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RESUMO 

O ordenamento jurídico brasileiro parte do pressuposto que as pessoas 

jurídicas de direito público são solventes. Em consequência, o tratamento legal 

referente à Recuperação Judicial e à Falência se limita às empresas de cunho 

privado, excluindo inclusive empresas públicas e sociedades de economia 

mista. Diante desse cenário, os entes públicos que passam por crises 

econômico-financeiras não detêm instrumentos legais que regulamentem tal 

situação. O caso do Rio de Janeiro tem chamado a atenção do legislador e do 

Estado ante a necessidade de mecanismos que deem suporte à pessoa 

jurídica de direito público insolvente para que esta possa se reorganizar. Com 

uma redução na receita pública líquida de mais de 25 bilhões de reais, 

decorrentes de fatores como má gestão administrativa e queda inesperada nos 

royalties do petróleo, a saída encontrada pelo Rio de Janeiro foi a decretação 

do estado de calamidade pública. Constatando esse problema, o Poder 

Executivo sancionou uma lei complementar criando o Regime de Recuperação 

Fiscal, que busca auxiliar os estados insolventes através de benefícios como a 

dilação no prazo para adimplir as dívidas contraídas com a União. No entanto, 

a medida além de ser recente e ainda não ter desenvolvido efetividade prática, 

também é restrita, pois só abrange a relação creditícia do estado com a União. 

Analisando possíveis soluções para a situação do Rio de Janeiro, a presente 

monografia buscou traçar um estudo comparado com o ordenamento jurídico 

norte americano, que no nono capítulo (Chapter 9) de sua legislação falimentar 

(Bankruptcy Code), traz regulamentação aos casos de insolvência municipal, 

prevendo medidas de renegociação de dívidas com credores públicos e 

privados. Sem deixar de atentar para o fato de que as realidades do Brasil e 

dos Estados Unidos são distintas, pode-se extrair da experiência norte 

americana que a criação de uma legislação específica que regulamente a 

insolvência pública traz resultados efetivos na recuperação do respectivo ente, 

não só por tutelar os interesses envolvidos, mas por conter aparatos que 

viabilizem um verdadeiro reajuste econômico. 

PALAVRAS-CHAVE: Recuperação Judicial. Ente Público. Chapter 9. Crise. Rio 

de Janeiro.  
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1.  INTRODUÇÃO 

Uma das maiores problemáticas enfrentadas pelos gestores públicos e 

privados no decorrer da história é a superação das crises econômicas. 

Variações no nível de desenvolvimento são inerentes ao modo de produzir 

contemporâneo, podendo advir de acontecimentos endógenos ou exógenos. 

No Brasil, por exemplo, a geração de riqueza durante os anos é extremamente 

inconstante. Enquanto em 2013 a taxa de variação do PIB cresceu 3%, um ano 

depois esse crescimento representou apenas 0,1%, seguido de um decréscimo 

de 3,8% no ano de 20151.  

É dever de todo gestor se preparar para os momentos de crise, se 

utilizando das ferramentas disponíveis para conseguir sobressair as 

instabilidades que podem ocorrer. A legislação brasileira oferece, na Lei 

11.101/2005, soluções às empresas que passam por dificuldades financeiras, 

seja no sentido de superarem a crise que vivem com o auxílio dos institutos da 

Recuperação Judicial e Extrajudicial, seja para encerrarem suas atividades 

através do pedido de Falência2.  

Apesar da Lei 11.101/2005 prever mecanismos que visem dar 

providências a situações de crise, ressalta-se que essas providências se 

limitam ao setor privado. Somente sociedades empresárias são acobertadas 

pelo direito recuperacional e falimentar brasileiro, sendo pressuposto que 

pessoas jurídicas de direito público não possam se encontrar em estado de 

insolvência. Por outro lado, nos últimos anos o Brasil vem vivenciando 

situações que demonstram que essa pressuposição, na verdade, não está 

correta. O Rio de Janeiro vem passando por uma grave crise, que gerou, 

inclusive, decretação de estado de calamidade pública. Enfrentando o maior 

caos de sua historia, o Rio de Janeiro sofre em todos os seus setores. Nesse 

contexto, o debate a respeito das possíveis soluções para sanar tal situação 

inspirou o presente trabalho a um estudo, através de um exame do caso do Rio 

                                                 
1
 Indicadores Econômicos da Atividade Industrial no Brasil. Disponível em: 

http://gestaoindustrial.com/index.php/industrial/indicadores-economicos-da-atividade-industrial. 
Acesso: 1 de agosto de 2017. 
2
 BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Nova lei de recuperação e falência comentada. 3.ed. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. P.130. 
 

http://gestaoindustrial.com/index.php/industrial/indicadores-economicos-da-atividade-industrial


de Janeiro, da insolvência da pessoa jurídica de direito público no Brasil, 

fazendo, assim, uma análise comparada com previsões do direito norte 

americano sobre o tema. 

Ressalta-se que, no Bankruptcy Code da legislação norte americana, em 

seu Chapter 9, existe a possibilidade de municipalidades buscarem 

renegociação de débitos, através da apresentação de um plano que atenda as 

formalidades legais e que busque o melhor interesse dos credores.3 É possível, 

portanto, a Recuperação Judicial de entes de pessoa jurídica de direito público, 

diferentemente do que acontece no ordenamento jurídico brasileiro. 

Para a construção e a consecução deste estudo, a metodologia baseou-

se na pesquisa de textos nacionais e estrangeiros sobre a matéria, além da 

consulta dos sítios eletrônicos dos órgãos nacionais e estrangeiros 

responsáveis pela exposição de informações legais sobre o tema. Ainda, foram 

utilizados trabalhos científicos, notícias da imprensa nacional e internacional, e 

análises de casos concretos. 

No presente trabalho, trataremos, primeiramente, dos mecanismos legais 

presentes no ordenamento jurídico brasileiro que têm apoiado os entes 

públicos durante suas crises, para que seja traçado um panorama inicial sobre 

o tema. 

No segundo momento, será abordado o Bankruptcy Code dos Estados 

Unidos, com foco no Chapter 9, que trata da reorganização das 

municipalidades. Serão analisados, também, casos de municípios que, durante 

momentos de iliquidez, recorreram ao Chapter 9 para tentar sanar tal 

circunstância. 

                                                 
3
 “An interpretation of the " best interests of creditors" test to require that the municipality devote 

all resources available to the repayment of creditors would appear to exceed the standard. The 
courts generally apply the test to require a reasonable effort by the municipal debtor that is a 
better alternative for its creditors than dismissal of the case.”  
Traduzido: “Uma interpretação do “melhor interesse dos credores” no sentido de que o 
município dispusesse de todos os recursos disponíveis para o pagamento dos credores seria 
excessiva. As Cortes geralmente entendem que a demonstração de um esforço razoável pela 
municipalidade devedora que seja melhor alternativa aos credores do que a não reorganização 
é suficiente.” Chapter 9. Bankrupcy Basics. United States Courts. Disponível em: 
http://www.uscourts.gov/services-forms/bankruptcy/bankruptcy-basics/chapter-9-bankruptcy-
basics. Acesso: 20 de julho de 2017. 

http://www.uscourts.gov/services-forms/bankruptcy/bankruptcy-basics/chapter-9-bankruptcy-basics
http://www.uscourts.gov/services-forms/bankruptcy/bankruptcy-basics/chapter-9-bankruptcy-basics


Ainda, será feita um breve estudo de como as crises globais afetam as 

empresas e os entes públicos, para que se possa traçar a necessidade de uma 

legislação que apoie esses momentos em ambos os casos.  

E, por fim, trataremos do cerne principal deste trabalho: a situação 

econômica do Rio de Janeiro e como a legislação norte americana pode servir 

de inspiração para a criação de uma lei que regulamente e busque soluções 

para a presente crise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. A CRISE DO ENTE PÚBLICO NO BRASIL: SUPORTE LEGAL  

O ordenamento jurídico brasileiro, através da Lei 11.101/2005, teve 

como preocupação dar uma solução de mercado às empresas em crise, sem 

possibilitar às pessoas jurídicas de direito público, em contrapartida, à busca 

pelos os mesmos mecanismos disponíveis às sociedades empresárias. 

Não existe tratamento específico que dê suporte aos estados e 

municípios que passam por dificuldades financeiras, levando os gestores 

públicos a buscarem uma solução genérica que possa servir para tal propósito. 

Com a experiência atual, percebe-se que a solução que os entes públicos 

estão buscando, ao atingir um patamar de grave crise, é a decretação de 

estado de calamidade pública, como ocorreu nos casos do Rio de Janeiro, de 

Minas Gerais e do Rio Grande do Sul. 

O estado de calamidade pública está definido no decreto nº 7.257/2010 

como “situação anormal, provocada por desastres, causando danos e prejuízos 

que impliquem o comprometimento substancial da capacidade de resposta do 

poder público do ente atingido”.4 Suas formalidades estão presentes na Lei 

12.340/2010, que foi posteriormente modificada pela Lei 12.983/2014. O estado 

ou município atingido decreta estado de calamidade, que deve ser reconhecido 

pela União. Após essa etapa, o Governo Federal definirá as ações que deverão 

ser praticadas nas áreas atingidas e o montante financeiro que será 

direcionado para o local.5 Com a concretização do estado de calamidade 

                                                 
4
 Decreto 7.257/2010. Art. 2º, IV. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-

2010/2010/Decreto/D7257.htm. Acesso: 25 de julho de 2017. 
5
 Lei 12.983/2014. Art. 2

o
  A Lei n

o
 12.340, de 1

o
 de dezembro de 2010, passa a vigorar com 

as seguintes alterações: 
“Art. 1

o
-A.  A transferência de recursos financeiros para a execução de ações de prevenção em 

áreas de risco de desastres e de resposta e de recuperação em áreas atingidas por desastres 
aos órgãos e entidades dos Estados, Distrito Federal e Municípios observará as disposições 
desta Lei e poderá ser feita por meio: 
I - de depósito em conta específica mantida pelo ente beneficiário em instituição financeira 
oficial federal; ou 
II - do Fundo Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil (Funcap) a fundos 
constituídos pelos Estados, Distrito Federal e Municípios com fim específico de execução das 
ações previstas no art. 8

o
 e na forma estabelecida no § 1

o
 do art. 9

o
 desta Lei. 

§ 1
o
  Será responsabilidade da União, conforme regulamento: 

I - definir as diretrizes e aprovar os planos de trabalho de ações de prevenção em áreas de 
risco e de recuperação em áreas atingidas por desastres; 
II - efetuar os repasses de recursos aos entes beneficiários nas formas previstas no caput, de 
acordo com os planos de trabalho aprovados; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/Decreto/D7257.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/Decreto/D7257.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12340.htm#art1a.


pública, várias permissões, que em situação normal seriam consideradas 

abusivas, são feitas ao estado/município que o buscou: parcelamento de 

dívidas, dispensa de licitação, atraso na execução de gastos, dentre outros. 

A grande crítica que se faz ao fato dos entes públicos buscarem a 

decretação da calamidade financeira para obter auxílio em seus contratempos 

econômicos é que, conforme dispõe à legislação sobre o tema, tal recurso não 

foi criado para atender essas situações. O estado de calamidade pública busca 

contemplar acontecimentos anormais provocados por desastres, consoante o 

art. 2º, IV do Decreto 7.257/2010. Tais desastres, em contrapartida, foram 

conceituados como sendo “resultado de eventos adversos, naturais ou 

provocados pelo homem sobre um ecossistema vulnerável, causando danos 

humanos, materiais ou ambientais e consequentes prejuízos econômicos e 

sociais.”6 Depreende-se, através da leitura do texto legal, que o estado de 

calamidade pública tem como intuito abranger desastres relacionados com o 

meio ambiente. A inovação de calamidade pública financeira tem como 

objetivo, na verdade, buscar acessos a recursos e benefícios que, de outra 

forma, seriam inacessíveis.7  

Mostra-se cada vez mais necessário a elaboração, no ordenamento 

jurídico brasileiro, de disposições específicas que tutelem a iliquidez e a 

insolvência pública, não só para dar um auxílio efetivo em retomar as 

atividades regulares dos entes que passam por essa conjuntura, como também 

para evitar que os gestores públicos se utilizem de mecanismos genéricos e 

interpretações extensivas para burlar a lei. Constatando essa necessidade, foi 

instituído recentemente o Regime de Recuperação Fiscal, buscando auxiliar os 

estados insolventes à reestabelecer o equilíbrio fiscal através da dilação do 

prazo do pagamento das dívidas contraídas com a União. Esse instituto será 

analisado em momento posterior, no capítulo referente ao Rio de Janeiro. 

                                                                                                                                               
III - fiscalizar o atendimento das metas físicas de acordo com os planos de trabalho aprovados, 
exceto nas ações de resposta; e 
IV - avaliar o cumprimento do objeto relacionado às ações previstas no caput. 
6
 Decreto 7.257/2010. Art. 2º, II. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-

2010/2010/Decreto/D7257.htm. Acesso: 25 de julho de 2017. 
7
 CONTI, José Maurício. Crise leva finanças públicas ao “estado de calamidade”. 

Disponível em: http://www.conjur.com.br/2016-jun-28/contas-vista-crise-leva-financas-publicas-
estado-calamidade. Acesso: 25 de julho de 2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/Decreto/D7257.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/Decreto/D7257.htm
http://www.conjur.com.br/2016-jun-28/contas-vista-crise-leva-financas-publicas-estado-calamidade
http://www.conjur.com.br/2016-jun-28/contas-vista-crise-leva-financas-publicas-estado-calamidade


Um dos desafios morais que se encontra ao pensar em um tratamento 

legal que apoie casos como o do Rio de Janeiro e o do Rio Grande do Sul, é a 

atitude complacente do legislador em “apoiar” atos de má gestão 

administrativa, que é uma das críticas que o Regime de Recuperação Fiscal 

sofre. O caso dos precatórios, por exemplo, gerou uma Emenda Constitucional 

que, em sua proposta, ficou conhecida como a “PEC do Calote”8. Durante o 

passar dos anos, os gestores públicos não tiveram preocupação em construir 

um planejamento que previsse o adimplemento das condenações contra o 

Poder Público. Ao invés de haver a Intervenção Federal naqueles estados 

devedores, foi criada a Emenda Constitucional nº 62/2009, que veio a ter parte 

do seu texto julgado inconstitucional, sendo substituída pela Emenda 

Constitucional 94/16. O Regime Especial, instituído pela emenda ora 

mencionada, prevê diversos privilégios aos estados, Distrito Federal e 

municípios: prazo para pagamento em cinco anos, 50% dos recursos 

reservados disponíveis para renegociação com credores dentro dos limites 

legais, compensação de precatórios com débitos dos credores, dentre outros.9  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 FILHO, Ricardo Barreto Prata. O novo regime dos precatórios instituído pela Emenda 

Constitucional nº 62/2009. Disponível em: https://jus.com.br/artigos/17935/o-novo-regime-de-
precatorios-instituido-pela-emenda-constitucional-n-62-2009. Acesso: 26 de julho de 2017. 
9
 Novo regime de pagamento dos precatórios é promulgado pelo Congresso. Revista 

Consultor Jurídico. 15 de dezembro de 2016. Disponível em: http://www.conjur.com.br/2016-
dez-15/regime-precatorios-promulgado-congresso. Acesso: 26 de julho de 2017. 

https://jus.com.br/artigos/17935/o-novo-regime-de-precatorios-instituido-pela-emenda-constitucional-n-62-2009
https://jus.com.br/artigos/17935/o-novo-regime-de-precatorios-instituido-pela-emenda-constitucional-n-62-2009
http://www.conjur.com.br/2016-dez-15/regime-precatorios-promulgado-congresso
http://www.conjur.com.br/2016-dez-15/regime-precatorios-promulgado-congresso


3.  LEGISLAÇÃO FALIMENTAR E RECUPERACIONAL NORTE 

AMERICANA 

O Bankruptcy Code é a parte da legislação norte americana que trata sobre 

os institutos da recuperação judicial e da falência. Os Estados Unidos têm um 

índice de aproximadamente 30% de empresas que conseguem ser bem 

sucedidas no processo de recuperação, sendo esta uma legislação 

considerada bastante efetiva e desenvolvida sobre o tema. O Bankruptcy Code 

é uma lei federal, o que significa que será aplicada em todos os estados 

indistintamente e que a jurisdição pertence às Cortes Federais. A Lei da 

Bancarrota, como também é conhecida, tem como principais capítulos os 

Chapters 7, 9, 11, 12, 13 e 15, que serão brevemente elucidados a seguir.10 Os 

capítulos iniciais (1, 3 e 5) fazem uma exposição conceitual e principiológica a 

respeito do código, definindo conceitos e parâmetros a serem seguidos no 

decorrer da lei. 

O Chapter 7, conforme expõe o seu título, trata da liquidação. Nesse 

capítulo, os credores, sejam pessoas físicas ou jurídicas, que se encontram em 

situação de insolvência, têm seu patrimônio liquidado através do pedido de 

falência. Ressalta-se que se durante a condução do processo a Corte entender 

que a insolvência ainda não foi atingida, ela pode transformar o processo de 

liquidação em um processo de reorganização, referente à recuperação 

judicial.11 A Corte pode também, constatando que o devedor pratica atos 

incompatíveis com o estado que alega se encontrar (como sinais exteriores de 

riqueza ou transferência de bens para familiares), indeferir o pedido de falência.  

O Chapter 9, por sua vez, terá capítulo dedicado para análise própria. Em 

síntese, ele se refere ao tratamento que será dado aos casos de insolvência 

municipal. É um capítulo com uma série de peculiaridades, visto que os entes 

públicos são partes processuais e têm tratamento especial em razão desta 

circunstância. Um Município, por exemplo, não pode sofrer a mesma 

                                                 
10

 United States Bankrupcy Code. 2017 Edition. Michigan Legal Publishing Ltd. Quick Desk 
Reference Series TM.  
11

 GONÇALVES, Fábio Antunes. Lei americana consegue preservar empresa da falência. 
Revista Consultor Jurídico. 11 de Julho de 2008. Disponível em: 
http://www.conjur.com.br/2008-jul-11/lei_americana_preserva_empresas_falencia. Acesso: 26 
de julho de 2017. 

http://www.conjur.com.br/2008-jul-11/lei_americana_preserva_empresas_falencia


interferência judicial que uma empresa em sua gestão, pois não compete ao 

Judiciário exercer funções destinadas ao agente público. 

O Chapter 11 foi o capítulo que inspirou a Lei 11.101/2005 e ele trata da 

recuperação judicial das empresas. Este capítulo permite ao devedor que 

apresente um plano que vise reestabelecer a situação da empresa e arcar com 

os débitos contraídos. Sendo o plano aceito pela Corte e pela maioria dos 

credores, ele passará a obrigar inclusive os credores vencidos.12 Ele traz o 

personagem do “debtor in posession”, que corresponde ao devedor que 

continuará no controle dos negócios da empresa. 

“O devedor possuidor é aquele que se mantém na 

administração da empresa, com 

a reorganização concedida, com todos os 

poderes, desde que não haja fraude, 

incompetência e má gestão entre outras 

situações. Entretanto, caso seja verificada 

algumas dessas situações elencadas, há a 

nomeação do síndico, que normalmente é feita 

pelos credores. Podendo ser pessoa física ou 

jurídica, pertencer ou não a U.S Truste, que é uma 

entidade governamental com profissionais 

especializados para atuação na Reorganização e 

Bancarrota dos devedores. O plano 

da reorganização econômica e administrativa para 

superação da crise pode ter a duração de até 6 

(seis) anos.”13 

Com o auxílio do Chapter 11, o devedor pode executar um plano que 

preveja redução de dívidas, modificação de prazos, dentre outras medidas que 

se assemelham à legislação brasileira. Uma grande vantagem do mercado 

norte americano para empresas que buscam os auxílios previstos no Chapter 

11, é que, diferentemente do que ocorre no Brasil, a recuperação judicial não é 

mal vista. No Brasil, muitas empresas deixam de entrar com o pedido de 
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recuperação judicial no momento certo, pois temem a reação do mercado. 

Ainda, para agravar a situação, com a crise econômica e política que vive o 

país, o número dos pedidos de recuperação cresceu e os grandes 

procedimentos noticiados pela mídia têm como agentes as empresas 

envolvidas com a Operação Lava Jato. Essa associação negativa que se faz a 

respeito do instituto da recuperação judicial com a Operação Lava Jato, em 

consonância com a ideia que não há confiabilidade de investimentos na 

empresa que ingressa com o pedido de recuperação, traz uma consequência 

extremamente negativa, na medida em que o empresário, ao atentar para o 

fato de que sua empresa está em situação de iliquidez, podendo chegar à 

insolvência, ao invés de buscar os mecanismos oferecidos pelo direito 

recuperacional, tarda ao fazê-lo. Em conseguinte, a situação da empresa, na 

maioria das vezes, não consegue se reestabelecer: as dívidas aumentam, o 

capital reduz, acaba a reserva e já se alienou grande parte dos ativos. O tempo 

perdido em razão da imagem negativa que o mercado ainda atribui à 

recuperação judicial tem uma consequência muito maior diante da 

probabilidade da empresa não mais conseguir viabilizar um possível plano de 

recuperação. Nos Estados Unidos, em contrapartida, a Recuperação Judicial é 

vislumbrada como um mecanismo que auxilia a empresa em situações de 

dificuldade financeira. A reação do mercado, portanto, não impede que os 

gestores busquem os mecanismos do Chapter 11, fator que interfere 

diretamente no sucesso da recuperação, posto que o tempo é um critério 

decisivo. Grandes empresas como a General Motors, American Airlines e 

Betsey Johson conseguiram se reestabelecer através do direito recuperacional 

norte americano.  

 O Chapter 12 dá tratamento particular aos fazendeiros e pescadores que 

se enquadrem nos moldes da lei, tendo em vista as peculiaridades de suas 

atividades, como a dependência nos fenômenos naturais. 

 O Chapter 13 se refere à reabilitação da pessoa física, permitindo, 

diferentemente do que propõe o Chapter 7, que o devedor mantenha sua 

propriedade e pague os credores dentro de um prazo de três a cinco anos. O 

indivíduo tem que se enquadrar em uma série de especificidades para ser 

elegível, a exemplo de ter uma dívida sem garantia inferior a $336,900 e com 



garantia inferior à $ 1,010,65014. Esse capítulo muito se assemelha ao Chapter 

11, pois, assim como as empresas, o indivíduo tem que apresentar um plano 

para análise da Corte, além dos benefícios que são concedidos como a 

suspensão das dívidas (“automatic stay”), sendo, no entanto, bem mais 

simplificado, inclusive porque se trata de valores bem inferiores. 

 Por fim, o Chapter 15 é provavelmente o capítulo menos utilizado. Ele foi 

incluído no código em 2005 e permite que empresas estrangeiras tenham 

acesso à jurisdição norte americana. É um tipo de cooperação entre a Corte 

norte americana e cortes de outros países sobre casos que envolvam 

insolvência internacional. 15 

 Constata-se, pela explanação supracitada, que a lei norte americana 

sobre falência e recuperação se preocupou em dar suporte aos mais diversos 

tipos de circunstâncias, legitimando vários sujeitos a buscarem esses 

instrumentos legais dentro de suas especificidades: pessoa física, pessoa 

jurídica de direito público, pessoa jurídica de direito privado, classe de 

agricultores, e até empresas internacionais.  

3.1. O Chapter 9 e a reorganização das municipalidades 

 O Capítulo 9 da Lei da Bancarrota cuida da recuperação judicial das 

municipalidades. Através dele, a municipalidade que não consegue cumprir 

com suas obrigações financeiras pode dar entrada no pedido de reorganização. 

Destaca-se que esse pedido deve sempre partir do ente público, sendo esta 

uma ação voluntária, não podendo os credores ou terceiros envolvidos pedirem 

a reorganização. O escopo deste capítulo é concretizar um plano que busque a 

reestruturação e o ajuste dos débitos, oferecendo amparo ao município e 

previsão de pagamento aos credores. Assim, não há a expectativa de uma 

possível falência: uma municipalidade, diferentemente do que ocorre no 

Chapter 11 com as empresas, não pode buscar as previsões do capítulo 

referente à liquidação, pelo fato de não poder simplesmente deixar de existir. 
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Os requisitos de elegibilidade da reorganização municipal são 

considerados restritivos, sendo este um dos principais motivos pelo qual o 

Chapter 9 não é muito utilizado. Primeiramente, o Código exige que, para dar 

entrada no pedido de reorganização, o ente se enquadre no conceito de 

municipalidade (subdivisão política, agência pública ou instrumentalidade de 

um estado). Exige, ainda, que o município tenha autorização estadual para ser 

legitimado, seja através de lei, seja através da autoridade competente - em 

locais como Michigan, por exemplo, deve haver autorização do governador do 

estado -, além de dever comprovar requisitos como encontrar-se em situação 

de insolvência e demonstrar um plano que vise efetivamente ajustar os débitos, 

não apenas atrasar o adimplemento das dívidas.16 Salienta-se que não há 

unanimidade no posicionamento dos estados norte americanos: ao passo que 

alguns estados concedem plena liberdade para seus municípios buscarem a 

reorganização, outros proíbem e alguns nada dizem a respeito. 17 Quando 

ocorre do estado não autorizar o município a buscar o Chapter 9, ou quando 

não há disposição vigente que autorize tal medida, o município insolvente deve 

                                                 
16

 The Bankruptcy Code requires the municipality to specifically show that it is eligible for filing 
by demonstrating that (i) it is insolvent; (ii) it desires to effect a plan to adjust and, not simply to 
delay or evade payment of, its debts; (iii) it (a) has obtained an agreement on a plan from 
creditors holding at least a majority in amount of claims in each class that the municipality 
intends to impair under a plan; (b) has negotiated in good faith with creditors but failed to obtain 
such agreement; (c) is unable to negotiate with creditors because negotiations are 
impracticable; or (d) reasonably believes that a creditor may try to obtain a preferential payment 
or transfer of the municipality’s assets. Good faith has been found to be lacking when a 
municipality provides a “take it or leave it” offer and does not negotiate a feasible plan with 
creditors or waits until just before the filing to meet with creditors. If the municipality is not 
eligible to file a chapter 9, the court must dismiss the case.  
Traduzido: “O Código de falência exige que o município mostre especificamente que é elegível 
para arquivamento demonstrando que (i) é insolvente; (Ii) deseja efetuar um plano para ajustar 
e, não simplesmente atrasar ou evadir o pagamento de suas dívidas; (Iii): (a) obteve um acordo 
sobre um plano de credores detentores de pelo menos uma maioria em quantidade de créditos 
em cada classe que o município pretende prejudicar de acordo com um plano; (B) negociou de 
boa fé com os credores, mas não obteve tal acordo; (C) é incapaz de negociar com credores 
porque as negociações são impraticáveis; Ou (d) acredita razoavelmente que um credor pode 
tentar obter um pagamento ou transferência preferencial dos ativos do município. A boa fé foi 
descoberta faltando quando um município oferece uma oferta "pega ou deixa" e não negocia 
um plano viável com credores ou espera até antes da apresentação para se encontrar com 
credores. Se o município não for elegível para apresentar um capítulo 9, o tribunal deve demitir 
o caso.” 
MILLER, Judith Greenstone; HAGE, Paul R. A Guide to Chapter 9 of the Bankruptcy Code: 
What you need to know.The Jaffe Update: Legal News Delivered. Junho 2013. Pág. 2. 
Disponível em: http://www.jaffelaw.com/user_area/uploads/guidetochapter9.pdf. Acesso: 27 de 
julho de 2017. 
17

 Municipal Bankruptcy: State Authorization Under the Federal Bankruptcy Code. PLRI 
Public Law Research Institute. UC Hastings College of Law. Pág. 5 a 9. Disponível em: 
https://gov.uchastings.edu/public-law/docs/plri/muniban.pdf. Acesso: 27 de Julho de 2017. 

http://www.jaffelaw.com/user_area/uploads/guidetochapter9.pdf
https://gov.uchastings.edu/public-law/docs/plri/muniban.pdf


buscar outros meios de solucionar o cenário que o atinge, a exemplo dos 

métodos alternativos de resolução de conflitos. 

Confirmado o plano de recuperação, os municípios são contemplados 

com o instituto da “automatic stay”, igualmente previsto no Chapter 11, que visa 

suspender as ações ingressadas com o intuito de cobrar os débitos existentes, 

abrangendo o município, a sua propriedade e os seus oficiais. Esse instituto, 

entretanto, não inclui os créditos fiduciários, que não são englobados pelas 

disposições do nono capítulo.  

Sobre os poderes da Corte que lida com o processo de reorganização, 

algumas ressalvas precisam ser feitas. Primeiramente, a Corte falimentar 

poderá, observando que o plano apresentado pelo município é viável e visa 

também satisfazer os interesses dos credores de forma equitativa, aprovar o 

plano através do “cram down”, necessitando apenas que uma das classes de 

credores o aprove18. 

De acordo com a “Tenth Amendment” (décima modificação) da 

Constituição dos Estados Unidos, os estados devem ter livre soberania sobre 

seus assuntos internos, tendo poderes de exercer a atividade política de gerir 

seus municípios com liberdade. Portanto, consoante dispõe a seção 904 do 

“Bankruptcy Code”, a Corte responsável pela condução do processo de 

recuperação não deve interferir em nenhum assunto político ou governamental, 

bem como na receita e na propriedade do município.19 Dessa forma, o 
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 §904. Limitation on jurisdiction and powers of court 
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Judiciário fica limitado em seu poder de atuação, sofrendo restrições que não 

seriam impostas nos outros capítulos do código. Não é necessário, por 

exemplo, aprovação da Corte para que o município possa alienar ativos ou 

investir capital em obras de infraestrutura. Também é em razão da “Tenth 

Amendment” que deve haver a permissão estadual para que o município entre 

com o pedido de reorganização. Ainda, se o município por algum motivo não 

mais desejar se submeter ao Chapter 9, tem plena discricionariedade de pedir 

a desistência do processo, desde que arque com as custas judiciais. 

Por outro lado, a Corte pode inadmitir o processo de reorganização a 

qualquer momento, se demonstrados aspectos como o atraso injustificado nos 

pagamentos, prejudicando os credores, ou a inabilidade de propor ou cumprir o 

plano no prazo legal, dentre outras disposições que estão contidas na seção 

930 do Bankruptcy Code.20  

Outra questão que merece referência sobre o Chapter 9 é a 

possibilidade de o devedor unilateralmente recusar contratos executivos. No 

processo de recuperação – seja no Chapter 9 ou no Chapter 11 -, a priori, o 

devedor decidia quais contratos desejava manter e quais os que desejava 

rejeitar. Em razão das obrigações trabalhistas representarem grande parte do 

orçamento dos municípios e das empresas, na maioria dos casos rejeitam-se 

os Acordos Coletivos celebrados com os sindicatos. A rejeição unilateral dos 

acordos coletivos, prevista na seção 365 do código, sofreu grande 

desaprovação popular no decorrer dos anos, pois se mostrava abusiva aos 

direitos trabalhistas. O Congresso, em resposta à opinião pública, criou a seção 

1113, com o objetivo de regulamentar a questão: o devedor não mais podia se 
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liberar das obrigações trabalhistas unilateralmente, devendo se submeter à 

aprovação da Corte Falimentar e atender aos requisitos legais estabelecidos.21 

O grande problema o Chapter 9 não foi incluído nas disposições da § 1113, 

levando a entender que pode haver a rejeição dos contratos consoante dispõe 

a seção 365, sem as limitações ora criadas. Ratificando esse entendimento, em 

diversos casos a jurisprudência das cortes se manifestou pela não aplicação da 

§ 1113 na insolvência municipal.  

O Município de Vallejo, na Califórnia, por exemplo, estava sobre o 

processo de reorganização desde 2008 e rejeitou parte dos acordos coletivos 

que havia celebrado com os sindicatos dos policiais, bombeiros, eletricistas e 

equipes de gestão administrativa. O caso foi à corte falimentar, que declarou 

que, de fato, a seção 1113 não se aplica aos casos de reorganização 

municipal, tendo o devedor plena liberdade de rejeitar os acordos coletivos nos 

termos da seção 365 e da legislação do estado.22 Devido ao caso de Vallejo e 

visando conter que municípios recorressem ao Chapter 9 para livrar obrigações 

trabalhistas, o legislativo da Califórnia, ainda no ano de 2009, tentou aprovar 
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um projeto de lei chamado California Assembly Bill 155, que visava dificultar o 

processo para que os municípios dos estados californianos buscassem a 

reorganização prevista no Bankruptcy Code, através da necessidade de 

aprovação por uma comissão prévia. O projeto não obteve sucesso, mas 

chamou a atenção para a problemática da busca do Chapter 9 com o único 

intuito de livrar os encargos decorrentes do direito do trabalho. Portanto, 

conforme se pode observar, apesar da Lei da Bancarrota ser considerada 

como uma referência no assunto de Recuperação Judicial, ela recebe várias 

críticas no tocante à proteção dos direitos sociais.  

O processo de reorganização municipal, apesar de oferecer uma série 

de vantagens para o ente público, não se resume a benefícios. Em curto prazo, 

a municipalidade que buscar a recuperação judicial terá que fazer diversos 

investimentos financeiros para contratar assistência legal e administrativa que 

conduza o processo, além de investimentos no sentido de viabilizar acordos 

com os credores e o desenvolvimento do plano de recuperação. Além disso, 

instabilidade política gera insegurança nos investidores, e, ao observar que um 

município entrou com o pedido de reorganização, a reação do mercado pode 

atingir negativamente a economia municipal. Los Angeles, em ocasião bem 

mais simples, quando aparentemente havia uma disputa entre o prefeito e o 

departamento de água e de energia da cidade, foi rebaixada na classe de 

investimentos de Aa3 para Aa2.23 

 Assim, é importante que os gestores públicos façam uma análise dos 

prós e contras da reorganização prevista no Chapter 9, para que apenas 

busquem a reorganização quando constatarem que de fato é a melhor solução 

para a situação em que se encontra o município. Apesar de ainda ser pouco 

utilizado quando comparado aos outros capítulos do Bankruptcy Code, o 

Chapter 9 tende a ser cada vez mais procurado, diante das crises constantes 

que atingem o setor financeiro. 
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3.2 Análise de municipalidades que recorreram ao Chapter 9 

 O Chapter 9 é considerado um dos capítulos menos utilizados do 

Bankruptcy Code, juntamente com o capítulo que trata de insolvência 

transfronteiriça. No entanto, a importância da reorganização municipal 

ganhou repercussão com a crise de 2008, que levou várias municipalidades 

ao endividamento e à impossibilidade de arcar com os débitos contraídos. 

Conforme se pode observar no Gráfico 124, mais de uma dúzia de 

municípios deram entrada no pedido de reorganização após o ano de 2008, 

podendo se perceber que os efeitos da crise, somado aos problemas 

internos de cada local, tem se alastrado e gerado consequências ao longo 

dos anos.  

 

3.2.1 Vallejo 

 Desde a Grande Recessão que atingiu os Estados Unidos, vários 

municípios entraram em processo de reorganização, sendo Vallejo, na 

Califórnia, um dos grandes atingidos. O município de aproximadamente 120 mil 

habitantes, deu entrada no pedido de recuperação em 2008, alegando a 
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impossibilidade de arcar com suas despesas, principalmente no que se refere 

aos trabalhadores e aos aposentados.   

 Conforme já citado, Vallejo é considerado um dos casos de referência 

jurisprudencial no que diz respeito às obrigações trabalhistas nos processos do 

Chapter 9, pois se utilizou da possibilidade de rejeitar Acordos Coletivos para 

renegociar suas dívidas com classes como a de policiais e bombeiros, que 

representavam cerca de 80 milhões de dólares do orçamento geral. Em 

contrapartida, houve diminuição de 40% na escolta policial, o que gerou o 

aumento da criminalidade e da prostituição. 25 

 Para que Vallejo pudesse se recuperar, os gestores tentaram 

implementar soluções inovadoras. Investiram cerca de 500 mil dólares em 

equipamentos segurança que suprissem a redução da mão de obra humana, 

mecanizando o sistema, além de terem incentivado a cooperação dentro das 

comunidades. Ainda, Vallejo usou uma estratégia primariamente utilizada em 

Porto Alegre, no Brasil: se a população votasse a favor do aumento dos 

impostos, o que arrecadaria cerca de 9 milhões de dólares para a economia 

municipal, haveria uma votação para definir a destinação do montante, 

permitindo uma gestão participativa. 26 

 O plano aprovado em juízo previa ainda um deságio de quase 50% 

referente aos títulos emitidos pelo município, além da redução nos gastos com 

saúde e da renegociação das obrigações trabalhistas.27 Estima-se que foram 

gastos cerca de 10 milhões de dólares em despesas legais e administrativas 

durante o processo de reorganização de Vallejo. Em 2011, o município 

apresentou um plano para dar fim ao processo de recuperação, obtendo 

aprovação da Corte Federal. Vallejo já atingiu diversos avanços desde que saiu 
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do estado de reorganização, como a redução da taxa de desemprego que em 

2011 representava 13,1% e em 2016 já atingiu 5,3%.28  

3.2.2 Jefferson County 

Jefferson County, no Alabama, entrou com o pedido de recuperação em 

novembro de 2011, apresentando débitos que somavam 4.23 bilhões de 

dólares. Desse montante, três bilhões de dólares representavam dívidas aos 

detentores de títulos que investiram no projeto de expansão e reparação do 

sistema de esgoto a partir de 1997.  

O projeto de aprimoramento da rede de esgotos, durante a sua 

execução, teve o aumento de mais de dois bilhões de dólares no custo inicial 

previsto. Tal projeto foi também cenário de grandes esquemas de corrupção, 

fato que ficou evidenciado pela prisão, em 2009, do prefeito de Birmingham – 

cidade em que se encontra Jefferson County – por lavagem de dinheiro, fraude, 

suborno e conspiração, tendo relação direta com a reparação do sistema de 

esgoto.29 A soma desses fatores resultou numa dívida de três bilhões de 

dólares e na impossibilidade do município arcar com o endividamento.  

Dois anos após ingressar com o pedido de reorganização, Jefferson 

County conseguiu chegar a um consenso com seus credores e dar fim ao 

processo de recuperação. Durante o período de quatro anos, ficou estabelecido 

o aumento anual nas taxas de esgoto em quase 8%30. No tocante aos titulares 

dos créditos referentes ao projeto da rede de esgotos, o município conseguiu 

um deságio de 40% do valor total, com grandes credores como J.P Morgan 

perdoando dívidas de 842 milhões de dólares. 31
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3.2.3 Harrisburg 

Situação parecida com a de Jefferson County, o município de 

Harrisburg, na Pensilvânia, também deu entrada no pedido de reorganização 

em razão de débitos contraídos por um projeto de infraestrutura. No caso de 

Harrisburg, as dívidas somavam quase 400 milhões de dólares, sendo grande 

parte do valor associado diretamente a um programa mal sucedido de 

incineração de lixo32. Os credores e bondholders começaram a ingressar com 

uma série de execuções no intuito de receber os valores devidos, o que levou o 

município a buscar o Chapter 9. 

O caso de Harrisburg é peculiar, pois a Corte não admitiu o pedido de 

recuperação do município, por considerar que não atendia aos critérios de 

elegibilidade. Apesar da legislação da Pensilvânia a priori autorizar a 

reorganização prevista no Chapter 9 através do “Ato 47”, o legislativo passou 

uma lei, talvez por já presumir a situação de Harrisburg, que proibia municípios 

de ingressarem com o pedido de reorganização até junho de 2012. 33 

Sem a ajuda dos benefícios do Chapter 9, Harrisburg conseguiu 

alcançar um acordo com seus credores, que se apoiou na venda de ativos, 

aumento de impostos e renegociação das obrigações trabalhistas.  

3.2.4 Detroit 

O processo de reorganização de Detroit é pioneiro na análise do tema, 

por ter sido o maior caso de insolvência municipal da história dos Estados 

Unidos.34 Apresentando uma dívida que se estimava entre 18 e 20 bilhões de 

dólares, Detroit deu entrada no pedido de recuperação alguns meses depois de 

decretado o estado de emergência, que teve como resultado a nomeação de 

um interventor para administrar a crise financeira. 
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Detroit era conhecido por ser o centro da indústria automobilística norte 

americana. No ano de 1950, com as três grandes indústrias de carro sediadas 

em Detroit (Chrysler, General Motors e Ford), a população do município 

representava quase dois milhões de habitantes, pois o crescimento dessa 

indústria atraía a mão de obra. Por outro lado, a economia de Detroit passou a 

se apoiar no setor, que foi um dos motivos que levou à insolvência35.  

Ressalta-se que a questão racial da época teve grande interferência no 

impacto populacional do município: em razão da migração dos negros para 

Detroit em busca de empregos na indústria automobilística, a população branca 

da sociedade, que buscava a segregação racial, começou a migrar para os 

subúrbios e para outras localidades.36 Associado a esse problema, com o 

passar dos anos, a indústria de automóveis passou a mecanizar cada vez mais 

o seu sistema, gerando redução de mão de obra humana. Ainda, a competição 

da indústria internacional crescia cada vez mais e a crise da energia de 1970 e 

a recessão de 1980 levaram os habitantes a deixarem Detroit. 37 

Com o grande decréscimo populacional imprevisível e com a crise da 

base da economia do município, a arrecadação do Fisco foi gravemente 

atingida e, em consequência, os serviços básicos a serem prestados pelo ente 

público. Tentando aumentar a arrecadação, houve o aumento dos impostos, 

levando à classe privilegiada que ainda restava a buscar outros municípios.  

Constatando tal situação, o governador de Michigan decidiu interferir, 

decretando estado de emergência e nomeando um interventor para administrar 

as finanças e elaborar um plano de renegociação de dívidas. Alguns meses 

depois, o interventor, detentor dos poderes do Public Act 43638, apresentou um 
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plano de ajuste de débitos para a Corte Federal, que deferiu o pedido de 

reorganização de Detroit nos termos do Chapter 9. 

 O plano executado por Detroit previu cortes drásticos em gastos 

previdenciários, o que resultou em inúmeras ações perante a Corte Federal, 

pois se questionava a legalidade da medida em razão de haver disposição em 

lei estadual prevendo que tais gastos eram intocáveis. A Corte, em 

contrapartida, confirmou os respectivos cortes de gastos, em razão de não 

estar previsto na Constituição Estadual, somente em lei ordinária, a devida 

proibição, tendo a Corte Federal competência para autorizar a redução 

buscada.39  

Além do corte nos gastos previdenciários, vários importantes 

mecanismos do plano de reorganização de Detroit foram aprovados, como 

obras de revitalização da cidade, renegociação de débitos trabalhistas com os 

sindicatos e o “Grand Bargain”. O “Grand Bargain” representou um fundo criado 

por agentes privados, fundações e o Estado de Michigan, que arrecadou quase 

um bilhão de dólares, visando impedir que obras do Instituto de Arte de Detroit 

fossem vendidas para pagar os credores.40  

Detroit ainda tenta se reestruturar de todos os obstáculos que 

apareceram ao longo de sua trajetória. Estratégias que estão sendo 

implementadas, como redução no preço dos aluguéis, buscam atrair mais 

habitantes – e, consequentemente, contribuintes – e novas empresas.41 O 

plano de reorganização trouxe auxílio para o município, mas vários são os 

desafios para o futuro.  
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4. AS CRISES GLOBAIS E SUAS REPERCUSSÕES NO ÂMBITO 

PÚBLICO E PRIVADO 

Durante o decorrer da história, a presença das crises econômicas se 

fez constante. Em consequência, a busca por sistemas que superem situações 

de recessão também acompanhou o passar das décadas. Crises globais ou 

internas fazem surgir modelos que visam preservar o bom funcionamento 

econômico. O Keynesianismo, por exemplo, surgiu em um contexto pós 1929, 

buscando suprir as falhas do liberalismo.42 O socialismo de mercado chinês, 

por outro lado, visava mudar os parâmetros de isolamento econômico, se 

utilizando do capital estrangeiro para industrializar o país.43 

A conclusão que se pode tirar, durante todas as experiências históricas 

vivenciadas e todos os modelos propostos, é que crises econômicas são 

inevitáveis, principalmente nos termos do modo de produção capitalista que 

domina a maioria dos países.44 O pressuposto de existência das relações 

privadas é a obtenção de lucro, mas o risco é uma consequência natural da 

atividade, e, a partir do momento que a crise surge, que as pessoas passam a 

contrair dívidas e que a produtividade passa a ter uma retração, a própria 

estrutura do sistema econômico pode entrar em colapso.  

Estudiosos costumam dividir os ciclos econômicos em quatro fases 

que, apesar de serem consideradas repetitivas, podem variar na duração e na 

intensidade, como se pode observar pela ilustração do Gráfico 245: 
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A expansão, o auge, a recessão e a depressão são períodos cíclicos 

que podem surgir em decorrência de inúmeros fatores externos e internos. 

Esses ciclos afetam entes públicos e privados e, dependendo do fato gerador 

da crise, terão efeito de causa – consequência entre a iniciativa privada e o 

setor público. Em casos de instabilidade política, por exemplo, empresários 

deixam de investir no país em razão da insegurança gerada, que afeta 

diretamente a produção, o consumo, a inflação e o desenvolvimento como um 

todo. Nessa situação, percebe-se que um fator problemático no setor público 

gera consequências em todos os setores da economia. 46  

Da mesma forma, o inverso pode acontecer e empecilhos na iniciativa 

privada podem prejudicar o setor público. No caso de Detroit, por exemplo, a 

concorrência estrangeira no setor automobilístico e a mecanização dos meios 

de produção fez grande parte da população migrar, afetando a arrecadação e, 

em consequência, o desempenho das atividades públicas.  

Todo mercado está sujeito a aumento de concorrência, infortúnios 

políticos, desastres naturais, acentuação dos tributos, e a diversos outros 

fatores que podem gerar uma crise local ou mundial. Superar todos esses 

obstáculos que interferem diretamente no bom funcionamento do Estado e das 

empresas é extremamente difícil e pode resultar em uma situação de 

insolvência generalizada. 
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É nesse contexto que surge o Direito Recuperacional e Falimentar, 

visando dar regulamentação jurídica às situações de iliquidez e de insolvência. 

A modificação ocorrente na legislação brasileira em decorrência do advento da 

Lei 11.101/2005 tem significância não somente da perspectiva de perseguir os 

princípios empresarias, mas é um alicerce importantíssimo na busca pela 

estabilidade econômica do país. O procedimento da Recuperação Judicial tem 

papel fundamental no bom funcionamento econômico na medida em que 

permite às empresas que passam por um período de crise uma tentativa de se 

reinserirem no mercado. A legislação brasileira, antes da Lei 11.101/05, era 

estritamente punitiva, e tinha basicamente o caráter falimentar, havendo 

previsão da concordata que, na verdade, servia apenas para adiar a falência. A 

antiga lei de falências teve que ser modificada, pois, além de já estar 

extremamente defasada para a realidade, sofria com uma série de ações 

fraudulentas no decurso do procedimento falimentar, além da grande diferença 

jurisprudencial existente acerca do tema e da dificuldade processual para 

concluir os processos. Não havia preocupação com a função social da empresa 

e sua continuidade, buscando apenas satisfazer o interesse dos credores. A 

Recuperação Judicial atua como mecanismo de concretização do princípio da 

preservação da empresa, sendo instrumento para que as sociedades 

empresárias superem crises momentâneas, objetivando a manutenção de 

empregos, a satisfação dos interesses dos credores e a sustentabilidade 

econômico-financeira.  

Porém, como já aludido no capítulo que tratou da regulamentação 

jurídica brasileira, essa lei limita-se aos casos de crise empresária, com as 

exceções legais previstas no Art. 2º da Lei 11.101/2005.47 A viabilidade da 

regulamentação da insolvência do ente público no Brasil será analisada a 

seguir, tomando por base as disposições já elucidadas do Chapter 9, o Regime 

de Recuperação Fiscal e a análise do caso do Rio de Janeiro.  
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5. O CASO DO RIO DE JANEIRO E A NECESSIDADE DA 

REGULAMENTAÇÃO DA INSOLVÊNCIA PÚBLICA NO BRASIL: 

SOLUÇÕES E PERSPECTIVAS PARA O FUTURO 

No dia 17 de junho de 2016, Rio de Janeiro decretou estado de 

calamidade pública. Como motivos, o decreto nº 45.692 listou: a) a grave crise 

econômica que assola o Estado do Rio de Janeiro; b) a queda na arrecadação, 

principalmente a observada no ICMS e nos royalties e participações especiais 

do petróleo; c) todos os esforços de reprogramação financeira já empreendidos 

para ajustar as contas estaduais; d) que a referida crise vem impedindo o 

Estado do Rio de Janeiro de honrar com os seus compromissos para a 

realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016; e) que tal fato vem 

acarretando severas dificuldades na prestação dos serviços públicos 

essenciais e pode ocasionar ainda o total colapso na segurança pública, na 

saúde, na educação, na mobilidade e na gestão ambiental; f) que a interrupção 

da prestação de serviços públicos essenciais afeta sobremaneira a população 

do Estado do Rio de Janeiro; g) que já nesse mês de junho as delegações 

estrangeiras começam a chegar na cidade do Rio de Janeiro, a fim de permitir 

a aclimatação dos atletas para a competição que se inicia no dia 5 de agosto 

do corrente ano; h) por fim, que os eventos possuem importância e 

repercussão mundial, onde qualquer desestabilização institucional implicará um 

risco à imagem do país de dificílima recuperação.48 

 Constata-se, através dos motivos apontados, que a crise do Rio 

de Janeiro não se deu devido ao aumento de despesas, mas principalmente 

pela queda da receita.  

 O documentário do jornalista Fernando Gabeira, “A Falência 

Econômica do Rio de Janeiro”, aponta que de 2014 a 2016 a receita pública 

líquida caiu mais de 25 bilhões de reais. O estado sustentava sua economia 

nos setores de petróleo e gás e, enquanto a receita dos royalties do petróleo 

representava cerca de 12 bilhões de reais em 2013, em 2016 caiu para menos 
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de 4 bilhões. Além disso, o setor petrolífero brasileiro foi diretamente atingido 

pelos escândalos da Petrobrás. 

O Rioprevidência – Fundo Único de Previdência Social do Estado do 

Rio de Janeiro – tem dívida estimada em 18 bilhões de reais devido a 

operações de adiantamento de receita49, a exemplo do lançamento de 

debêntures, que dava como garantia a arrecadação advinda dos royalties. Com 

a queda do barril do petróleo, como se pode observar no Gráfico 350, aliada à 

diminuição da arrecadação do ICMS, não houve o faturamento esperado, 

aumentando ainda mais o déficit das contas públicas. 

 

 Em entrevista concedida à Época,51 Jorge Jatobá, economista da 

Ceplan, explica que essa queda no preço do petróleo se deu principalmente 

pelo aumento de sua produção, comandada pelos Estados Unidos. Diante 

desse cenário, a Opep não reduziu sua produtividade local, gerando um grande 

aumento da oferta, e a demanda estimada não foi atingida. Portanto, por uma 
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lógica básica dos princípios da oferta e da demanda, o aumento da oferta sem 

o acompanhamento da demanda leva à queda dos preços. Além disso, fatores 

como a crise mundial e indícios de crise na china também interferiram na 

valorização do petróleo.52 

Associado a esses fatores, o referido documentário também aduz como 

causa da crise uma política de desenvolvimento econômico com desmedido 

incentivo fiscal, na medida em que se deixou de arrecadar 4 a 5 bilhões de 

reais em apostas no futuro. Ainda, a administração do Rio de Janeiro adotou, 

durante os anos, políticas de grande contração de dívidas, além de que cada 

exercício deixava “restos a pagar” (despesas de administrações anteriores) 

para a gestão seguinte, acumulando os débitos do estado.   

Dentre as soluções propostas pelo documentário, o economista Mauro 

Osório aponta a necessidade de ampliação da densidade produtiva do estado, 

para que a receita com a arrecadação seja incentivada. 

Seja por falha da administração das contas públicas, por retração da 

economia nacional, pela redução da arrecadação com o ICMS e com os 

royalties do petróleo, a verdade é que o Rio de Janeiro se encontra em estado 

de caos. Os setores básicos estão comprometidos, os servidores não estão 

sendo remunerados, as aposentadorias não estão sendo pagas e o 

desemprego cresce drasticamente.   

Diante desse cenário, associado à ausência de perspectivas de 

melhora e ao efeito dominó que a crise está produzindo – atingindo outros 

estados, como Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Goiás -, foi sancionado o 

Regime de Recuperação Fiscal, medida ainda considerada restrita, mas que 

ratifica a afirmação de que o Brasil precisa regulamentar a insolvência do ente 

público. 

5.1 Regime de Recuperação Fiscal 
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O estado do Rio de Janeiro deu entrada, no dia 31 de julho de 2017, no 

pedido de adesão ao Regime de Recuperação Fiscal, visando prorrogar o 

pagamento da dívida contraída com a União e ter acesso a um empréstimo de 

quase 4 bilhões de reais.53  

O Regime de Recuperação Fiscal foi instituído pela Lei Complementar nº 

159 e trouxe como escopo “corrigir os desvios que afetaram o equilíbrio das 

contas públicas, por meio da implementação das medidas emergenciais e das 

reformas institucionais determinadas no Plano de Recuperação elaborado 

previamente pelo ente federativo que desejar aderir a esse Regime”, consoante 

dispõe o art. 1º, § 2º.54  

A referida lei foi publicada em maio de 2017, passando a ser 

regulamentada pelo Decreto nº 9109, de 27 de Julho de 2017, que trouxe as 

especificidades práticas do regime. 

Para ser elegível a buscar o referido programa, o estado tem que 

apresentar obrigações superiores ao valor disponível no caixa sem vinculação, 

além de receita anual inferior ao débito do último exercício financeiro e 

despesas liquidadas com pessoal, incluindo juros e amortizações, iguais ou 

superiores à 70% da receita corrente líquida do último exercício financeiro. 55 A 

oposição política critica os critérios de elegibilidade, pois acusa o regime de 

premiar as situações de má gestão administrativa, sem qualquer contrapartida 

de análise da responsabilização do gestor público. Aduzem, ainda, que a lei é 

fruto de lobby político dos estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e 

Minas Gerais, que já decretaram calamidade pública, não dando suporte aos 

estados que vem conseguindo manter a solvência, mesmo diante de uma crise 

nacional que atingiu a todos.  
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Para conseguir ingressar do Regime de Recuperação Fiscal, o estado 

deve apresentar um plano formado por leis que deve conter algumas 

especificidades. Assim como no caso do Chapter 9, em que a municipalidade 

deve comprovar sua insolvência, o Plano de Recuperação deve demonstrar o 

desequilíbrio financeiro do estado pleiteante. Deve, ainda, dispor sobre os 

prazos e as medidas que serão tomadas para reestabelecer o ajuste fiscal.   

Esse programa, apesar de dar regulamentação à situação de 

desequilíbrio das contas públicas dos estados, prevê medidas bem mais 

restritivas aos estados, quando comparado ao Chapter 9, pois só abrange os 

débitos do estado com a União. Os Capítulos VI e VII tratam das prerrogativas 

e dos financiamentos autorizados, dispondo sobre as medidas que beneficiarão 

tais entes para que possa haver o reequilíbrio das contas públicas. Através do 

Regime de Recuperação Fiscal, os estados podem ter suas dívidas com a 

União suspensas por 3 anos, prorrogáveis por mais 3 anos. Ainda, poderão 

contratar operações de crédito, com a garantia da União, que busquem: a) 

financiar programas de desligamento voluntário de pessoal ou auditoria do 

sistema de processamento da folha de pagamento de ativos e inativos; b) 

financiar leilões de pagamento, nos quais será adotado o critério de julgamento 

por maior desconto, para fins de prioridade na quitação de obrigações inscritas 

em restos a pagar ou inadimplidas56; c) reestruturar as dívidas com o sistema 

financeiro; d) modernizar a administração fazendária; e) antecipar receita da 

privatização de empresas de que trata o inciso I do § 1o  do art. 2o (“ empresas 

dos setores financeiro, de energia, de saneamento e outros, na forma do inciso 

II do § 1o do art. 4o, com vistas à utilização dos recursos para quitação de 

passivos57”) f) efetivar as demais finalidades previstas no Plano de 

Recuperação.58 Por outro lado, necessitarão, nas leis que compõem o plano, 

prever medidas de ajuste fiscal, como a privatização de empresas e redução de 

incentivos fiscais59 Além disso, sofrerão uma série de vedações, como a 
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criação de concursos públicos que não sejam reposição de vacância, criação 

de cargos que onerem as contas públicas, assim como gastos com publicidade 

que não esteja relacionada com utilidade pública, dentre outros.60 O Regime de 

Recuperação Fiscal se inicia com a homologação pelo Presidente da República 

(que deverá ser precedida de parecer prévio favorável do Ministro da Fazenda 

e da posse dos membros do Conselho de Supervisão) e tem fim com o decurso 

do prazo estabelecido ou com a concretização das metas previstas no plano. 

Por ser uma lei que ainda não gerou consequências práticas, é difícil 

mensurar a efetividade dos resultados buscados. Por outro lado, algumas 

observações sobre o programa devem ser feitas. Percebe-se que o Regime de 

Recuperação Fiscal impõe um controle da União na gestão dos estados que 

ingressarem no programa. Diferentemente do que ocorre no Chapter 9, em que 

o ente público não sofre controle na sua administração, nesse regime os 

estados deverão administrar suas finanças de maneira extremamente restrita. 

Ainda, a lei norte americana prevê uma renegociação de débitos mais 

abrangente, que inclui credores privados e medidas mais liberais, enquanto a 

recuperação fiscal pode ser entendida, na verdade, como um acordo entre 

credor e devedor: a União, credora, exige alguns comportamentos dos estados, 

devedores, para que estes recebam benefícios relativos ao débito. Portanto, 
                                                                                                                                               

I - a autorização de privatização de empresas dos setores financeiro, de energia, de 
saneamento e outros, na forma do inciso II do § 1

o
 do art. 4

o
, com vistas à utilização dos 

recursos para quitação de passivos; 
II - a adoção pelo Regime Próprio de Previdência Social mantido pelo Estado, no que 

couber, das regras previdenciárias disciplinadas pela Lei n
o
 13.135, de 17 de junho de 2015; 

III - a redução dos incentivos ou benefícios de natureza tributária dos quais decorram 
renúncias de receitas instituídos por lei estadual ou distrital, de, no mínimo, 10% a.a. (dez por 
cento ao ano), ressalvados aqueles concedidos por prazo certo e em função de determinadas 
condições e aqueles instituídos na forma estabelecida pela alínea “g” do inciso XII do § 2

o
 do 

art. 155 da Constituição Federal; 
IV - a revisão do regime jurídico único dos servidores estaduais da administração pública 

direta, autárquica e fundacional para suprimir benefícios ou vantagens não previstos no regime 
jurídico único dos servidores públicos da União; 

V - a instituição, se cabível, do regime de previdência complementar a que se referem 
os §§ 14, 15 e 16 do art. 40 da Constituição Federal; 

VI - a proibição de realizar saques em contas de depósitos judiciais, ressalvados aqueles 
permitidos pela Lei Complementar n

o
 151, de 5 agosto de 2015, enquanto não houver a 

recomposição do saldo mínimo do fundo de reserva, de modo a assegurar o exato 
cumprimento do disposto na referida Lei Complementar.” 

VII - a autorização para realizar leilões de pagamento, nos quais será adotado o critério 
de julgamento por maior desconto, para fins de prioridade na quitação de obrigações inscritas 
em restos a pagar ou inadimplidas. 
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enquanto o Chapter 9 deixa à iniciativa do devedor propor as estratégias de 

recuperação, a Lei Complementar nº 159, apesar de exigir um plano elaborado 

pelo estado, já define as mudanças que precisam ser tomadas para um 

possível reajuste fiscal. Em contrapartida, o que se constata de ambas as leis é 

que, para haver a recuperação, interesses sociais precisam ser 

comprometidos. No caso norte americano, medidas como cortes 

previdenciários e redução das obrigações trabalhistas são autorizadas. Já no 

caso do Regime de Recuperação Fiscal, medidas como a suspensão de 

concursos públicos e o congelamento na remuneração dos servidores serão 

tomadas. A recompensa, por outro lado, promete ser mais benéfica: espera-se 

que os estados, no decorrer do prazo estabelecido, consigam reestabelecer os 

serviços públicos essenciais, regularizar o pagamento dos servidores, retomar 

o crescimento econômico e ajustar sua situação fiscal. As implicações práticas, 

no entanto, só poderão ser dimensionadas com o passar do tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. CONCLUSÃO 

Desde séculos passados, através economistas como Nicolau Kondratiev e 

Joseph Schumpeter, já se pode constatar que crises econômicas são inerentes 

ao modo de produzir da sociedade, devendo ocorrer em períodos cíclicos e 

podendo ter como causa uma multiplicidade de fatores. O impacto produzido 

por desequilíbrios econômicos atingem esferas multidisciplinares e a existência 

de ferramentas para auxiliar a superação desses momentos é essencial. 

Tanto o âmbito público, quanto o privado estão sujeitos às consequências 

das crises. A Grande Recessão de 2008, por exemplo, causou nos Estados 

Unidos o encerramento das atividades de várias empresas e, ao mesmo 

tempo, a iliquidez de diversos municípios. Um grande aliado no processo da 

recuperação norte americana foi o Bankruptcy Code. Conforme aponta Stuart 

C. Gilson, professor de Harvard Business School, a recuperação dos Estados 

Unidos ocorreu de forma bem mais célere do que a da Europa, pois a maioria 

dos países europeus têm leis que priorizam o pagamento imediato dos 

credores, ao invés de buscar reabilitar os negócios61. O Chapter 11 

desenvolveu o seu papel na reestruturação das empresas viáveis, enquanto o 

Chapter 9 auxiliou diversos municípios a se reorganizarem. Até então, o 

Chapter 9 só tinha desenvolvido utilidade prática em pouquíssimos casos, mas, 

após a recessão de 2008, a importância da sua existência ficou evidenciada. 

O Brasil passa por um reconhecimento da necessidade de regulamentar a 

insolvência da pessoa jurídica de direito público. Com a instabilidade 

econômica que alcança o cenário nacional e, principalmente, com a crise do 

Rio de Janeiro que atingiu um patamar de total descrença de um possível 

reajuste, medidas já estão sendo tomadas no sentido de dar abordagem ao 

tema. O Regime de Recuperação Fiscal representa a concretização de que a 

crise do setor público precisa ter tratamento específico. Porém, conforme 

aduzido, ainda é uma ação restrita, pois só engloba os débitos contraídos com 

a União. A experiência norte americana, apesar de inserida em um contexto 
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diferente, demonstrou que a aplicação de uma lei que trate sobre a 

reorganização pública pode ser bem sucedida não só na perspectiva de 

satisfazer os credores, mas na reestruturação do desenvolvimento das funções 

básicas do ente público. Portanto, a situação do Brasil só teria a se beneficiar 

de uma legislação que regulamentasse o tema, observando sua realidade 

social e econômica. Afinal, é função do direito acompanhar e abordar as 

mudanças que ocorrem em seu âmbito de incidência.  
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