua participação no momento que é 

decretada a falência. Nesta fase processual quem se insere no processo é o chamado síndico. 

No título III, Seção segunda do Decreto-Lei 7661/45 elenca seus deveres e atribuições.  

O síndico é a pessoa que administra a falência, sob a imediata direção e 

superintendência do juiz. Podendo ser pessoa física ou jurídica, geralmente é um dos credores 

do falido. Apenas o juiz competente tem a faculdade de nomeá-lo síndico. 

Da escolha do síndico, temos no artigo 60 o que se segue: “Art. 60. O síndico será 

escolhido entre os maiores credores do falido, residentes ou domiciliados no foro da falência, 

de reconhecida idoneidade moral e financeira”. 

Do anterior temos então que a escolha deste profissional é restrita. Na lei 11.101/05, 

tal profissional, como veremos adiante, não é necessariamente um credor. Aliás, é preferível 

que não o seja. No diploma anterior, o critério era muito pouco técnico e mais econômico. Se 
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atualmente o escolhido é, praticamente em regra, um economista, advogado, contador ou 

administrador de empresas, no outro momento, não era necessário qualquer tipo de formação. 

Traçando mais um comparativo com a nova regra, visualizamos uma importante 

alteração. A autonomia do profissional que tomava conta da falência no dispositivo antigo era 

consideravelmente maior. Explica-se isto pois tinha este a função de definir como se realizava 

os ativos, levando em conta que o comitê de credores não existia. Para Fabio Ulhoa Coelho 

(2011, p. 42): 

 

A autonomia do administrador judicial é menor que a do síndico. A definição da forma 

pela qual será feita a realização do ativo) que, na lei anterior, cabia ao síndico) passa 

a ser atribuição do juiz. Cria-se novo órgão na falência (comitê) e amplia-se a função 

da Assembleia dos Credores. 

 

Temos então que se por um lado houve uma ampliação nas possibilidades de pessoas 

físicas e jurídicas que podem requerer a recuperação judicial em comparativo com a concordata, 

por outro teve o profissional atuante neste processo um poder razoavelmente mitigado. O 

comitê de credores é um limite à atuação do Administrador Judicial que não existia quando se 

tratava de síndico. 

 

2.4  BREVE COMPARATIVO ENTRE SÍNDICO E ADMINISTRADOR JUDICIAL 

 

A gestão da falência em diploma passado era de responsabilidade do síndico escolhido. 

Além da alteração da alcunha do profissional, houve uma grande mudança no que diz 

respeito a forma de pagamento. A partir da nova lei, ele ocorria em um momento anterior ao 

pagamento de todos os credores. É considerado um crédito extraconcursal. Com a fiscalização 

do juiz mais rígida, somada a existência do Comitê de Credores, foi aumentado o controle 

externo sobre a sua atuação. 

Por fim, temos, mais uma vez, nas palavras de Fábio Ulhoa Coelho (2011, p. 42) um 

horizonte comparativo: 

O síndico passa a chamar-se administrador judicial. Alteram-se os critérios de sua 

remuneração e define-se que ela é extraconcursal (será paga antes dos credores). A 

autonomia do administrador judicial é menor que a do síndico. A definição da forma 

pela qual será feita a realização do ativo) que, na lei anterior, cabia ao síndico) passa 

a ser atribuição do juiz. Cria-se novo órgão na falência (comitê) e amplia-se a função 

da Assembleia dos Credores. 

 

No que concerne à racionalização da escolha do síndico, era expressamente previsto 

no art. 60 do Decreto-lei 7.661/45 que este seria um comerciante escolhido, entre os maiores 
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credores. De tal forma, não lhe era necessário ter conhecimento técnico suficiente sobre como 

conduzir o processo. 

Já na nova lei de falências e recuperação judicial, foi escolhido como critério de 

nomeação ser um profissional, tecnicamente idôneo, sendo um cargo de confiança conferido 

pelo magistrado. Se afasta assim a necessidade de possuir os maiores créditos, aumentando a 

tecnicidade e afastando interesses próprios. 

Temos ainda, por fim, as lições de Gladston Mamede (2012, p. 50) que nos traz, 

brilhantemente, quais são as condições que devem ser tomadas como orientadoras para que o 

juiz direcione a sua escolha: 

 

Na definição das qualidades do administrador judicial, três elementos chamam a 

atenção e merecem exame: (1) idoneidade para o desempenho da função; (2) a 

preferência por advogado, economista, administrador de empresas ou contador; e (3) 

a possibilidade de escolha de pessoa jurídica para administrar a falência ou 

recuperação judicial da empresa. 
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CAPÍTULO 3 – DO DIREITO AMERICANO 

 

Na presente parte do estudo sobre as origens e a eficácia da Lei 11.101/05, trataremos 

sobre o diploma legal no qual boa parte desta norma bebeu da fonte. 

O Direito Americano, conforme conhecimento geral, tem suas origens históricas na 

economia de mercado conjugada com a ética protestante. A liberdade de contratação e a não 

interferência estatal são princípios basilares da ordem jurídica estadunidense. 

De consequência lógica, as normas empresariais daquele país são pautadas na livre 

iniciativa e a primazia do capital financeiro, tal qual celebremente discutido na obra mais 

importante sobre o tema, O Federalista (1788), de James Madison, Alexander Hamilton e John 

Jay.  

Cuidaremos aqui do contraponto entre a recuperação judicial e a falência. Desta forma, 

ficará mais fácil entender a razão da crítica da doutrina brasileira à primazia da proteção às 

instituições financeiras presente no direito brasileiro. Esta incompatibilidade se dá por ter sido 

baseado em um tipo de constituição que preza por valores ligeiramente diferentes aos nossos 

pátrios. 

 

3.1  BREVE CONTEXTO HISTÓRICO 

 

A Constituição dos Estados Unidos da América prevê em seu Artigo 1º, Seção oito, 

que o Congresso terá o poder de estabelecer leis uniformes sobre falências em todo o país.  

A atual lei de falência e recuperação judicial se encontra no Título 11 do Código norte 

americano.  

A adoção deste ordenamento jurídico foi feita pelo Congresso na Lei de Reforma de 

Falências de 1978. Essa norma atualizou o dispositivo permanente anterior de falência adotado, 

conhecido como a Lei de Falências de 1898. Diz-se permanente pois na história americana, no 

período antes desta referida vigência, existiam apenas leis pontuais que tinham um período de 

duração já estabelecido previamente. 

 

3.2  DA FALÊNCIA 

 

Quando ocorre o pedido de falência, nos moldes do capítulo 7 do dispositivo legal, um 

administrador é nomeado para vender ou liquidar qualquer dos ativos ou bens não eximidos do 

devedor para levantar dinheiro de forma a efetuar pagamentos aos credores.  
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Cabe pontuar que o chamado bem isento é o de propriedade do devedor que a lei 

especificamente permite que ele mantenha.  

As falências foram consideravelmente mais numerosas que os processos de 

recuperação judicial. De acordo com o Escritório Administrativo dos Tribunais dos Estados 

Unidos, cerca de 70 por cento dos 1.563.145 casos arquivados por indivíduos que solicitaram 

proteção de falência pessoal em 2004 foram neste molde. (FONTE  www.uscourts.gov; United 

States Bankruptcy Court statistics for calendar year ending December 31, 2004.) 

Para dar início a este tipo de ação judiciária, é necessário protocolizar uma petição, 

endereçada a Secretaria do Tribunal de Falências dos Estados Unidos da América, junto com 

uma taxa da ordem de US $274, sendo flexível para casos de hipossuficiência demonstrada. 

Instruindo a petição é preciso encaminhar documentos versando sobre a situação 

financeira que se encontra e qual foi a razão para chegar a tal ponto. Também deve-se incluir 

uma lista com os ativos e dívidas, junto com um balanço de faturamento atual, de forma 

documentada sob juramento. Vale mencionar que todos esses dados se tornam de domínio 

público, concedendo acesso a todos os credores, até mesmo de forma eletrônica. 

No que diz respeito a legitimidade, não é exclusividade de cidadãos americanos. Assim 

como no Brasil, basta ter negócios, domicílio ou propriedade no país. O que nos parece 

relativamente óbvio. A nacionalidade não deve ser empecilho em uma recuperação financeira 

que produz efeitos para toda uma sociedade ao redor, o que, obviamente, inclui uma grande 

gama de cidadãos norte-americanos. 

 

3.2.1 – O Papel do Administrador do Capítulo 7 

 

Nos casos da decretação da falência, um Trustee da massa falida é nomeado pelo 

Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Diferente do caso brasileiro, no qual o próprio 

magistrado é que faz a nomeação.  

A responsabilidade deste administrador é proteger os interesses dos credores. Ele 

deverá rever todos os documentos arquivados no caso, realizar a reunião dos credores e tomar 

uma posição sobre a existência de algum bem que não seja propriedade isenta. 

Se o Trustee concluir que o devedor não possui nenhuma propriedade não isenta que 

deva ser liquidada, o administrador emitirá um relatório. Na maioria dos casos, este relatório é 

feito logo após a reunião dos credores. O trabalho do profissional em situação de falências 

geralmente termina nesse ponto. No entanto, em circunstâncias incomuns, pode ser estendido 

o seu papel, apresentando uma objeção à quitação. 
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Se ele determinar que não existem propriedades isentas, exigirá a entrega de todos os 

bens tendo o poder de liquidar seus ativos vendendo-os para levantar dinheiro para fazer 

pagamentos aos seus credores.  

O gestor também tem o poder de solicitar ao tribunal que anule e recupere certos 

pagamentos conhecidos como "preferências" e transferências denominadas "meios de 

transporte fraudulentos". Se aprovado pelo Tribunal, o pedido do administrador pode resultar 

na cobrança de dinheiro adicional para pagamento aos credores. 

Uma vez concluída a liquidação de ativos não isentos, será apresentado um pedido ao 

tribunal para aprovação de uma distribuição aos credores. Após o pagamento das dívidas 

prioritárias na íntegra, os credores não garantidos em geral são pagos em uma base proporcional 

(ou seja, o administrador paga a cada credor a mesma porcentagem do seu pedido). 

Em casos raros ocorre uma recuperação de verba maiores que o necessário para pagar 

as reivindicações de todos credores. Neste caso, os fundos excedentes são devolvidos ao falido. 

 

3.2.2 – Elegibilidade e o Means Test 

 

Dentre as mudanças feitas pela Lei de Prevenção de Abuso de Falências e Proteção ao 

Consumidor de 2005, podemos citar algumas mais relevantes para o nosso caso. 

Um interessante mecanismo foi desenvolvido: A possibilidade de convolar a falência 

em recuperação judicial. Se, no momento de decretada aquela, a renda atual for suficiente para 

pagar alguma parte das dívidas, o devedor pode requerer esta transformação.  

Para que isto ocorra, existe o chamado processo de teste de meios. Esta prova é 

relativamente complexa e, tem em suas bases os seguintes fundamentos: 

A renda do devedor deve ser razoavelmente suficiente para que se pague uma 

determinada gama de credores. Por ser um Estado federativo, no qual há uma autonomia muito 

grande entre os entes, cada estado tem sua própria cota financeira para legitimar o pedido. Desta 

forma, o teste de meios para que se possa requerer este instituto é relativo e não tem um valor 

pré-definido, alterando-se a alíquota para cada estado. 

Caso não se consiga atingir a verba precisa, a falência continua seus rumos sem a 

possibilidade de ascender para uma recuperação judicial. Os testes de meio são cálculos que 

tem o intuito de impedir a sequência da falência e proteger os credores e dar uma solução mais 

benéfica ao insolvente.  

3.2.2.1  – Para determinar se o caso se enquadra no capítulo 7 ou no 13 

 



23 

Para ingressar com uma petição requerendo o processo nos moldes do capítulo 7, é 

mister fazer o teste de meios, para saber que não se deve entrar com a recuperação judicial e, 

além disso, enviar uma declaração do cálculo mensal de renda, para checar se é possível realizar 

o pagamento. 

Quando da apresentação da petição ocorre uma suspensão das cobranças. Neste 

momento, todos os credores que tentarem ingressar com alguma ação para cobrar as dívidas ou 

requerer alguma propriedade, terão seu provimento negado. Entretanto, tal suspensão 

automática não pode ser concedida de forma direta quando nos últimos 12 meses o devedor já 

houver entrado com um pedido de falência. 

Não obstante o impedimento da cobrança dos valores, alguns tipos de ação continuam 

a decorrer. Os processos penais, por exemplo, mantêm sua transcorrência normalmente. 

Podemos citar também as pensões alimentícias que não podem deixar de ser cobradas neste 

caso. 

O direito dos credores de acessar seus ativos não pode ser negligenciado. De tal forma 

que é facultado a cada um entrar com uma moção tentando reivindicar o recebimento destes. 

Caberá ao Tribunal negar ou dar prosseguimento ao pedido. Isto pode ocorrer nos casos em que 

a suspensão ocasionará na perda do objeto ou uma redução drástica de seu valor. Desta forma, 

cada caso é analisado individualmente. 

 

3.2.3 – Propriedade isenta 

 

A propriedade isenta é aquela que o Código de falência protege da apreensão judicial 

para liquidação. Todas as que não se encaixam neste critério devem ser entregues ao 

administrador judicial, cuidador da massa falida, que, por sua vez, venderá os ativos e usará a 

verba arrecadada para fazer pagamentos aos credores.  

Como dito anteriormente, diferente do modelo brasileiro que a lei traz diretrizes únicas 

para todo o país, o Código de Falências americano atribui a cada Estado a opção de impedir que 

os devedores que solicitem a falência façam o requerimento de isenções federais no estado. 

Muitos estados excluíram as isenções federais, o que significa que se pode reivindicar apenas 

as isenções disponíveis sob a lei estadual. Essas isenções variam de estado para estado. 

Tais variações são importantes para o presente estudo por nos mostrarem, de forma 

clara, a maior discricionariedade nos processos falimentares daquele país. Essa maior 

flexibilidade aumenta também o escopo de atuação do Administrador Judicial. 
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Na petição inicial de requisição da falência, o devedor deve informar quais são as 

propriedades que ele considera isentas. Tal requerimento fica sob julgamento dos credores e do 

Administrador Judicial, que têm direito a opor reivindicações sobre estas dentro do prazo 

cabível. A decisão de acolher ou não é a critério do juiz competente. 

 

3.2.4 – O encontro "341" dos credores 

 

O falido tem por obrigação legal participar do chamado encontro 341 dos credores, de 

maneira análoga à assembleia geral de credores, sob presidência do Administrador Judicial. 

Nesta assembleia, os titulares dos créditos têm direito de fazerem perguntas 

relacionadas aos ativos, formas de realização do pagamento e os negócios relacionados à 

assuntos financeiros. Tal reunião é registrada em ata e em gravações, das quais todos os 

envolvidos têm acesso.  

É possível também, que por determinação de credores, o encontro seja adiado para 

uma data futura.  

 

3.2.5 – Retornos fiscais 

 

No que diz respeito a benefícios fiscais, é dever do falido anexar uma cópia da 

declaração de imposto de renda ao Administrador Judicial, tendo os credores direito ao acesso 

a este documento, sob pena de ser impedido o início do processo falimentar propriamente dito. 

Além do mais, é necessário também manter o tribunal atualizado de todas as novas 

movimentações fiscais. As autoridades competentes têm o direito de solicitar o arquivamento 

do litígio caso não sejam cumpridas as obrigações com o fisco. 

 

 

 

3.2.6 – Acordo de Reafirmação 

 

Um instituto do direito falimentar norte americano interessante de se fazer menção em 

nossa presente pesquisa é o chamado acordo de reafirmação. Indo em direção aos princípios 

basilares do direito norte americano de livre negociação, é facultado a cada credor, 



25 

individualmente, entrar em um acordo com o devedor buscando um deságio para possibilitar o 

pagamento.  

Tais acordos, por vezes, acontecem também para que o credor tenha, em contrapartida, 

a possibilidade de manter em sua posse algum bem específico em garantia. Nestas situações, 

obviamente, ao efetivar o acordo de reafirmação deve-se manter a propriedade nos moldes do 

combinado. 

 

3.3 DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

 

No Direito Americano, trata-se, ordinariamente, de dois tipos de falência. A do 

Capítulo 7, que é a falência propriamente dita, e a do Capítulo 13, que para nós, se assemelha 

de forma indubitável ao instituto nacional da Recuperação Judicial da Lei 11.101/05. 

No caso do Capítulo 13, ocorre que um indivíduo, com renda regular, paga a totalidade 

da parte de suas dívidas durante um período que varia entre três e cinco anos. A forma que esse 

vencimento se realiza é definida pelo Plano de Pagamento Mensal, que deve ser aprovado pelo 

denominado Tribunal de Falências. A semelhança com o Plano de Recuperação Judicial é 

flagrante nesta parte. Também é conhecido como plano assalariado, por basicamente versar 

sobre formas de pagamento. 

O gestor (Trustee), não toma para si a posse dos bens do “falido”, tal qual no direito 

brasileiro, sua função é a de supervisionar o processo e administrar os pagamentos aos credores 

de forma acordada com o plano. Ele deve ser, obrigatoriamente, neutro e imparcial. 

O devedor que consegue com sucesso efetuar todos os débitos, conforme previsto no 

projeto, recebe uma alta e se livra do processo. Em algumas circunstâncias, pode também ser 

concedida uma quitação ampla quando, por circunstância completamente alheia de seu controle, 

ele não consegue cumprir com todas as obrigações. Nestas situações, deve ser feito um estudo 

de caso apurado.  

Por um outro lado, quando há o plano de pagamentos e em seu cumprimento o devedor 

não consegue realizar as metas, o processo pode ser convertido e se desqualificar para o caso 

do capítulo 7. Seria a convolação da Recuperação Judicial em falência, no caso brasileiro. 

Algumas alterações recentes neste ordenamento foram concebidas e merecem 

citações. Inicialmente, podemos falar sobre a denominada Pub.L. 109–8, 119 Stat. 23, enacted 

April 20, 2005, assinada pelo presidente em exercício, George W. Bush, que previne o abuso 

das falências. São mudanças que visam regular melhor o arquivamento de casos de devedores 

individuais que estão com problemas no que diz respeito a dívidas consumeristas.  
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O Capítulo 13 do código de bankruptcy, nos trará o ordenamento jurídico relativo à 

recuperação judicial e suas peculiaridades. Além disto, é claro, teremos um foco centrado no 

papel do Administrador Judicial, conhecido na lei por Trustee. 

Ab initio para provocar o sistema judiciário de forma a iniciar o processo de 

Recuperação Judicial, o empresário ou comerciante deve ingressar com uma petição, 

endereçada, obrigatoriamente, ao secretário do Tribunal de Falências, que julgará seu 

cabimento. 

Da instrução, deve haver um acompanhamento de US $ 189 que, dependendo das 

circunstâncias financeiras, pode o devedor solicitar e obter um pedido da Corte que permite que 

a taxa de depósito seja paga em parcelas ou que se goze de uma espécie de justiça gratuita. 

Recomendável que ao instaurar o processo, já se anexe a Declaração de Assuntos 

Financeiros, preferencialmente junto com o Imposto de Renda. Necessário também fazer uma 

divulgação completa das circunstancias financeiras, incluindo uma lista completa de todos os 

ativos e dívidas e um cronograma de todas as receitas e despesas correntes. Dissemos que 

preferível é ao iniciar a ação fazer a juntada dos referidos documentos não por significar ser 

uma faculdade, mas sim por conta de que é aceitável, em uma data posterior, sem prejuízos.  

Uma diferença latente para com o Direito Brasileiro é a apresentação do plano de 

pagamento do momento que se arquiva a petição inicial, enquanto em nosso ordenamento 

jurídico o artigo 53 da lei 11.101/05 prevê que se tem 60 dias para apresentar um plano 

preliminar de recuperação. O trustee recebe a primeira parcela do pagamento em até 30 dias 

após a apresentação do caso.  

Deste breve exposto já se pode notar uma diferença latente do instituto norte americano 

e brasileiro. Nos primeiros momentos do processo já há um andamento relativamente bem 

evoluído e instruído no caso americano. No primeiro mês já se tem um plano e um 

administrador responsável por este. No caso nacional, mais comum é, no início, se buscar 

ganhar tempo para após isto definir os rumos a se tomar nos meses a seguir. 

Assim como no caso da falência, a legitimidade para ingressar com a ação de falência, 

aos moldes do capítulo 13, é de qualquer cidadão, independente da nacionalidade, desde que 

tenha propriedades, bens ou local de domicílio dos Estados Unidos. A competência estadual 

tem algumas nuances que não devem ser objetos do nosso estudo, por conta da extrema 

especificidade que não se aplica de forma proporcional ao nosso caso. 

 

3.3.1 – O papel do Administrador do Capítulo 13 
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Em analogia ao Instituto da Recuperação Judicial brasileira, temos um mecanismo 

previsto no capítulo 13, mecanismo este que serviu de inspiração direta para o ordenamento 

jurídico previsto na lei 11.101/05.  

A nomeação, assim como na falência, é feita pelo Departamento de Justiça, por uma 

instancia administrativa do órgão. A responsabilidade deste gestor é proteger os interesses dos 

credores. Ele irá rever todos os documentos arquivados em seu caso e realizar a reunião de 

credores. 

Ele fará a revisão os documentos acostados aos autos e terá o dever de presidir e 

conduzir a assembleia geral de credores. 

Ao contrário do caso de falências, o Trustee nesta fase processual não se responsabiliza 

por bens não isentos e liquida-o para arrecadar dinheiro para credores. Em vez disso, ele 

participa da elaboração de um plano de recuperação da empresa, traçando diretrizes que possam 

retirar o devedor da situação complicada financeira em que se encontra. 

O citado aqui, já havia sido mencionado quando se tratava de falências. Porém a grande 

diferença é que, assim como no direito brasileiro, este gestor não se responsabiliza pela 

liquidação dos ativos. Nesta fase processual, o seu papel em relação aos pagamentos é o de 

meramente fiscalizar e se posicionar opinando da forma que achar procedente. É o fiscal do juiz 

propriamente dito. 

 

3.3.2 – Elegibilidade 

 

Já citadas anteriormente as regras quanto a legitimidade em relação ao indivíduo, como 

cidadão, agora trataremos da parte da renda. Neste quesito, há uma certa diferenciação do 

instituto da falência do capítulo 7. 

Preliminarmente, indispensável se configura checar a questão relativa à receita do 

indivíduo.  Ao se verificar a chamada renda regular, deve-se checar como condição de 

prosseguibilidade se o valor é suficiente ou, ao menos, próximo de ser, de pagar os credores, 

minimamente, conforme os moldes do plano de pagamento apresentado.  

Traçando um paralelo com a falência propriamente dita no regramento norte 

americano, a pergunta sobre a existência dos means test merece ser respondida. Já podemos 

responder esta questão de forma negativa. Embora seja necessário apresentar informações sobre 

o orçamento para determinar a renda mensal e seus debentures, não é preciso apresentar da 

mesma forma que no capítulo 7. 
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3.3.3 – Propriedade Isenta 

 

A exempt property é importante no caso de Recuperação Judicial, mas por motivos 

diferentes do que em um caso de falência. Como já explicado, este tipo de propriedade é aquele 

protegido de apreensão e não pode integrar os ativos para a liquidação. 

Acontece que neste capítulo, assim como a propriedade normal e integrante não isenta, 

ela permanece na posse do devedor, em oposição ao que ocorre no caso da falência, tanto sua 

propriedade isenta e não isenta permanece em sua posse e não é entregue ao Trustee do Capítulo 

13 para venda.  

Tal como acontece com um caso do Capítulo 7, um dos procedimentos que deve ser 

adotado quando do arquivamento da petição do Capítulo 13, é a reivindicação da propriedade 

isenta. O Trustee e os credores têm o direito de se opor à esta. Se houver uma objeção, a validade 

da reivindicação é decidida pelo juiz de falência, seguindo o Código de Falências. 

Os efeitos da isenção são os mesmos já tratados quando dissertamos sobre falência.  

 

3.3.4 – O encontro "341" dos credores 

 

Instituto comum à falência do capítulo 7 e 13 é o encontro 341 dos credores. As 

especificações mencionadas quando do capítulo anterior ainda se fazem pertinentes. Em ambos 

os casos o procedimento é rigorosamente o mesmo. 

Resumidamente, temos que é responsabilidade do Administrador Judicial instaurar 

este encontro, de maneira análoga à assembleia geral de credores de nosso ordenamento jurídico 

pátrio. Desta forma, os credores se informam sobre a maneira que será realizada o pagamento 

e dos negócios gerais por parte da empresa em processo de recuperação. 

 

3.3.5 – Retornos Fiscais 

 

Ao nos debruçarmos sobre os benefícios fiscais, não devemos demandar um tempo 

muito longo. Isso pois os mecanismos previstos no capítulo 7, já mencionados anteriormente, 

continuam presentes de maneira idêntica.  

Apenas por exercício de rememorar, é dever do recuperando entregar ao 

Administrador Judicial os documentos tributários requeridos e todos os credores têm 

legitimidade de acessar tais certidões. 
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Temos esta obrigação pois o tribunal competente pode a qualquer momento solicitar 

esta documentação para revogar os benefícios fiscais de forma a arquivar o processo, caso não 

seja cumprido o acordo. 

Há guarita no ordenamento brasileiro instituto parecido quando se trata da preferência 

dos créditos tributários como extraconcursais. A grande discussão doutrinária sobre esta parte 

do dispositivo brasileiro tem origem no direito americano. 

 

3.3.6 – Acordo de Reafirmação 

 

O acordo de reafirmação é outro mecanismo importante para a nossa pesquisa e que 

se verifica de forma igual tanto no capítulo 7 quanto no 13. Conforme dito anteriormente, a 

sociedade civil estadunidense é pautada nos ideais de livre iniciativa e liberdade de escolha 

entre as partes. O papel regulador do Estado é altamente mitigado em prol dos benefícios 

individuais. 

A fiscalização por parte do magistrado e dos órgãos falimentares competentes, 

obviamente, não é inexistente. Entretanto, ela prevê uma maior discricionariedade entre 

indivíduos e empresas ou sociedades empresárias. 

Dito isto, fica fácil de compreender a razão da incidência dos acordos de reafirmação. 

Tais negócios preveem a possibilidade de cada credor, individualmente, negociar um 

compromisso para com o recuperando. Assim, eles chegam a um valor de deságio que 

possibilite que o pagamento, ainda que inferior ao crédito real, seja ao menos realizado. 

Como dito outrora, existem também os acordos entre credores e devedores com o 

intuito de manter em sua posse algum tipo de propriedade ou bem específico como 

contrapartida.  

 

3.3.7 – O Plano de Recuperação 

 

O plano de recuperação é uma proposta de pagamento mensal, com o intuito de remir 

as dívidas no todo ou em parte. Caso o Tribunal de Falências o aprove, é dever dos credores 

aceitá-lo como forma de liquidação integral para suas dívidas. 

Se o devedor estiver inadimplente em empréstimos com garantia, como, por exemplo, 

hipotecas, a lei oferece a oportunidade de acertar esses empréstimos. Por consequência, será 

possível restabelecer os empréstimos garantidos, continuar fazendo os pagamentos mensais 

regulares e reter sua propriedade. Esta medida tem por objetivo desafogar a sua situação 
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O gestor judicial, tem por direito receber todos os rendimentos disponíveis para que 

possa fazer a verificação do financiamento do plano, enquanto ele estiver em vigor. Esta função 

é uma das mais relevantes deste profissional, assim como no ordenamento brasileiro.  

Ao tratar do plano, em primeiro momento, há que se falar do tempo de sua duração. A 

estimativa máxima é de cinco e a mínima de três anos, em grande parte dos casos. Temos aí 

uma outra divergência em relação ao modelo pátrio, no qual o plano de recuperação judicial é 

previsto para não ter um prazo superior a dois anos. 

O lapso temporal previsto deve seguir critérios objetivos. Como boa parte da 

orientação jurídica e ética dos Estados Unidos da América, o critério principal e inafastável é o 

financeiro. A renda familiar média do estado que foi decretado o processo é o que deve ser 

comparado com a do devedor para saber o tempo necessário para a causa. Inicialmente, entende-

se por três anos o corriqueiro, porém é comum o Tribunal optar por estender em até cinco. 

 

3.3.8 – A suspensão do pagamento 

 

Instituto presente nesse tipo judicial e impossível de olvidar, é o da suspensão do 

pagamento. Já foi tratado anteriormente, quando da falência, mas é importante ressaltar, mais 

uma vez, e checar se há algum tipo de particularidade neste caso.  

Do arquivamento da petição de recuperação judicial, assim como no de falência, é 

criada um incidente denominado “estadia automática”. Este tipo jurídico é, para nós, análogo 

ao da suspensão de pagamento. 

 Quando chega na situação em que é invocado, os credores são sumariamente 

impedidos de ingressas com qualquer ação de cobrança contra o recuperando.  Lembrando da 

já mencionada “estadia do codevedor” na qual nos ensina que este benefício é individual, de 

maneira que se a dívida era solidária, os outros não podem se abster de paga-la ao serem 

cobrados. Basicamente o procedimento é muito parecido com o caso de falências e com os 

institutos do direito brasileiro que nós já conhecemos. 

Entretanto, esta máxima cabe exceções. Assim como na falência, as questões de 

processos penais e cíveis relativos a alguns direitos humanos e de proteção à criança e ao 

adolescente, podem continuar com seu decurso normal. Em adição outros princípios tratados 

anteriormente também são aqui validos. 
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CAPÍTULO 4 – A LEI 11.101, DE 9 DE FEVEREIRO DE 2005 

 

Após a apresentação em nossa pesquisa sobre a evolução histórica no Direito 

Falimentar Brasileiro e uma apresentação do Capítulo 11 do dispositivo Norte Americano sobre 

Bankruptcy podemos finalmente entender melhor as peculiaridades da lei 11.101/05. 

O referido dispositivo legal rege em todo território nacional as Recuperações Judiciais 

e Falências. O enfoque maior de nosso trabalho será o Administrador Judicial neste processo, 

porém não há de se olvidar a necessidade de trazer aqui as divergências doutrinárias, princípios 

e o contexto histórico. 

Por fim, após a exposição analítica desta norma, poderemos entender as razões pelas 

quais alguns a consideram um retrocesso em relação ao diploma anterior, o Decreto-lei 

7.661/45. 

Por mais que tenha sido uma inovação jurídica sem igual em nosso ordenamento, 

alguns aspectos, de fato, se mostraram falhos e abertos a cogitações, de maneira que falaremos 

sobre no capítulo atual. 

 

4.1  CONTEXTO HISTÓRICO 

 

O projeto de lei 4.376 de 1993, de autoria do poder executivo, foi o embrião da atual 

Lei de Recuperação Judicial e Falência. Passados dez anos de acalorados debates, a câmara dos 

deputados discutiu, em 15/10/2003, um projeto final, muito distante do inicial, principalmente 

no que diz respeito aos créditos bancários. 

Uma boa parte da doutrina pátria, ao longo dos anos de discussão, teceu grandes 

críticas acerca do projeto de lei. Para Manuel Justino Bezerra filho (2016, p. 69): “a lei está 

plena de demonstrações de que veio para favorecer o capital financeiro e manter o privilégio 

fiscal, este último tendo perdido a batalha de pressões com o primeiro”.  

Diante das palavras do respeitadíssimo doutrinador brasileiro, é relativamente fácil 

perceber que, por mais que tenham sido discutidos os mecanismos da lei, a proposta vencedora 

não foi nem de perto unanime. 

Tivemos então em 06/07/2004 a aprovação do projeto no Senado Federal, revogando 

assim o Decreto-Lei 4.661/45, regulando a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do 

empresário e da sociedade empresária.  
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O Decreto-Lei 11.101, aprovado em 9 de fevereiro de 2005, é o grande horizonte 

normativo da nossa pesquisa. Apenas da sua edição surgiu a figura do Administrador Judicial, 

novo fiscal do juiz que acabou por substituir o comissário ou síndico do ordenamento anterior. 

 

4.2  PRINCÍPIOS 

 

Neste momento introdutório ao instituto da Recuperação Judicial, mister se faz trazer 

à luz os pilares orientadores. Como todas as searas do Direito, o falimentar não é um sistema 

autossuficiente. Explica-se ao dizer que trataremos de princípios que são essenciais para a 

operação do direito nesta área, mas isso não significa, necessariamente, estar isolado de 

diretrizes de outras esferas jurídicas.  

As que serão a seguir mencionadas são consideradas as mais importantes para 

compreender o tópico. 

Inicialmente, temos o mais relevante de todos. O princípio da preservação da empresa. 

Expressamente previsto no art. 47 temos: 

 

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. 

 

Não há que se falar em Recuperação Judicial sem tratar este princípio como 

imprescindível. Deve-se sempre buscar a função social da empresa, uma vez que ela é fonte 

geradora de riqueza, emprego e renda. 

Outra diretriz essencial a se levar em conta é o papel do Estado. A sociedade 

empresária por mais que tenha seu capital privado, não deve estar livre da participação estatal, 

principalmente no que lhe é positiva.  

Para que a recuperação judicial seja concedida e bem sucedida é essencial que o poder 

público atue nesta direção. Por consequência lógica, quando o inverso ocorre, o ente deve atuar 

de forma a retirar do mercado quando perceber que é inviável a recuperação, evitando 

prejudicar terceiros contratantes. 

Instituto do direito civil que cabe menção é o da segurança jurídica. Por mais que se 

trate de norma geral de todo o ordenamento jurídico nacional, nunca é demais ressaltar a 

necessidade de proteger o direito adquirido e as relações jurídicas. Na esfera das falências não 

é diferente. 
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No começo do pagamento dos créditos na recuperação judicial, os trabalhadores 

integram a classe I, ou seja, possuem preferência  frente à todas as outras classes. Afinal, são 

estes os que mais sofrem diretamente os efeitos de ficar sem receber verbas 

De mesmo modo, interessante é ressaltar o papel ativo que os credores devem ter 

durante o processo. Não nos parece eficiente para o titular que visa receber valores ficar inerte. 

Os resultados são aperfeiçoados quando isto ocorre e diminui a possibilidade de fraude. 

Não podemos deixar de nos referir à situação relacionada à maximização do valor dos 

ativos falido. Em outras palavras, a lei deve estabelecer normas e mecanismos que assegurem 

a obtenção do valor mais alto possível pelos ativos do insolúvel, evitando a deterioração 

provocada pela demora excessiva do processo e priorizando a venda da empresa em bloco, para 

evitar a perda dos intangíveis. 

Por fim, há de se lembrar da necessidade de acionar a esfera criminal quando cabível. 

Os crimes relacionados à falência e à recuperação judicial podem trazer consequências danosas 

para uma gama muito grande da sociedade.  

O rigor à punição foi positivada pelo legislador ao tipificar a conduta da prática de atos 

definidos como crime, em razão deste tipo processual, coibindo a prática de fraudes de natureza 

falimentar e protegendo a coletividade. 

 

4.3  DO ADMINISTRADOR JUDICIAL 

 

O eminente Professor e membro do Ministério Público Estadual, Dr. Leonardo Araújo 

Marques, em sua apostila promovida pela Fundação Getúlio Vargas (FGV Online), sobre o 

tema consignou o seguinte comentário no que diz respeito a atuação do administrador judicial: 

 

Uma das figuras mais importantes do atual processo falimentar é, indubitavelmente, 

o administrador judicial. 

A disciplina do administrador judicial está nos artigos 21 a 25 e 30 a 34 da Lei de 

Falências e Recuperação de Empresas, sem prejuízo de diversos outros artigos 

espalhados. 

O administrador judicial é o mais responsável pelo sucesso ou insucesso do processo 

falimentar. 

O administrador Judicial é a pessoa que vai administrar toda a massa falida, 

inclusive, representa-la judicialmente – o que lhe exige grande esforço pessoal. 

 

O nascimento de uma empresa tem todo o seu regramento disciplinado em lei. No 

entanto, o que será abordado no momento é a sua extinção, que tem como figura 

importantíssima o administrador judicial, que no processo de falência ou recuperação judicial, 

poderá contribuir para manter viva a atividade econômica empresarial nos casos em que conduz 
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a recuperação; ou em sede de falência dirigir o processo para minimizar os efeitos negativos 

que a extinção de um exercício empresarial pode trazer a sociedade, de acordo com a nova lei 

de falências.  

Com a edição da lei nº 11.101, em 9 de fevereiro de 2005, que regula a recuperação 

judicial, e extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária (LRJF) surgiram 

algumas novidades, tais como, o fim da sucessão trabalhista e tributária, a inversão da ordem 

de preferência no recebimento dos créditos e o prazo para que a empresa se defenda contra um 

pedido de falência, que foi alterado para até 10 dias. Durante esse período, o empresário pode 

requerer a sua recuperação judicial. 

Os créditos com garantia real passam a ter preferência em relação aos créditos 

tributários. Contudo, as dívidas trabalhistas continuam em primeiro lugar na ordem de 

recebimento, conforme o princípio da preferência dos créditos trabalhistas citado 

anteriormente. 

A Lei 11.101/2005 aboliu o instituto da concordata, criou a recuperação de empresas 

extrajudicial e a judicial, bem como alterou o instituto da falência. Somente o empresário 

regular por ser beneficiado pela nova lei de falências. 

O objetivo da recuperação judicial é viabilizar a superação da crise econômica e 

financeira do devedor permitindo desta forma a manutenção da fonte produtora, o emprego dos 

trabalhadores, os interesses dos credores, preservando a empresa, sua função social e 

estimulando o exercício da atividade econômica, claramente indo de encontro ao princípio da 

preservação da fonte produtora. 

O legislador foi muito feliz ao descrever, no art. 47 da lei 11.101/2005, o objetivo do 

procedimento da Recuperação Judicial, acima exposto. 

Contudo, a nova Lei de Falências não modifica as regras nos casos de quebra de 

operadoras de planos de saúde, instituições financeiras, cooperativas de crédito, consórcios, 

entidades de previdência complementar e seguradoras. 

Feita a breve introdução acima será apresentada a seguir, uma análise objetiva sobre a 

importância do administrador judicial que for nomeado para conduzir a falência ou a 

recuperação judicial. 

O administrador judicial deve ser pessoa idônea que figura como auxiliar do juiz e por 

este deve ser nomeado no despacho que ordena que o pedido de recuperação judicial seja 

processado. Não pode exercer o cargo quem não desempenhou esta função a contento dentro 

dos últimos 5 (cinco) anos. Também não pode exercê-lo quem apresentar vínculo de parentesco 



35 

ou afinidade até 3ºgrau com qualquer dos representantes legais da sociedade empresária que 

vier a requerer a recuperação, assim como amigos, inimigos ou dependentes destes.  

As funções do administrador judicial, na recuperação, variam de acordo com dois 

segmentos: 

a) Caso exista ou não o comitê, pois este é um órgão facultativo; e 

b) Caso tenha sido ou não decretado o afastamento dos administradores da empresa em 

recuperação. 

Em relação ao primeiro segmento, caso exista o comitê, caberá ao administrador 

judicial somente proceder à verificação dos créditos, dirigir a assembleia dos credores e 

fiscalizar a sociedade devedora. Se o comitê não existir, por sua vez, o administrador além 

destas funções, assumirá também a competência deste órgão colegiado, salvo se houver 

incompatibilidade. 

Quanto ao segundo segmento, no momento em que o juiz decretar o afastamento dos 

diretores da sociedade empresária, o administrador judicial assume o poder para administrar e 

representar a sociedade requerente da recuperação, até que seja eleito o gestor judicial pela 

assembleia geral. 

Caso o juiz não afaste os diretores ou administradores da sociedade requerente, o 

administrador judicial atuará como mero fiscal da empresa, responsável pela verificação dos 

créditos e presidente da assembleia geral de credores. 

Assim, temos que qualquer profissional idôneo poderá ser constituído como um 

administrador judicial. No entanto o art. 21 da lei 11.101/05, expressa preferência aos 

advogados, economistas, administradores de empresas ou contadores, ou pessoa jurídica 

especializada. 

No caso da nomeação de uma pessoa jurídica, deve ser individualizado o profissional 

responsável pela condução do processo de falência ou mesmo pelo acompanhamento do plano 

de recuperação judicial. 

As funções deste profissional estão detalhadas nos artigos 21 a 24 e 30 a 34 da lei 

11.101/2005. Na recuperação, em breve síntese, o administrador procede à verificação dos 

créditos, preside a assembleia dos credores e exerce a função de fiscal, eis que fica encarregado 

de acompanhar e fiscalizar a execução do plano e o comportamento da empresa em recuperação 

e dos seus dirigentes, ao passo que na falência assume integralmente a gestão da massa, mesmo 

quando necessária a continuidade temporária e em caráter excepcional das suas atividades, para 

melhor realização dos ativos inexistentes. 
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O administrador tem sua competência processual/administrativa traduzida em ações e 

deveres e, conforme o processo, de recuperação judicial ou falência, se vale da competência e 

cumpre deveres de forma comum ou especifica. Para o desempenho de suas funções, é possível  

requerer ao Juízo autorização para a contratação de profissionais para auxiliá-lo (art. 22, inciso 

I, item h). 

Todas as providências exigidas pelo administrador direcionam-se no sentido de 

favorecer o fluxo do processo, no sentido de resguardar os direitos dos credores, ou, finalmente, 

no sentido de apuração de atos que são considerados crimes falimentares. 

O administrador judicial assume verdadeiro papel investigativo, relativamente, às 

causas e circunstancias que conduziram à situação de falência do empresário ou da sociedade 

empresária. 

Do resultado de seu trabalho sobrevirá a informação que dará causa a 

responsabilização civil e penal dos administradores societários, dos sócios, dos contadores, dos 

auditores, de todos os que, enquanto a atividade econômica não estava sob regime de atuação 

judiciaria, tenham agido de forma prejudicial à finalidade da atividade econômica. 

Com a edição da LRJF ficou evidenciada a necessidade de se escolher profissionais 

que possuam conhecimentos jurídicos, de administração de empresas, contábil e econômico. 

Nada mais lógico, pois é fundamental possuir todos esses conhecimentos para bem 

poder fiscalizar o comportamento da empresa e do processo. 

O legislador, consciente dessa exigência, passou a aceitar que profissionais de áreas 

não jurídicas atuassem como AJ. Mais do que isso, conforme o art. 21 do referido diploma 

legal, é possível a atuação de pessoa jurídica especializada como AJ. Não há atribuição legal 

quanto   à análise e emissão de opinião sobre a exequibilidade do Plano de Recuperação Judicial 

(PRJ) preparado pela devedora, embora não existam óbices ao administrador judicial de 

externar a sua opinião ao Juiz do processo. Na verdade, essa é, eticamente, uma obrigação do 

administrador judicial. 

No entanto, fica claro que, como auxiliar do juízo universal e elemento independente 

do devedor e dos credores, tem o AJ a possibilidade de assumir funções mais abrangentes, com 

o objetivo de aumentar as possibilidades de recuperação, ou que o processo seja imediatamente 

convolado em falência, caso essa possibilidade não exista. 

Ora, se o espirito da lei, de acordo com seu art. 47, é viabilizar a superação da situação 

de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, 

não faz sentido o AJ assistir passivo à aprovação de um PRJ que, segundo a sua ótica e expertise, 

ao invés de permitir a manutenção da fonte produtora, somente estenderá o prazo da convolação 
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da recuperação em falência, com claro prejuízo a seus credores, não atingindo a função social 

da manutenção da atividade social e impedindo inclusive que novas empresas se instalem em 

substituição à recuperanda. 

Em nosso entendimento e avalizando integralmente o procedimento que já vem sendo 

adotado pelo Exmo. Sr. Desembargador antigo titular da 1ª vara empresarial do TJERJ, Dr. 

Luiz Roberto Ayoub, o juiz responsável, além de exigir o cumprimento das disposições do 

artigo 51 da lei 11.101/05, deveria determinar a realização de um lado pericial sobre a 

viabilidade econômica e financeira da empresa, antes de deferir o pedido de Recuperação 

Judicial. 

O art. 45 da LRJF procurou criar mecanismos de igualdade representatividade na 

deliberação de aprovação do PRJ entre as diversas classes de credores. O art. 58, parágrafo 1º, 

por sua vez, apresenta as situações em que o PRJ possa ser aprovado, mesmo que não atendidos 

os requisitos do art. 45, visando, no nosso entendimento, coibir as atitudes de abuso econômico 

(craw down). 

Entretanto, as previsões do art. 58 não são suficientes para eliminar todas as prováveis 

situações de abuso econômico, e seria impossível a LRJF detalhar todas as situações em que o 

juiz poderia deliberar pela aprovação, ou não, do PRJ contrário à decisão da Assembleia Geral 

de Credores. Neste momento, embora não haja disposição legal para tal, poderá o Juiz, se quiser, 

convocar o AJ para opinar sobre a existência de evidencia de abuso econômico.  

A LRJF prevê no seu art. 61 que o devedor permanecerá em recuperação judicial até 

que se cumpram todas as obrigações previstas no PRJ que se vencerem até dois anos depois da 

concessão da recuperação judicial. 

Todavia, existe a possibilidade fática de que as obrigações tenham o seu vencimento 

após o segundo ano da concessão da recuperação judicial, o que efetivamente tem ocorrido em 

grande parte das obrigações. Nesse caso, é importante considerar a manutenção do 

administrador judicial com a atribuição de acompanhar e reportar o corretor atendimento das 

obrigações do PRJ, ajustam-se a sua remuneração em face da dilação temporária que se fizer 

necessária.  

Legalmente, o fato do AJ ter o poder de fiscalizar não lhe concede poderes para 

interferir nos atos administrativos da empresa em recuperação judicial. Faz sentido essa 

posição, pois os administradores da recuperanda conservam a administração do negócio, salvo 

se ocorrer seu afastamento nos termos legais, sendo garantido ao devedor o direito de 

propriedade e sigilo. 
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Entretanto, apesar da ausência de poderes de administrar o negócio,  o AJ deve ter 

acesso a decisões relevantes adotadas pela administração da recuperanda, opinar sobre seu 

efeito aos credores e atendimento ao PRJ e transmiti-las ao Juiz, através do relatório mensal e 

por via de consequência, disponibilizar essa informação ao MP e aos credores, através dos 

autos. Dessa forma, todos os interessados poderão adotar as ações que entenderem necessárias 

para preservar direitos e obrigações.  

Desta forma, face a importância do seu papel nos processos de recuperação judicial e 

falência, firmamos nosso entendimento de que a função do AJ deve ser abrangente, efetiva e 

ágil, em respeito à preservação do espírito insculpido no art. 47 da LRJF e deverá ser atribuída 

a profissionais e/ou grupo de profissionais e/ou empresas com comprovada expertise para o seu 

desempenho. 

 

4.4  DOS PONTOS NEGATIVOS 

 

Crítica comumente verificada quando se trata do novo diploma legal é o que diz 

respeito à excessiva proteção às instituições financeiras em detrimento aos créditos trabalhistas. 

Manoel Justino Bezerra Filho nos traz em sua obra Lei de Recuperação de Empresas e 

Falências (2016, p. 69), o fundamento das críticas: 

 

E se do capital financeiro não se exige sacrifício maior, ao crédito trabalhista impõe-

se o limite de pagamento de até 150 salários mínimos (art. 83, I) na falência, enquanto 

na recuperação concede-se o prazo máximo para pagamentos dos salários em atraso 

(art. 54) (...) Aliás, para que se possa constatar de vez o tratamento privilegiado ao 

capital financeiro e o tratamento discriminatório ao crédito salarial, examine-se o art. 

50, que diz constituírem meios de recuperação judicial a “redução salarial” (inc. VIII) 

e a “equalização de encargos financeiros” (inc. XII)) – redução salarial é termo 

unívoco; equalização é um termo equívoco, de conceito jurídico indeterminado.  

 

É relevante salientar a ausência de efeito que tem uma apresentação de plano de 

recuperação judicial, de uma empresa ou sociedade empresária, que não tenha ainda quitado as 

dívidas fiscais anteriormente, da maneira prevista no Art. 57 da lei em questão. Nos parece 

claro que ao apresentar um plano de recuperação, este devedor por alguma razão não teve como 

pagar as suas obrigações tributárias, tão onerosas em todo o setor privado brasileiro. 

Esta situação é consequência lógica da ausência de lei que regule o parcelamento deste 

tipo de dívida. Pelos créditos tributários gozarem de preferência extraconcursal, o EPP e as 

sociedades empresárias têm a obrigação de pagar esta obrigação o quanto antes. Assim é fácil 

verificar a dificuldade que estes setores podem vir a enfrentar para se adequar ao próprio plano 
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apresentado em juízo. O prejuízo para os créditos que não possuem esse privilégio, os 

concursais, cairá em grande parte em trabalhadores, que não terão seus créditos adimplidos. 

Outra discussão em sede doutrinária e jurisprudencial relativa aos prejuízos 

enfrentados pelos créditos trabalhistas se refere à limitação de valor deste crédito. A demanda 

inclusive foi objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade, julgada pelo Supremo Tribunal 

Federal (STF), tendo o voto do Relator Ministro Ricardo Lewandowski a seguir: 

 

Não há aqui qualquer perda de direitos por parte dos trabalhadores, porquanto, 

independentemente da categoria em que tais créditos estejam classificados, eles não 

deixam de existir, nem se tornam inexigíveis. Quer dizer, os créditos trabalhistas não 

desaparecem pelo simples fato de serem convertidos em quirografários, mas apenas 

perdem o seu caráter preferencial, não ocorrendo, pois, nesse aspecto, nenhuma 

afronta ao texto constitucional. 

 

O grande problema se verifica na incompatibilidade lógica. Explica-se, no entanto, que 

o mesmo não ocorre com os créditos bancários. A ordem de preferência permanece 

independente dos valores a receber. Se por um lado o crédito trabalhista tem sua precedência 

até o valor de 150 salários mínimos, o do capital financeiro mantém este privilégio livre de 

qualquer tipo de limite.       

Uma menção que não se pode deixar de fazer ao se debruçar sobre os institutos da Lei 

11.101/05 diz respeito a sucessão de empresa e a validade para os seus trabalhadores já 

contratados, que não trouxeram vantagens para parte da nova ordem jurídica 

Se por um lado pode-se afirmar que, manifestamente, o intuito de manter as relações 

de trabalho é um princípio geral norteador do direito empresarial, por outro, alguns benefícios 

sociais são diretamente prejudicados quando da sucessão empresarial.  

No que salta aos olhos, temos as lesões aos créditos trabalhistas e previdenciários que 

não tem o adimplemento no momento que a nova empresa adquire os funcionários da que entrou 

em recuperação. 

Em último momento, no que tange aos trabalhadores, ainda é preciso tecer 

considerações finais. O conflito do Direito Empresarial com o Trabalhista é latente. Podemos 

ilustrar uma situação na qual, para que haja a adequação do plano com o resultado, alguns 

direitos trabalhistas devem ser reprimidos.  

A redução salarial e da jornada de trabalho é algo extremamente comum em empresas 

à beira de entrar em processo de falência. Apesar de se considerar uma afronta aos princípios 

trabalhistas, é necessário buscar o bem maior que é o de realizar o pagamento de todos os 

credores. As convenções de sindicatos de trabalhadores optam por aceitar tais imposições por 
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terem a consciência de que a recusa acelera  o processo de falência, o que pode levar o não 

cumprimento de qualquer indenização devida. 
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CAPÍTULO 5 – O CASO “OI” 

 

5.1  DO DEFERIMENTO DO PROCESSO 

 

Na parte final da presente pesquisa, após a exposição versando sobre o diploma legal 

sobre Recuperação Judicial e Falências brasileiro com toda sua origem e aplicabilidade, com o 

intuito de ilustrar, sinteticamente, nos parece razoável trazer agora um caso concreto que está 

tendo uma repercussão exorbitante em todas as esferas da sociedade civil brasileira. 

O caso escolhido para ser tratado é o da Recuperação Judicial da empresa Oi Telemar 

Norte Leste (Processo n.º 0203711-65.2016.8.19.0001), que teve o provimento do seu pedido 

deferido em 29 de junho de 2016 pela Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Este é o maior 

processo de recuperação de todo o direito brasileiro. No mês de junho de 2017, um ano do 

deferimento do processo, os autos já contavam com 200 mil folhas. 

Localizada em 95% dos municípios, a empresa tem 70 milhões de clientes, 2 mil 

fornecedores, e 140 mil postos de trabalho de forma direta ou indireta. Além disso, uma 

preocupação latente é que todo o sistema eleitoral é interligado por esta empresa de telefonia, 

o que poderia comprometer eleições em caso de falência.  

O litígio que têm lugar na 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, tendo como Juiz 

Titular o Dr. Fernando Cesar Ferreira Viana, têm uma peculiaridade interessante. Ocorreu que 

o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro julgou que, pelo tamanho da complexidade 

dos trabalhos, seria necessário afastar o magistrado da vara de forma a ficar prevento apenas 

para esta recuperação e dispensar toda a atenção necessária.  

Desde a origem do processo, a posição da 7ª vara empresarial tem sido preenchida por 

juízes substitutos, originários das outras varas empresariais da comarca da capital, que estão 

acumulando as funções para possibilitar o mister. 

Quanto aos créditos, parece estarmos diante de algo surreal. O valor da dívida está 

atualmente avaliado em R$ 65 bilhões. Esta quantia perfaz mais de três vezes o valor da segunda 

maior recuperação do país, pertencente a Sete Brasil, com números em R$ 19 bilhões. 

Através dos dados fornecidos pelo Administrador Judicial inicial, constam dos autos 

do processo, em relação de credores, 4.074 Credores Trabalhistas (Classe I), um credor com 

garantia real (Classe II), 49.077 Credores Quirografários (Classe III); e 1.928 Microempresários 

e Empresas de pequeno porte (Classe IV) perfazendo um total de, aproximadamente, 55 mil 

credores. 
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Por questões de óbvia necessidade de angariar tempo, a datar do início foi concedido 

o prazo de 180 dias de suspensão dos pagamentos, conforme art. 6º, § 4.º, da Lei 11.101/05: 

 

Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese 

nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do 

deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do 

prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, 

independentemente de pronunciamento judicial. 

 

 

5.2  DA ESCOLHA DO ADMINISTRADOR JUDICIAL 

 

O critério para nomeação do AJ é discricionário ao juiz e está diretamente ligada à sua 

confiança pessoal no profissional. Apesar de existirem horizontes norteadores como, por 

exemplo, o art. 21, da Lei 11/101, que aduz: o administrador judicial será profissional idôneo, 

preferencialmente advogado, economista, administrador de empresas ou contador, ou pessoa 

jurídica especializada. 

A grande novidade no caso em tela foi uma nomeação completamente técnica por 

conta da complexidade do trabalho. 

O Juiz titular deste caso optou por fazer uma requisição à Anatel para que esta 

indicasse cinco empresas, da qual ele nomearia uma para exercer a função chave de nossa 

pesquisa.  

O grande ponto interessante foi a transferência que o magistrado fez de certa parte de 

seu critério individual para um órgão especialista que, em teoria, saberia melhor como fazer a 

escolha. Ademais, como órgão regulador, é de interesse flagrante que a recuperação seja bem 

sucedida. 

Em atendimento à requisição judicial, a Agência Nacional de Telecomunicações 

apresentou uma lista contendo quatro nomes, das quais a escolha foi feita da seguinte maneira: 

 

Considerando a complexidade da presente recuperação judicial, que impacta 

diretamente a sociedade brasileira em geral, forte usuária dos serviços de 

telecomunicações, além da repercussão internacional; Considerando que, dentre as 

empresas indicadas pela Anatel, a PricewaterhouseCoopers Assessoria Empresarial 

Ltda. - que já declarou não possuir impedimento para atuar no presente processo - 

lidera o Big Four accounting firm, de acordo com as principais agências internacionais 

de avaliação. 

 

Ao continuar a decisão, o Dr. Fernando Cesar Viana em mais uma decisão de 

vanguarda optou por nomear mais um Administrador Judicial, da maneira que se segue: 
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Nomeio para exercer a função de Administrador Judicial das empresas OI S/A , 

TELEMAR NORTE LESTE S/A, OI MÓVEL S/A, COPART 4 PARTICIPAÇÕES 

S/A, COPART 5 PARTICIPAÇÕES S/A, PORTUGAL TELECOM 

INTERNATIONAL FINANCE BV e OI BRASIL HOLDINGS COÖPERATIEF UA, 

as seguintes sociedades: a) PricewaterhouseCoopers Assessoria Empresarial Ltda., 

com sede na Av. Francisco Matarazzo,1400, São Paulo/SP; e b) Escritório de 

Advocacia Arnoldo Wald, com sede na Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 510, 8º andar, 

São Paulo/SP, ambas tradicionais e conceituadas no país, que atuarão nas respectivas 

áreas de expertise. (grifo nosso). 

 

Em um processo da Lei 11.101/05 com créditos próximos de R$ 65 bilhões, se 

pressupõe que a quantidade de trabalho a ser realizado é imensa. A expertise necessária para tal 

é elevadíssima para qualquer profissional. Questões de ordens jurídicas e financeiras requerem 

cuidados diferentes. Por conta disto, a nomeação de um escritório de advocacia para trabalhar 

em conjunto com a especializada em finanças nos parece uma decisão extremamente feliz. 

No que diz respeito ao valor dos honorários, prudente também nos pareceu dividir o 

valor entre ambas, de forma a não onerar excessivamente a recuperação, nos moldes do Art. 24. 

Em decisão datada de 19 de outubro de 2016, foi fixado pelo juiz o valor de R$ 141,29 milhões, 

sendo este dividido R$ 77,77 milhões para a PwC e de R$ 63,52 milhões para o escritório Wald 

Advogados.  

A remuneração do AJ, normalmente, é fixada entre 1% e 5% das dívidas concursais. 

Neste caso, por se tratar de um valor astronômico, fixou-se em, aproximadamente, 0,23%, 

consideravelmente distante dos 0,5% requeridos pelos administradores judiciais em petição. 

Tal redução trouxe uma consequência que será discutida mais à frente. 

 

5.3  DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

 

Após elaboração pelos Administrador Judiciais, em colaboração com as recuperandas, 

foi elaborado um PRJ conforme disposto em lei. No texto do plano foram discriminadas as 

razões que levaram a empresa a chegar na situação de insolvência, a maneira que iria angariar 

os fundos para poder realizar os pagamentos dos créditos concursais e extraconcursais. 

 

 

5.3.1 – Da Crise 
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O Grupo Oi argumenta, em sede processual, uma série de fatores, alheios a sua culpa, 

como originários como os causadores da grave situação econômica que se verifica no atual 

momento.  

Inicialmente, alega que uma grande quantia está retida em depósitos e recursos 

judiciais, de origens regulatórias, trabalhistas e fiscais. Esta verba confinada prejudica 

diretamente o pagamento das despesas correntes e o fluxo de caixa. Ademais, argui que a 

agência reguladora competente impôs multas administrativas muito elevadas e incompatíveis 

com a situação. 

Em segundo momento, afirma que a revolução tecnológica dos últimos anos 

prejudicou seriamente sua operação. Entende-se isso pois, como é de conhecimento geral, a 

telefonia fixa entrou cada vez mais em desuso com os novos serviços de comunicação, 

diminuindo substancialmente a base de clientes. 

Seguindo adiante, por questões contratuais esta recuperanda é obrigada a oferecer 

serviços e realizar investimentos em regiões remotas do país, com baixo índice populacional e 

poder aquisitivo. Desta forma, a auferição de renda é inconciliável com o serviço prestado. 

Dentre outros diversos motivos apresentados, por fim cabe mencionar o flagrante 

prejuízo na prestação da incumbência com os telefones públicos. Estima-se que, por questões 

contratuais da concessão de serviço público, a Oi gaste o equivalente a 300 milhões de reais 

anuais com este trabalho. Tendo em contrapartida ganho inferior a 7 milhões. O descompasso 

entre os valores gera uma despesa que seria gravemente sentida em qualquer empresa pública 

ou privada, ainda mais em uma situação de crise econômica como a que passa o país. 

 

5.3.2 – Da Viabilidade Econômica de Angariar Recursos 

 

Em seu Plano de Recuperação Judicial, a empresa elenca quais serão as formas de 

obter recursos que tornariam viável o pagamento aos credores e a manutenção da atividade 

empresarial, por esta acreditar se tratar de uma situação temporária e passageira que se tem total 

condição de revertê-la. 

A receita bruta anual do grupo é superior a R$ 40 bilhões, apesar dos dividendos. 

Ademais, o sucesso comercial de novos planos de telefonia projeta um horizonte próximo mais 

favorável.  

Porém o ponto que mais merece destaque é o papel da Anatel. Ao longo dos últimos 

anos uma série de discussões tiveram espaço na sociedade civil acerca de regulamentação. Mais 

latente houve a disputa entre a empresa de aplicativo Uber e os táxis. Até que ponto é necessário 
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de fato cobrar impostos e taxas sobre todos os serviços prestados? A Oi argumenta que o regime 

de concessão previsto em lei brasileira é extremamente oneroso por conta da taxação excessiva 

e obrigações acessórias contidas.  

Há uma disputa que, possivelmente, terá um desfecho favorável que é o da 

transformação da concessão em autorização. Caso o parecer seja favorável, estima-se uma 

redução considerável das despesas correntes enfrentadas pela empresa em recuperação judicial. 

É previsto ainda a maneira que serão realizados os pagamentos para cada classe, 

mostrando a origem de cada recurso novo que integrará o patrimônio. Entretanto, não cabe aqui 

trazer esta discussão mais específica do caso em tela. 

 

5.4  DA DESTITUIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL 

 

O plano apresentado inicialmente sofreu certas alterações, comum em qualquer 

recuperação judicial, e foi aprovado em Assembleia Geral de Credores em momento posterior. 

Acontece que a função do AJ, conforme já discutido anteriormente de forma exaustiva, 

está longe de ser extinta no momento da aprovação do plano. Muito pelo contrário. A partir 

deste ponto que começa a atuação mais ativa deste profissional. 

Em decisão do dia 21/03/2017, aproximadamente 8 meses decorridos da nomeação 

dos Administradores judicias, o Sr. Dr. Juiz Fernando Cesar Ferreira Viana, titular da 7ª vara 

empresarial da comarca do Rio de Janeiro, substituiu a PWC como Administrador Financeiro 

por motivação extensa. 

O papel do financeiro e do jurídico foi delimitado pelo magistrado em termo de 

compromisso assinado por ambos, de forma que era bem claro qual deveria ser a atuação 

individual. 

Contudo, do início dos trabalhos a PWC desagradou o juízo ao declarar, nas palavras 

do próprio: “PWC se equivocou barbaramente ao informar por petição que reduziria o escopo 

do seu trabalho na medida em que os honorários por ela propostos seriam reduzidos”. 

Nos parece inconcebível um profissional tão importante não prestar o seu máximo por 

conta de remuneração. Os credores devem sempre ser levados em primeiro lugar. Inconcebível 

afirmar que não dará o seu melhor, prejudicando mais de 55 mil credores por não estar satisfeito 

com os honorários homologados. O administrador pode a qualquer momento se não se sentir 

confortável renunciar ao processo, mas isso não inclui a possibilidade de prevaricar os 

trabalhos. 
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Além do mais, na fundamentação da decisão, o juiz alegou que teve que intervir por 

diversas vezes ao longo do processo por ineficiência deste profissional. Ocorreu uma verdadeira 

inversão de funções, a partir do momento em que o togado passou a fiscalizar a atuação daquele 

que é, em teoria, o seu fiscal. 

O ponto de ruptura final da confiança entre as partes se deu no momento da entrega da 

lista de credores. Por conta de erros materiais primários alguns créditos foram dobrados, 

onerando em mais de R$ 2 bilhões a recuperação. Tais erros ensejariam até mesmo uma 

destituição, trazendo prejuízos futuros para este administrador, porém o juiz optou por substituir 

por uma outra empresa. 

Por conta do exposto nos soa como via única a retirada deste AJ, independente da via, 

e a nomeação do novo. Da decisão devemos destacar os seguintes trechos: 

 

O Administrador Judicial, como se sabe, é um auxiliar do Juízo da recuperação, uma 

pessoa de confiança do magistrado, que o ajudará na condução do processo. A 

confiança no trabalho do AJ é fundamental nessa relação, como ressalta a doutrina e 

a jurisprudência sobre o tema. Confiram-se as palavras de Fabio Ulhoa Coelho: “O 

administrador judicial é escolhido pelo juiz e será sempre uma pessoa de sua confiança 

com a incumbência de o auxiliar na administração da massa falida” (Comentários à 

Lei de Falências, 11ª edição, RT, pagina 102) Havendo quebra dessa confiança, outra 

solução não é possível que não o afastamento do AJ. 

 

Se, como demonstramos em capítulo pertinente, entendemos como necessária a 

extensão dos limites da atuação do AJ nos processos de Recuperação Judicial, o não 

cumprimento da atribuição mínima não pode ser aceita de forma alguma. 

Para a nomeação de um novo profissional, o magistrado optou dentre os outros três 

restantes da lista apresentada pela Anatel escolher a BDO Consultoria como nova responsável 

pelo financeiro. Aconteceu que esta rejeitou o encargo por não se considerar apta para realizar 

o mister no estágio em que se encontra. 

Por fim, o Escritório de Advocacia Arnoldo Wald, foi escolhido para acumular ambas 

funções, jurídica e financeira. No que diz respeito aos honorários, este herdou a parte 

anteriormente pertencente à PWC, com um decréscimo de 30% do valor restante para 

prosseguir com os trabalhos e afastar a possibilidade de convolação do processo em falência. 
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CONCLUSÃO 

 

Levando-se em conta o que foi observado nesta pesquisa, podemos aduzir que a 

atuação do Administrador Judicial precisa ser revista em alguns pontos.  

Entendemos a necessidade de evitar uma intervenção excessiva, afinal, ninguém 

conhece melhor os pormenores da gestão de uma empresa que a própria diretoria. Entretanto, 

um profissional com notório saber do assunto e imparcialidade, definitivamente, deve ter sua 

opinião levada em conta. 

Em um ordenamento jurídico que preza pela primazia da proteção dos empregos, da 

fonte produtora e da função social, parece compatível com uma união de esforços nesta direção. 

Com uma análise histórica bem preparada, traçando a evolução ao longo dos tempos, 

é possível imaginar como poderia ser caso os limites fossem estendidos. No direito romano o 

instituto funcionava com diversas ressalvas. No regramento que dominou o país no momento 

anterior à república, o síndico apenas assistia de forma relativamente passiva aos 

acontecimentos. Da edição da lei 7661/45, esses poderes foram aumentados substancialmente. 

Neste ponto talvez tenha havido um certo retrocesso no novo diploma. Com a criação 

do Comitê de Credores, as atribuições do Administrador Judicial voltaram a estar mais limitadas 

verificação de crédito. 

Por raciocínio lógico, não há prejuízo em aumentar o escopo de atuação deste 

profissional nas situações em que a diretoria é mantida no controle dos ativos. Um trabalho em 

conjunto parece ser o mais interessante para resguardar o direito dos credores, em especial dos 

trabalhistas. 

No Direito Americano, há certa dicotomia por se tratar de ordenamento de mercado 

livre e que privilegia o contrato entre as partes. Um terceiro imparcial poderia configurar uma 

possível intervenção excessiva na liberdade das partes. Porém, os próprios envolvidos 

entendem que, por vezes, é necessário uma visão externa para maximizar a realização dos 

ativos. 

Por fim, retornando ao caso brasileiro, ao apresentar o processo de Recuperação 

Judicial da Oi temos um caso prático de necessidade de atuação direta do administrador. Apesar 

da extrema peculiaridade em alguns pontos, o próprio magistrado, em decisão fundamentada, 

argumentou favoravelmente em sentido de uma maior participação daquele, de forma que 

julgamos acertadíssima. 
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