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RESUMO 

O presente trabalho objetiva analisar como a doutrina e a jurisprudência 

pátria têm recepcionado o instituto do Cram Down, proveniente do sistema 

falimentar norte-americano, que funciona como uma forma de preservação da 

atividade empresarial quando esta entra em conflito com interesses pessoais de 

credores, a fim de evitar que o interesse privado se sobreponha ao interesse público, 

e coibir abusos de direito. A referida análise pautar-se-á no estudo da viabilidade de 

aplicação desse instituto no Brasil, perante a complexidade dos requisitos trazidos 

pelo dispositivo que o regula; a incapacidade técnica para conduzir essa modalidade 

de processo; e a existência de omissões legislativas sobre o tema. Atenção especial 

é dada a um dos vários requisitos exigidos para a composição da Assembleia Geral 

de Credores, qual seja o do quórum deliberativo, que teve a quarta categoria de 

credores incluída pela Lei Complementar n° 147 de 2014; o que implicou na criação 

de lacunas normativas. Pretende-se aqui contribuir para uma construção 

interpretativa das inovações apresentadas, partindo-se de uma análise à luz do 

direito comparado. 
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INTRODUÇÃO 
 

Desde a criação, em 2005, da Lei 11.101, chamada Lei de Falências e 

Recuperação Judicial, registrou-se um exponencial crescimento na quantidade 

de pedidos de recuperação. Tal informação, associada à percepção de que o 

cenário macroeconômico de crise aponta para a manutenção, ou mesmo 

ampliação, desses números, transmite-nos a previsão de que, cada vez mais 

empresas não serão capazes de arcar com seus compromissos financeiros.  

A observância do princípio da preservação da Empresa, mediante a 

compreensão de sua função social, faz-se necessária com fulcro a evitar que a 

sociedade perca uma fonte de emprego, de bens de consumo e de crédito. 

Assim, objetiva-se, por meio de um sistema específico de tutela, que a 

empresa mantenha sua atividade mesmo em crise, representando, conforme 

assevera Jorge Lobo1, o interesse estatal na ininterrupção de empresas 

economicamente viáveis, devido ao entendimento de que toda a crise da 

empresa representa também uma crise à comunidade.  

Partindo dessa perspectiva, a LFR inovou ao incluir, em suas 

disposições normativas, o instituto do “cram down”, importado do direito norte-

americano. Tal mecanismo se caracteriza como uma forma de preservação 

quando a empresa entra em conflito com interesses pessoais de credores, a 

fim de evitar que o interesse privado sobreponha-se ao interesse público; e de 

coibir a prática de abuso de direito, sob a forma do art. 187 do Código Civil. 

A respeito desse instituto, entretanto, ainda se discute a viabilidade 

real de sua aplicação perante a complexidade dos requisitos trazidos pelo 

dispositivo que o regula; bem como pelo conjunto do sistema jurídico brasileiro 

que, diferentemente do americano, não conta com uma Corte especializada na 

matéria; resultando, muitas vezes, em uma lamentável incapacidade técnica 

para conduzir essa modalidade de processo. 

                                                           
1
 LOBO, Jorge apud GUIMARÃES, Maria Celeste Morais. Recuperação Judicial das 

Empresas e Falência à Luz da Nova Lei n. 11.101/2005. 2ª Edição. Belo Horizonte: Editora 
Del Rey, 2007. p. 39. 
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Assim, dentro do contexto de insegurança jurídica e falta de 

disciplinamento completo sobre o instituto, o legislador acrescenta a cereja do 

bolo ao alterar alguns dispositivos da LFR por meio da edição da lei 

complementar 147/2014, acrescentando à lista de classes de credores 

componentes da Assembleia Geral, que visa à análise e aprovação do plano de 

recuperação, uma quarta classe, representante das microempresas e das 

empresas de pequeno porte. 

É nesse contexto de celeuma acadêmica, com uma problematização 

criada dentro de outra já pré-existente e com uma ampla lacuna normativa, que 

se pauta o presente trabalho, no qual buscaremos analisar as posições 

doutrinárias e jurisprudenciais, bem como as omissões legislativas a respeito 

dos institutos. Pretende-se aqui contribuir para uma construção interpretativa 

das inovações apresentadas, partindo-se de uma análise à luz do direito 

comparado.  
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1. DIREITO FALIMENTAR E A RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA 
 

A natureza do instituto da recuperação judicial nos remete a um 

conceito ancestral do qual o próprio direito descende: o de adimplemento das 

obrigações. A Insolvência é um problema econômico que decorre do inerente 

risco que as atividades de cunho empresarial envolvem. E é exatamente na 

Recuperação que repousa o principal instituto jurídico destinado ao 

enfrentamento de crises2. 

Já na Antiguidade, com o Código de Hamurabi, o pagamento das 

dívidas despertava discussões e preocupações, posto que o devedor deveria 

garantir o adimplemento com sua própria vida ou liberdade. Havia, por 

exemplo, o oferecimento de pessoas como garantias de dívidas, bem como a 

venda, como escravo, de quem descumprisse o pagamento de determinada 

indenização à qual fosse condenado3.  

Ainda na Roma Antiga, o não pagamento das dívidas também 

ensejava a escravidão daquele indivíduo que não adimplisse sua obrigação. 

Quando do estabelecimento da lei das XII Tábuas4, esta condicionou a vida do 

devedor à solvência da dívida, permitindo até mesmo a condução do devedor, 

pelo credor, ab torto colo, ou seja, pelo pescoço, ao magistrado, caso aquele 

recusasse o adimplemento; havendo exceção apenas quando o devedor fosse 

um idoso ou um doente. Apenas na fase clássica do Direito Romano, passou-

se a haver uma sofisticação na forma de lidar com as dívidas, possibilitando-se 

o empenho do patrimônio (e não mais da vida) dos devedores aos respectivos 

credores com a finalidade de solver o débito. 

A insolvência, portanto, era hipótese do maior decaimento de condição 

social, levando o devedor a perder seu status político de cidadão, sua liberdade 

                                                           
2
 PIMENTA, Eduardo Goulart. Os Limites Jurisdicionais do Direito de Voto em 

Recuperação de Empresas. Revista NEJ – eletrônica, vol. 18, n.1, p. 151-161,janeiro-
abril,2013. 
3
 MAMEDE, Gladston. Direito Empresarial Brasileiro: falência e recuperação de empresas. 

São Paulo: Editora Atlas, 2012,  v. 4, p. 8. 
4
 ROLIM, Luiz Antônio. Instituições de Direito Romano. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2003, p. 217. 

http://lattes.cnpq.br/1145307919430867
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e até sua vida. Foi somente no Direito Pretoriano, segundo Álvares5, que se 

desenvolveu a ideia de que a insolvência poderia resolver-se de forma limitada 

ao patrimônio do devedor, através de uma posição jurisprudencial reiterada dos 

pretores, que influenciou  a criação da Lex Poetelia Papiria.  

Tal norma limitava a autorização dos credores a entrar apenas na 

posse dos bens com o decreto judicial da insolvência. Entretanto, permanecia a 

forte noção de desonra para o insolvente, que sofria a venditio bonorum, a qual 

acarretava ao devedor a infâmia, nota desabonadora que o acompanhava até 

que tivesse solvido todas as dívidas com seus credores6. 

Na Idade Média, começa a se desenvolver, nas repúblicas italianas, 

uma divisão no tratamento jurídico da insolvência, percebendo-se a 

necessidade de um olhar mais atento à “quebra” do comerciante, em razão das 

particularidades que cada caso abarcava. Nascia o instituto da falência7. 

Foi o estatuto de Verona que, no século XIII, erigiu as primeiras regras 

sobre falência, que entendiam a evasão do devedor insolvente da cidade como 

um pressuposto desse estado, mas que, ao mesmo tempo, estabelecia certa 

tolerância na hipótese de aquele voltar à cidade para renegociar os débitos 

com os respectivos credores. 

Assim, é da Europa, mais especificamente da França (inicialmente) e 

de Portugal que o direito pátrio adquiriu seus moldes para regulamentar as 

falências nas relações comerciais, dando-se a criação do Código Comercial de 

1850; que, aliás, ainda se utilizava da nomenclatura lusitana de “quebra” 

quando dispunha sobre a crise empresarial no Direito Falimentar. 

Entretanto, as legislações pretéritas brasileiras empregadas para lidar 

com a seara falimentar sofriam (e ainda sofrem, como será visto) com diversas 

limitações. Diante disso, desde a criação do referido Código de 1850, primeiro 

diploma legal pátrio a abordar o tema, até o presente dia, o Brasil já contou 

com cinco normas diferentes para regulamentar o direito falimentar, culminando 

na Lei n.º 11.101/05, a chamada Lei de Falências e de Recuperação. 

                                                           
5
 ÁLVARES, Walter T. Apud MAMEDE Gladstone. Op Cit., p. 9. 

6
 REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Falimentar. 13. Ed. São Paulo: Saraiva, 1989, v.1, p.6. 

7
 MAMEDE, Gladston. Op Cit., p. 10. 

http://lattes.cnpq.br/1145307919430867


 
 

10 
 

Conforme análise de Miranda Valverde, as diversas fases 

atravessadas pelo instituto da falência, desde o mencionado Código, explicam-

se por um desgaste da lei frente ao atrito com novas fraudes: 

“Uma lei de falências gasta-se depressa no atrito permanente com a 

fraude. Os princípios jurídicos podem ficar, resistir, porque a sua 

aplicação não os esgota nunca. As regras práticas, que procuram 

impedir o nascimento e desenvolvimento da fraude, é que devem 

evoluir.”8 

Dessa forma, com o passar do tempo, o crescente distanciamento 

entre legislação e realidade, durante os sessenta anos em que imperou o 

Decreto-Lei n.º 7.661/1945, significou, concomitantemente, uma reorganização 

feita pelo próprio judiciário, através de suas decisões e sentenças, da dinâmica 

que regia o direito falimentar, resultando na atualização do conjunto normativo. 

Isto posto, aquela antiga legislação nacional, de 1945, que objetivava 

retirar do mercado o empresário em crise9, e que, por cerca de sessenta anos, 

foi a fonte normativa que regeu nossas discussões sobre Direito Falimentar, foi 

se tornando obsoleta, num período marcado por profundas modificações nos 

ramos comerciais e industriais; tendo em vista os efeitos do fim da Segunda 

Grande Guerra sobre nosso ainda incipiente parque industrial10.  

Assim, a despeito de o instituto da recuperação judicial ser algo 

relativamente novo no nosso Ordenamento, tendo em vista que sua criação 

data apenas de 2005, com a promulgação da Lei supramencionada, que 

revogou o decreto de 1945; essa empreitada no sentido de tentar sanar a crise 

de uma empresa, reabilitando-a para o prosseguimento de suas atividades, já 

não corresponde a algo tão novo ou alheio a muitos outros países. 

Essa construção doutrinária, legislativa e jurisprudencial em torno do 

atualíssimo instituto falimentar passou a se basear na compreensão de que 

nem toda falência é um mal, mas que, muitas vezes, a superação da crise pela 

                                                           
8
 VALVERDE, Trajano de Miranda. A falência no Direito Brasileiro. Rio de Janeiro: Freitas 

Bastos, 1931. 1ª parte, v. 1, p. 25-28. 
9
 TEIXEIRA, Tarcisio. A recuperação judicial de empresas. Revista da Faculdade de Direito 

(USP), v. 105, p. 402-430, 2012. 
10

 PEREIRA, C. B.. Principais Mudanças na Nova Lei de Falência. Revista Prolegis, v. 3, p. 
2, 2007. 

http://lattes.cnpq.br/4974808438124961
http://lattes.cnpq.br/1145307919430867
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empresa, através de uma “solução de mercado”11, pode ser algo mais benéfico 

para o equilíbrio econômico do que o encerramento de suas atividades. 

A recuperação judicial está regulada no Capítulo III da nova Lei de 

2005, em cujo art. 47, dispõe-se que o instituto objetiva viabilizar a superação 

da crise, permitindo a manutenção da fonte produtora, dos empregos e dos 

interesses dos credores, promovendo a chamada Preservação de Empresa, 

sua Função Social e o estímulo à atividade econômica.  

1.1. OS PRINCÍPIOS DO DIREITO EMPRESARIAL 

 

Antes de adentrarmos propriamente na apresentação dos princípios 

que guiam – mas, ao que parece, no Brasil, não regem – o Direito Empresarial, 

percebe-se imperioso estabelecer um breve apanhado sobre a capacidade de 

esses enunciados influenciarem nossas decisões judiciais.  

A importância da delimitação e especificação dos princípios que 

realmente devem servir de embasamento para esta seara do Direito repousa 

cobre o afastamento do fenômeno jurídico que Lênio Streck12 denominou “pan-

principiologismo”. Tal ocorrência, que se pretende evitar, corresponde à criação 

desnecessariamente numerosa, pelo judiciário, de princípios dos mais 

variados, que, apoiados na premissa de que são normas, acabam sendo 

amplamente utilizados para motivar decisões judiciais.  

Nesse fulcro, torna-se necessário ancorar-se sobre o solo das regras 

jurídicas, as quais mais detalhadas e específicas que os princípios, foram 

elaboradas com o intuito de serem necessariamente perseguidas e cumpridas; 

não se furtando, entretanto, de manter observância também aos princípios, 

visto que esses preceitos vislumbram uma otimização daquelas regras. 

                                                           
11

 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial: direito de empresa. Vol. 3. 21. ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 251-255. 
12

 Cf STRECK, L. L.. O pan-principiologismo e o sorriso do lagarto. Consultor Jurídico (São 
Paulo. Online), São Paulo/SP. Acesso em: 28 jun. 2016. 
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Nessa toada, portanto, os princípios devem ser entendidos como 

regras de calibração do sistema13 que, apesar de fazerem parte do sistema não 

são, de fato, seus elementos principais. 

Para Miguel Reale14, os princípios seriam verdades fundantes de um 

sistema de conhecimento que pressupõe necessidades de pesquisa e práxis, 

correspondendo à materialização de valores. São, dessa forma, cânones que 

não foram ditados explicitamente pelo elaborador da norma, mas que estão 

contidos de modo imanente no ordenamento jurídico15. 

Isto posto, dando continuidade ao estudo, impera começar destacando 

os princípios trazidos pelo art. 1º, IV, da Constituição Federal de 1988, que 

sublinha os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Tais princípios 

correspondem a um valor do Estado Democrático de Direito, encontrados como 

fundamento de várias decisões judiciais, sendo indissociáveis, um em relação 

ao outro, e se apresentando como um papel primordial dos particulares na 

exploração econômica e empresarial. 

Além disso, estão presentes ainda, na Carta Magna, em seu artigo 170, 

mais alguns princípios essenciais ao direito empresarial: a propriedade privada, 

a livre concorrência, a soberania nacional, a defesa do consumidor, a redução 

das desigualdades, o tratamento favorecido às pequenas empresas brasileiras 

de capital nacional, o pleno emprego e a dignidade da pessoa humana. 

Nesse sentido, é pressuposto jurídico desse regime a adoção dos 

princípios do Liberalismo no regramento da ordem econômica; de modo que, 

sem um regime econômico de livre iniciativa, de livre competição, não há direito 

comercial. Dessa forma, tenta-se reprimir o abuso do poder econômico e a 

concorrência desleal16. 

                                                           
13

 FERRAZ, Tércio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito. Técnica, 
Decisão, Dominação. 4ª Edição. São Paulo: Editora Atlas, 2003, p. 186. 
14

 REALE, Miguel. Lições Preliminares do Direito. 3ª Edição. São Paulo: Editora Saraiva, 
1976, p. 64. 
15

 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições do Direito Civil. 5ª edição. Rio de Janeiro: 
Editora Forense, 1976, p. 78. 
16

 COELHO, Fábio Ulhôa. Manual de Direito Comercial. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 27. 
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Já no que concerne ao direito falimentar, em específico, este se 

debruça sobre dois princípios: os princípios da função social da empresa e da 

conservação da empresa, temas do tópico seguinte. 

1.1.1. PRINCÍPIOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE EMPRESAS 
 

Diante da reconhecida importância e da relevante consideração da 

chamada Função Social da Empresa – plasmada no art. 170 da CRFB17, 

quando o constituinte faz referência à função social da propriedade privada 

destinada à atividade econômica – justifica-se a existência de um sistema de 

tutela específica para tal instituição frente à sua crise; um sistema protetivo 

estatal, que vise à Preservação da Empresa. 

Dispõe o art. 47 da Lei de Falências e de Recuperação de Empresas: 

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. 

Possuir uma função social corresponde à necessidade de que a 

empresa não fique restrita a seu papel de geradora de empregos e de riquezas, 

por meio do aferimento de lucros e do pagamento de impostos, mas que 

procure proporcionar bem-estar à toda a coletividade e não somente aos 

sujeitos diretamente ligados a ela18. 

Assim, a função social da empresa parte da discussão e da 

problematização de outros princípios importantes ao direito comercial, 

                                                           
17

 Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre 

iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça 

social, observados os seguintes princípios: I - soberania nacional; II - propriedade privada; III - 

função social da propriedade; IV - livre concorrência; (...)  IX - tratamento favorecido para as 

empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e 

administração no País.  
18

 MAGALHÃES, Rodrigo Almeida. Apud PEREIRA, H. V. A função social da empresa. 2010. 
123 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – PUC Minas, Minas Gerais. 2010, p. 61. Disponível 
em: <http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/Direito_PereiraHV_1.pdf> Acesso: 05/12/16. 

http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/Direito_PereiraHV_1.pdf
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mediante o crescimento da relevância da Empresa como instituição social; tais 

como o princípio da função social da propriedade e do contrato. 

Paralelamente, conforme destaca Ulhoa19, o princípio da preservação 

da empresa mostra-se com uma construção do direito empresarial hodierno, 

prestigiando, sobretudo, a conservação da atividade empresarial no que tange 

à imensa variedade de relações que gravitam ao seu redor e que têm interesse 

na sua manutenção, como, por exemplo, os postos de trabalho em relação aos 

empregados, os consumidores em relação aos bens que necessitam, e até 

mesmo o Fisco e a arrecadação dos tributos. 

Como mencionado no início deste tópico do trabalho, é imprescindível 

considerar o princípio da preservação da empresa como corolário daquele 

analisado inicialmente, o qual o princípio da função social. Isto porque o 

interesse social na preservação das atividades empresariais só pode ser 

justificado a partir do respeito à função social que a empresa ocupa.  

A preservação da Empresa se faz necessária, portanto, para evitar que 

a sociedade perca uma fonte de emprego, de bens de consumo e de crédito. 

Objetiva-se, assim, que algumas empresas continuem suas atividades mesmo 

em crise, representando, como certifica Jorge Lobo20, o interesse do Estado na 

continuidade das empresas economicamente viáveis, tendo em vista que toda 

a crise da empresa representa uma crise à comunidade.  

A relevância dada ao princípio da preservação da empresa reflete, 

inclusive, na evolução do direito falimentar nacional. Enquanto, na antiga 

legislação falimentar, privilegiávamos o instituto da concordata21, que se 

preocupava tão somente com a liquidação da empresa e o pagamento de seus 

débitos, a Lei de Falências e Recuperação judicial privilegia a recuperação 

financeira das empresas. O Estado proporciona, nesse diapasão, por 

considerar a empresa bem social de grande importância, a sua preservação. 

                                                           
19

 COELHO, Fábio Ulhôa. Manual de Direito Comercial. Op cit., p.307-310. 
20

 LOBO, Jorge apud GUIMARÃES, Maria Celeste Morais. Recuperação Judicial das 
Empresas e Falência à Luz da Nova Lei n. 11.101/2005. 2ª Edição. Belo Horizonte: Editora 
Del Rey, 2007. p. 39. 
21

 ZANOTI, Luiz Antonio Ramalho; ZANOTI, André Luís Depes. A preservação da empresa 
sob o enfoque da nova Lei de Falência e Recuperação de Empresas. Lex. Revista do 
Direito Brasileiro, v. 29, 2007. 
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Assim, atendendo a essa necessidade protetiva, entrou em vigor a Lei 

nº 11.101 de junho de 2005, para viabilizar a superação da crise enfrentada 

pela empresa, através do que se costuma chamar de “solução de mercado” 

dentro de uma circunstância de respeito à livre iniciativa.  

A referida lei leciona sobre a Falência e a Recuperação Judicial, 

constituindo-se numa verdadeira reforma do sistema falimentar brasileiro, como 

forma de galgar melhorias no quadro de desemprego e no desenvolvimento 

socioeconômico do país22; por meio do equilíbrio entre a defesa do chamado 

Princípio de Preservação da Empresa e dos interesses dos credores em razão 

da Função Social desta. 

1.2. A EMPRESA COMO PRINCIPAL INSTITUIÇÃO CONTEMPORÂNEA 
 

Hodiernamente, prescinde uma discussão partindo de um ponto de 

vista mais liberal a respeito da relevância das empresas para a civilização 

contemporânea; dado que suas decisões não afetam tão somente o seu objeto 

estatutário. A atividade empresária funciona como o motor econômico da 

Sociedade e, sendo a empresa um “fenômeno econômico poliédrico”23, na 

formulação asquiniana, a análise de seu perfil corporativo, tendo em vista que 

reúne pessoas com propósitos comuns, nos leva a considerá-la como uma 

Instituição.  

Sob essa ótica, o jurista brasileiro Fábio Konder Comparato24 direciona 

à Empresa a qualidade de instituição social que melhor define a civilização 

contemporânea, pelo seu dinamismo e poder de transformação; visto que é 

dela que depende, diretamente, a subsistência da maior parte da população 

ativa do país, em razão da organização do trabalho assalariado; de onde 

provém a maioria dos bens e serviços destinados ao consumidor; bem como a 

maior parcela das receitas fiscais auferidas e transformadas pelo Estado em 

benefícios para a população.  

                                                           
22

 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial: direito de empresa. Cit., p. 258. 
23

 ASQUINI, Alberto. Perfis da Empresa. Tradução de Fábio Konder Comparato publicada na 
Revista de Direito Mercantil, v. 104, 1996.  
24

 COMPARATO, Fábio Konder. A Reforma da Empresa. Revista de Direito Mercantil, 
Industrial, Econômico e Financeiro. São Paulo, nº 50, abr.-jun, 1983. 
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Ademais, é nesse fulcro que se aponta para a imprescindibilidade de 

que a empresa possua uma consciência ética, afastando a perseguição do 

lucro a qualquer custo. Apesar de o institucionalismo25 – corrente que 

considerou a empresa como instituição que não deve se limitar a atender 

apenas a interesses dos sócios – ter representado um avanço no tema, a teoria 

que melhor enxerga os eventos sociais atuantes na empresa é a do contrato-

organização26, buscando aperfeiçoar as diversas relações que existem perante 

a empresa, compatibilizando os interesses dos proprietários e da sociedade.  

Isto posto, à guisa de conclusão, é importante esclarecer que não se 

pretende que a empresa abandone seu aviamento, mas que evite desligar 

totalmente as suas condutas daqueles princípios eleitos pelo legislador. 

Reafirma-se que a importância da empresa na contemporaneidade não reside 

em uma conduta que signifique o abandono da preocupação com seu 

aviamento, mas que essa não seja excludente da função social da empresa.27 

1.3. A INEXORABILIDADE DA CRISE DA EMPRESA NO CAPITALISMO 

Na Física, a fluidez corresponde à característica que diferencia os 

líquidos e gases dos sólidos, tornando os dois primeiros passíveis de sofrer 

constantes mudanças de forma, devido a pouca resistência de seus átomos à 

separação. Assim, para o sociólogo Zygmunt Bauman28, em seu conceito de 

Modernidade Líquida, a fluidez seria a principal metáfora para o presente 

estágio da Era Moderna: os fluidos não fixam o espaço nem prendem o tempo, 

estando em constante movimento e mudança de forma, a depender do meio no 

qual são colocados; o que é associado a sua inerente “leveza”.  

Isto posto, nesse processo de liquefação, que marca o advento da 

contemporaneidade, a complexa rede de relações sociais e econômicas acaba 

                                                           
25

 HOLLANDA, Pedro Ivan Vasconcelos. Os grupos societários como superação do modelo 
tradicional da sociedade comercial autônoma, independente e dotada de 
responsabilidade limitada. 2008. 214 f. Dissertação (Mestrado) – UFPR, Curitiba. 2008. 
26

 HOLLANDA, Pedro Ivan Vasconcelos. Op cit. 
27

 MATIAS, João Luiz Nogueira. A função social da empresa e a composição de interesses 
na sociedade limitada. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-
06052010-140746/en.php> Acesso em: 05/12/16. 
28

 BAUMAN, Zygmunt. Modernidade Líquida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora,2001,p7-10. 
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quedando-se desnuda, desprotegida das intempéries da competição e da 

economia29. Nesse contexto, o mundo moderno seria uma coleção de 

possibilidades, vivendo-se em meio a chances aparentemente infinitas de 

identidade, numa contemporaneidade caracterizada por várias crises no mais 

diversos campos: social, político, financeiro e, sobretudo, econômico. 

Em tal fulcro, a Crise se mostra como consequência intrínseca a 

qualquer sistema econômico de acumulação de capital, em razão da alea à 

qual todos os investidores estão sujeitos, posto que dependem, além dos 

fatores atuais e tecnológicos de mercado, de elementos subjetivos: outros 

seres humanos. Quando não superada, portanto, a crise leva ao esgotamento 

e à inviabilidade da continuação daquela atividade.  

Quando se fala em Crise, deve-se considerar suas três distinções, 

como analisa Ulhoa30, quais sejam: a crise econômica, a crise financeira e a 

crise patrimonial; cabendo dizer que determinada empresa está em crise após 

a manifestação dessas três formas mencionadas.  

Essa crise, entretanto, pode se apresentar de forma fatal, gerando 

prejuízos não apenas para os empreendedores e investidores, como para 

credores e demais agentes econômicos. Assim, uma crise fatal acaba 

significando o fim do exercício da função social exercida pela empresa, 

mediante o fechamento de postos de trabalho, a falta de abastecimento de 

produtos e serviços, redução na arrecadação do fisco, etc. 31   

À guisa de conclusão, partindo de uma analogia entre as pessoas do 

Direito, assim como é inexorável a morte para a pessoa física, a empresa 

também pode sofrer tal extinção mediante uma crise fatal; sendo a Falência um 

tipo de morte natural da pessoa jurídica. Entretanto, se, no primeiro caso, 

diante de um acometimento grave à saúde, a pessoa passa a receber os 

cuidados médicos necessários à manutenção de sua vida; no segundo, de seu 

turno, o direito também se ocupa em criar mecanismos jurídicos de 

                                                           
29

 Idem, p. 12. 
30

 COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à Lei de Falências e de Recuperação de Empresas. 
Op cit., p. 64-66. 
31

 COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à Lei de Falências e de Recuperação de Empresas. 
Op cit., p. 66. 



 
 

18 
 

recuperação para que essa empresa seja socorrida de forma hábil o suficiente 

a conseguir permanecer em atividade. 

1.4. A REFORMA DO DIREITO FALIMENTAR BRASILEIRO 

O Decreto-lei 7.661/45, editado diante da culminação de um trabalho 

para a nova Lei de Falências, elaborado por encomenda a um grupo de juristas 

à época da Ditadura Vargas, reforçava os poderes do magistrado, diminuía os 

dos credores e transformava a concordata em um benefício, ao invés de um 

acordo de vontades. Nesse diapasão, segundo Rubens Requião32, já na 

década de 70, foi percebida a necessidade de reformas no referido conjunto 

normativo, tendo gerado debates que se estenderiam até os anos 2000.  

Desde o final da Segunda Guerra Mundial, passou-se a se esboçar 

uma acentuada evolução nas tendências do Direito Falimentar, sobretudo após 

a reforma da Lei de Falências dos Estados Unidos (Brankruptcy Reform Act) 

em 1979; que enfatizou a possibilidade de que, diante da insolvência técnica ou 

financeira da empresa, houvesse soluções, a fim de salvá-la da crise33.  

Em todos os demais países, começou-se a projetar instrumentos 

jurídicos que, mais adequados aos novos entendimentos e tendências da 

realidade econômica, propiciassem a recuperação da empresa em crise. Desse 

esforço coletivo, tendo em vista a multiplicidade de interesses na continuidade 

da atividade empresarial, a legislação nacional da época da ditadura tornou-se 

obsoleta, passando-se a arquitetar as reformas necessárias. 

Além da atualização da lei falimentar, a reforma objetivava, segundo 

Ulhoa, contribuir em duas frentes importantes para a economia brasileira do 

início do século XXI: a luta contra o desemprego e a retomada do 

desenvolvimento econômico34. 

                                                           
32

 REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Falimentar. Cit, p. 21. 
33

 PACHECO, José da Silva. Processo de Recuperação Judicial, Extrajudicial e Falência: 
em conformidade com a Lei nº 11.101/05 e a Alteração da Lei nº 11.127/05. 3ª Ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2009, p. 1. 
34

 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial: direito de empresa. Cit., p. 258. 
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Assim, o lance final dessa evolução foi dado em 1993, com a 

apresentação, ao Congresso Nacional, de um projeto de Lei com a finalidade 

de uma nova regulamentação jurídica para a falência, a concordata preventiva 

e a recuperação judicial; culminando com a edição da Lei 11.101 em 2005. 

Para o Professor Fábio Konder Comparato, o dualismo em que o direito 

falimentar brasileiro se encerrava, baseado em proteger o interesse pessoal do 

devedor ou o interesse dos credores, um em detrimento do outro, não era 

modelo capaz de gerar soluções harmoniosas no plano econômico geral: 

“O legislador parece ter desconhecido totalmente a realidade da 

empresa, como centro de múltiplos interesses – do empresário, dos 

empregados, dos sócios capitalistas, dos credores, da região, do 

fisco, do mercado em geral – desvinculando-se da pessoa do 

empresário”. 35 

Isto posto, a Lei 11.101/05, em nosso país, procurou colocar-se em 

sintonia com o que ocorre nos países civilizados do Ocidente, dispondo na 

balança os objetivos do empresário devedor e de seus credores, em busca de 

um equilíbrio com a preservação da função social da empresa, agora 

explicitamente reconhecida.  

Vale mencionar, por fim, que a Recuperação Judicial, incluída pela 

mais recente legislação falimentar, não pode significar a substituição da 

iniciativa privada pelo juiz na busca de soluções para a crise da empresa. O 

objetivo é criar condições para renegociações globais das dívidas; de modo 

que a intervenção do aparato estatal somente é justificável se não pode haver 

solução de mercado em razão do sistema de livre iniciativa, como no caso de o 

empreendedor atribuir valor idiossincrático à empresa36. 

                                                           
35

 COMPARATO, Fábio Konder. Apud PACHECO, José da Silva. Op Cit., p. 140. 
36

 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial: direito de empresa. Cit., p. 254-255. 
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2. O MECANISMO DO “CRAM DOWN” 

Diante do vertiginoso crescimento dos pedidos de recuperação judicial 

no Brasil, que, conforme levantamento da Serasa Experian37, aumentaram em 

95% de janeiro a maio do ano de 2016, torna-se manifesta a necessidade de 

se aprofundar o conhecimento e a inovação dos diversos institutos e 

mecanismos do sistema Recuperacional e Falimentar.  

Um mecanismo tido como inovador para a Recuperação Judicial é o 

chamado “Cram Down” proveniente do sistema falimentar norte-americano. Tal 

ferramenta funciona como uma forma de preservação da atividade empresarial 

quando esta entra em conflito com interesses pessoais de credores, a fim de 

evitar que o interesse privado se sobreponha ao interesse público; e coibir 

abuso de direito. 

O Cram Down, em termos gerais, corresponde a um mecanismo que 

permite a interferência do magistrado no processo de aprovação do plano 

recuperacional pela assembleia de credores, mediante a observância de certos 

requisitos e critérios previamente exigidos pela lei.  

Tal instituto dá ao juiz a possibilidade, com vistas à homologação do 

plano de recuperação, de superar o veto de uma classe de credores, 

constituindo um assunto inédito no direito brasileiro e não tendo sido tratado de 

forma completa pelo legislador, como veremos melhor a seguir.  

2.1. O SISTEMA RECUPERACIONAL NORTE-AMERICANO 

Nos Estados Unidos, o primeiro diploma legal sobre Recuperação 

Judicial de empresas surgiu em 1934, com vistas a atenuar os efeitos 

causados pela crise de 1929 após quebra da Bolsa de Valores de Nova York38. 

Hodiernamente39, o sistema falimentar estadunidense está disposto no 

chamado “Bankruptcy Code”, de 1978, que se divide em capítulos, prevendo 

                                                           
37

 VALOR ECONÔMICO. Número de pedidos de recuperação judicial sobe 95% até maio. São 
Paulo: 2016. Disponível em: <http://www.valor.com.br/brasil/4590401/numero-de-pedidos-de-
recuperacao-judicial-sobe-95-ate-maio/> Acesso em: 30 de outubro de 2016. 
38

 COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à Lei de Falências e de Recuperação de Empresas, 
Op cit., p. 66. 
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cinco espécies diversas de procedimentos falimentares, e sendo sedimentado 

em uma Corte federal especializada e exclusiva. A falência negocial é resolvida 

no capítulo 7 (Chapter Seven), sob o nome de Liquidation, estando no capítulo 

11 (Chapter Eleven) a regulamentação do processo de Recuperação judicial, 

chamado de Reorganization, incluso também o instituto do Cram Down. 

Dentro desse sistema, o Tribunal representa papel de destaque, 

imprescindível, e não somente de mero “homologador” do plano 

recuperacional, tendo ampla margem de discricionariedade para a tomada de 

decisões. É à Corte permitido, por exemplo, que rejeite um processo de 

Reorganization, transformando-o em uma Liquidação, ou vice-versa, a partir do 

argumento de melhor interesse dos credores (The Best Interest of Creditors) e 

do espólio insolvente, quando houver uma das razões dispostas no rol 

exemplificativo do §1.112 do Bankruptcy Code40; podendo ainda não o fazer, 

mesmo diante da existência de algum dos motivos, utilizando-se de sua “broad 

discretion” para permitir o prosseguimento da reorganização, como ocorreu no 

caso da Western Pacific Airlines, Inc. por exemplo. 

Além disso, o Código norte-americano estabelece também um rol de 

requisitos para que um plano seja aprovado pelo tribunal, como a necessidade 

de que cada membro de uma classe deva receber, na hipótese de aplicação do 

plano de recuperação, no mínimo, o valor que receberia caso fosse aplicada a 

Liquidação daquela entidade empresária. Tal regra diz respeito ao teste do 

“Best interest of Creditors” e está prevista no §1.129 do Código.  

Outra exigência é a de que o plano seja factível, que corresponda a 

uma medida realista e concretamente aplicável, não somente a uma aventura 

empresarial por vias judiciais. Dessa forma, a aprovação do plano só será 

                                                                                                                                                                          
39

 BATISTA, Carolina Soares; CAMPANA FILHO; Paulo Fernandes; MIYAZAKI, Renata Yumi; 
CEREZETTI, Sheila Christina Neder. A Prevalência da Vontade da Assembleia-Geral de 
Credores em Questão: o Cram Down e a Apreciação Judicial do Plano Aprovado por 
Todas as Classes. Disponível em: <http://livros-e-revistas.vlex.com.com.br/vid/prevalencia-da-
vontade-da-562280891> Acesso:05/12/16. 
40
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CEREZETTI, Sheila Christina Neder. Op cit., p. 204. 
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seguida de falência, desde que o próprio plano preveja o direcionamento ao 

Chapter 7; bem como não haverá possibilidade de nova recuperação41.  

Por fim, a aprovação do plano às bases do Chapter 11 depende 

também da anuência das diferentes classes de credores afetadas por ele, 

havendo, contudo, a possibilidade de flexibilização desse requisito por meio do 

ora analisado instituto do Cram Down.  

Entretanto, diversamente da ampla discricionariedade conferida ao juiz 

nos diversos procedimentos recuperacionais, no que tange à aprovação do 

plano por meio do Cram Down, é necessário o cumprimento de novos 

requisitos, além de todos os outros.  

Torna-se indispensável, portanto, que o magistrado realize uma 

aprofundada apreciação do caso e um estudo detalhado, através de uma 

análise horizontal do plano, protegendo os interesses da classe dissidente por 

meio da exigência de que o plano seja “fair and equitable”. 42 

A prioridade dada à proteção da classe dissidente é tamanha que um 

dos requisitos para o cram down é o de que nenhum credor de classe com 

prioridade inferior à classe que vetou o plano possa receber qualquer valor 

antes que a dissidente seja paga por completo. Tal exigência é observada 

apenas em relação a este instituto, sendo chamada de “absolute priority” 43.  

Percebe-se, assim, certa injustiça quanto à denominação atribuída ao 

instituto: o termo significa, em tradução livre, algo como “empurrar para baixo”, 

o que, na forma como foi estruturado pelo Código norte-americano, não reflete 

a realidade; visto a preocupação prioritária tida pelo legislador com a proteção 

dos interesses da classe que rejeitou o plano.  
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 Idem, p. 206. 
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2.2. FUNDAMENTOS E PRINCÍPIOS DO “CRAM DOWN” 

Dentro do Direito Empresarial, a existência de um sistema 

recuperacional, conforme já apreciado, associa-se à preponderância do 

princípio da Preservação da Empresa, da percepção de sua função social e do 

fomento à atividade econômica; de modo que não apenas se justifica, como se 

exige, a aplicação de um sistema judicial protetivo em favor desses entes. 

Diante desse quadro, em se tratando da Recuperação Judicial, tem-se 

que sua existência se debruça sobre um esforço em conciliar dois grandes 

propósitos: a preservação da empresa e os interesses dos credores, 

indistintamente dentro de cada classe44. 

Através do ora analisado mecanismo do Cram Down, procura-se, 

portanto, seguindo tal fundamento, tutelar o interesse social na manutenção 

das atividades empresariais em crise, afastando a possibilidade de 

comprometer ou inviabilizar o princípio da preservação da empresa em razão 

tão somente de comportamentos abusivos, coibindo práticas em que o 

interesse privado possa se sobrepor ao público. 

Nesse diapasão, tem-se envolvido, além dos mencionados princípios 

da preservação da empresa e da função social da empresa, o princípio da 

Supremacia do Interesse Público, gerando acaloradas discussões que 

desaguam num verdadeiro dilema para a aplicação da ferramenta norte-

americana: a proteção da classe dissidente frente à proteção dos demais 

credores envolvidos no plano sob aprovação pela assembleia.  

De tal modo, o instituto revela certa dualidade no que diz respeito ao 

objeto de sua tutela, revelando-se ora como justificada sua aplicação para 

fomentar a preservação da função social da empresa num exercício da 

supremacia do interesse público, ora como forma de proteger interesses 

individuais dos credores concordantes, frente à negativa de uma classe.   
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 VOLTARELLI, Vitoria Schmiti. O Abuso do Credor Único da Classe na Recuperação 
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Vale mencionar que o mecanismo se debruça, ainda, sobre a 

necessidade de atender ao requisito de equiparação entre os credores 

emparelhados em cada classe, quando da análise dos interesses de cada um, 

propondo-se, como já dito, a afastar práticas abusivas e ilícitas, sobretudo por 

parte de credores relevantes. É o que se observa nas seguintes decisões do 

Tribunal de Justiça de São Paulo: 

PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CRAM DOWN - O 

Magistrado está excepcionalmente autorizado a relativizar os 

requisitos e conceder a recuperação judicial, quando a maioria 

dos credores sinaliza nesse sentido - Princípio da preservação 

da empresa que se sobressai aos interesses econômicos das 

instituições financeiras Garantia da manutenção da fonte produtora, 

do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, sua 

função social e o estímulo à atividade econômica Agravo Desprovido. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Pedido de convolação em falência, em 

virtude da rejeição do plano de recuperação pela maioria qualitativa 

dos credores quirografários, única classe de credores quirografários a 

deliberar. Cinco credores financeiros que se opuseram ao plano, em 

detrimento de outros quinze credores que o aprovaram. 

Descumprimento do quórum supletivo (cram down) previsto no art. 

58, § 1º, da Lei nº 11.101/2005. Moderno entendimento dos tribunais 

no sentido de que cabe ao juiz intervir em situações excepcionais, 

quer para anular, quer para deferir planos de recuperação judicial. 

Ausente qualquer justificativa objetiva para rejeição do plano de 

recuperação, com a ressalva de que os créditos financeiros são 

dotados de garantias pessoais dos sócios, que se encontram 

executados em vias próprias. Concordância do Administrador Judicial 

e dos representantes do Ministério Público em ambas as instancias 

com a homologação do plano. Constatação de que os credores 

que rejeitaram o plano agiram em abuso de direito, na forma do 

artigo 187 do Código Civil. Rejeição de caráter ilícito, devendo 

prevalecer o princípio da preservação da empresa. Decisão 

mantida. Recurso não provido. (TJSP, AI n. 2050098-

67.2014.8.26.0000, de São José dos Campos, rel. Des. Ramon 

Mateo Júnior, Segunda Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 

16.03.2014). 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recuperação Judicial – Cram Down 

– Inobservância do quórum em razão do voto contrário de um credor, 
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detentor da maior parte dos créditos sujeitos ao concurso na classe 

quirogafária – Decisão de concessão pautada na abusividade do 

voto de rejeição – Admissibilidade – Ausência de tratamento 

diferenciado entre os credores, ilegalidade ou afronta ao sistema 

de validade dos negócios jurídicos que justifique o pedido de 

quebra – Decisão de concessão da recuperação judicial mantida – 

Recurso não provido. (TJSP, AI n. 2089041-22.2015.8.26.0000, de 

São José dos Campos, rel. Des. Ricardo Negrão, Segunda Câmara 

Reservada de Direito Empresarial, j. 02.12.2015).  

 

Nesse fulcro, atendendo ao princípio da “pars conditio creditorium”, 

procura-se evitar que os credores de uma mesma classe recebam tratamento 

diferente, sendo privados de seus direitos através de privilégios que possam 

ser oferecidos à maioria quando da aplicação do Cram Down. 

2.3. O “CRAM DOWN” À BRASILEIRA 

Inspirado no capítulo 11 do Bankruptcy Code, nosso sistema 

recuperacional incorporou, como dito, o mecanismo do Cram Down; o que 

parece ter sido feito sem a devida observância das diversidades legislativas e 

materiais entre os países, tampouco das limitações que o instituto enfrentaria 

pela deficiência técnica de seus operadores ou por omissão legislativa. Não 

obstante, antes de passar a esse exame crítico no Direito Comparado, faz-se 

imperioso conhecer o instituto às vistas do Ordenamento pátrio, bem como o 

seu funcionamento e sua aplicação prática.  

Em suma, diante de votação na Assembleia de credores, três podem 

ser os resultados da deliberação45: a) aprovação do plano de recuperação com 

atendimento do quórum estabelecido pelo art. 45 da LRF; b) rejeição de todos 

os planos discutidos; c) apoio ao plano através de deliberação que quase 

atendeu ao quórum qualificado da lei.  

Em todos os casos especificados acima, o resultado da deliberação da 

assembleia será submetido ao juiz. Entretanto, varia, em cada situação, o grau 

                                                           
45

 COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à Lei de Falências e de Recuperação de Empresas, 
Op cit., p. 243. 



 
 

26 
 

de liberdade para a tomada de decisões46. Enquanto na primeira situação o juiz 

se limita a homologar a aprovação do plano; na terceira, ele terá a 

discricionariedade para aprová-lo ou não, por meio do Cram Down. 

No Brasil, o mecanismo do Cram Down, que representa uma inovação 

da Lei de Recuperação Judicial e Falências promulgada em 2005 (Lei nº 

11.101/05), está disposto no artigo 58, §1º desta, prevendo que, ainda que o 

quórum relativo à assembléia de credores não seja atingido, é autorizado ao 

juiz intervir no resultado, superando o veto e “impondo” a aprovação do plano 

de recuperação aos credores que o haviam rejeitado; mediante o 

preenchimento cumulativo dos requisitos apresentados nos incisos do 

dispositivo. Vejamos o que diz o referido dispositivo normativo: 

 

Art. 58. Cumpridas as exigências desta Lei, o juiz concederá a 

recuperação judicial do devedor cujo plano não tenha sofrido objeção 

de credor nos termos do art. 55 desta Lei ou tenha sido aprovado 

pela assembléia-geral de credores na forma do art. 45 desta Lei. 

§ 1
o
 O juiz poderá conceder a recuperação judicial com base em 

plano que não obteve aprovação na forma do art. 45 desta Lei, 

desde que, na mesma assembléia, tenha obtido, de forma 

cumulativa:  

I – o voto favorável de credores que representem mais da metade 

do valor de todos os créditos presentes à assembléia, 

independentemente de classes; 

II – a aprovação de 2 (duas) das classes de credores nos termos 

do art. 45 desta Lei ou, caso haja somente 2 (duas) classes      

com credores votantes, a aprovação de pelo menos 1 (uma) 

delas; 

III – na classe que o houver rejeitado, o voto favorável de mais de 

1/3 (um terço) dos credores, computados na forma dos §§ 1
o
 e 2

o
 

do art. 45 desta Lei. 

§ 2
o
 A recuperação judicial somente poderá ser concedida com base 

no § 1
o
 deste artigo se o plano não implicar tratamento diferenciado 

entre os credores da classe que o houver rejeitado. 
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Da norma, portanto, é possível extrair-se que os requisitos legais para 

a superação do veto e consequente homologação do plano não aprovado em 

assembleia são o quórum mínimo (§1°) e a inexistência de tratamento desigual 

entre os credores da classe dissidente (§2°).  

Em sua essência, o mecanismo brasileiro prevê o mesmo resultado 

daquele estudanidense: conceder ao magistrado o poder de superar o veto de 

uma classe de credores, atendendo à deliberação da maioria, aprovando o 

plano mediante o substancial (mas não unânime) apoio de credores.  

Entretanto, por flagrante omissão legislativa, percebe-se que o assunto, 

até então inédito e estranho ao direito pátrio, não foi tratado em sua 

completude, havendo lacunas insanáveis que ampliam a insegurança jurídica 

no que tange à aplicação do instituto em nossos tribunais.  

Primeiramente, pela redação do art. 58, §1° sugere-se que a aplicação 

do mecanismo do Cram Down brasileiro corresponde a uma discricionariedade 

do magistrando, de modo que o juiz tem a faculdade (e não a obrigação) de 

realizá-lo, ainda que presentes todos os requisitos que o ensejam. A lei não 

estabelece os critérios que o tribunal deve levar em consideração para avaliar a 

conveniência da aplicação; de modo que, dada a relevância do Cram Down 

para a concretização do ideal de preservação da empresa, não parece 

acertada a opção tomada pelo legislador (por omissão) de conferir ao juiz total 

liberdade para decidir acerca da conveniência da superação do veto47.  

Além disso, diferentemente do que foi apresentado acerca da 

legislação anglo-saxônica, o Brasil não avalia o já mencionado “best interest of 

creditors”, previsto no §1.129 do código estrangeiro, o qual se preocupa em 

estipular que cada membro da classe deva receber, no mínimo, o valor que 

receberia em caso de liquidação, de forma a proteger os credores dissidentes.  

Dessa forma, dentro da tradicional dualidade inconciliável de objetivos 

do Cram Down, em sua concepção original de equilibrar, mediante a superação 

do veto, a proteção da empresa e um tratamento justo à classe dissidente, 
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percebe-se uma preocupação menor quanto à viabilização desse equilíbrio, 

deixando sem a necessária tutela os interesses do credor opositor. Isto porque, 

como demonstra a própria legislação estrangeira, não basta o preenchimento 

dos pré-requisitos básicos; o Cram Down não pode ser regulado por mera 

discricionariedade do magistrado.  

Mesmo porque, diferentemente do que ocorre no sistema falimentar 

norte-americano, o Brasil não apresenta uma Corte especializada e exclusiva 

para a apreciação das demandas recuperacionais; o que, muitas vezes, acaba 

resultando em decisões afastadas da real necessidade do mercado, por 

deficiência técnica dos nossos tribunais, que não têm conhecimento profundo o 

suficiente das nuances da economia como um todo para ponderar as tutelas a 

serem ampliadas ou restringidas nesses casos.  

O despreparo técnico dos juristas nas questões falimentares de 

aplicação do Cram Down pode ser reconhecido, por exemplo, quando nos 

deparamos com decisões flagrantemente conflitantes oriundas de mesmo 

tribunal, o qual Tribunal de Justiça de São Paulo, em que, ora se aplica o 

instituto, alegando-se a possibilidade de relativização dos requisitos do art. 58, 

§1°; ora se afasta sua aplicação, mesmo diante de possível caso de abuso de 

direito por rejeição de única classe de credores, a qual a dos quirografários: 

 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Plano rejeitado em assembleia. 

Aprovação pelos trabalhistas, mas rejeição pelos quirografários. Art. 

45 LRF. Decisão, contudo, que homologou o plano. Art. 58 §1º LRF. 

“Cram down”. Relativização dos requisitos. Prevalência do princípio 

da conservação da empresa. Art. 47 LRF. Decisão mantida. Recurso 

desprovido. (TJSP. AI nº 0155523-54.2013.8.26.0000. Des. Rel. 

Teixeira Leite, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 

06/02/2013) 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Rejeição do plano de recuperação 

judicial pela assembleia geral de credores. Credores apenas da 

classe III (quirografários). Banco Itaú titular de mais de 50% do valor 

total dos créditos, que votou contra a aprovação do plano. 

Inaplicabilidade do instituto do cram down (art. 58, §1º, da LFR). 

Decretação da falência. Inteligência do art. 56, §4º, c.c. art. 73, inc. III, 
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da Lei 11.101/05. Soberania das deliberações da assembleia geral de 

credores. Ausência de ilegalidade. Regularidade da modificação do 

valor do crédito do Banco Itaú. Decisão agravada mantida, com 

fundamento no art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal. 

Recurso não provido (TJSP. AI nº 0030039-29.2013.8.26.0000. Des. 

Rel. Tasso Duarte de Melo, 2ª Câmara Reservada de Direito 

Empresarial, j. 30/09/2013) 

 

Para reforçar a necessidade de uma Corte com conhecimento 

aprofundado sobre o tema, vale mencionar a observação de Eduardo Goulart 

Pimenta48, segundo o qual, preservar uma empresa em crise sob quaisquer 

circunstâncias, corresponde a alocar os custos dessa manutenção nos 

credores dessa empresa, os quais transferirão o elevado risco inerente ao 

fornecimento de crédito para o financiamento das empresas economicamente 

viáveis, comprometendo, assim, a lucratividade delas, sua função social e o 

próprio funcionamento do mercado. Um verdadeiro efeito dominó que parece 

fazer parte da rotina recuperacional brasileira. 

Além disso, parece haver certa dificuldade de reconhecimento da linha 

tênue entre o papel de controle de legalidade do magistrado sobre o plano de 

recuperação, e a análise da viabilidade econômica desse plano, na qual não 

deve se imiscuir. Mesmo que a conduta do devedor ou de seus credores revele 

situação injusta que demande intervenção do Estado, tal intervenção não deve 

extrapolar as questões jurídicas e passar a analisar a seara negocial, a fim de 

respeitar a soberania da Assembleia Geral de Credores.  

Isto posto, para sanar tal confusão e impedir sua ocorrência, foram 

aprovados os enunciados 44 e 46 na I Jornada de Direito Comercial CJF/STJ. 

Tal entendimento, confirmado pelo STJ, pode ser analisado na decisão abaixo 

colecionada, em que o Tribunal exalta a necessidade de reconhecer até onde 

vai o seu papel:  

DIREITO EMPRESARIAL. CONTROLE JUDICIAL DO PLANO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Cumpridas as exigências legais, o 
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juiz deve conceder a recuperação judicial do devedor cujo plano 

tenha sido aprovado em assembleia (art. 58, caput, da Lei 

11.101/2005), não lhe sendo dado se imiscuir no aspecto da 

viabilidade econômica da empresa. De fato, um vértice sobre o 

qual se apoia a referida lei é, realmente, a viabilidade econômica da 

empresa, exigindo-se expressamente que o plano de recuperação 

contenha demonstrativo nesse sentido (art. 53, II). No entanto, se é 

verdade que a intervenção judicial no quadrante mercadológico de 

uma empresa em crise visa tutelar interesses públicos relacionados à 

sua função social e à manutenção da fonte produtiva e dos postos de 

trabalho, não é menos certo que a recuperação judicial, com a 

aprovação do plano, desenvolve-se essencialmente por uma nova 

relação negocial estabelecida entre o devedor e os credores reunidos 

em assembleia. Realmente, existe previsão legal para o magistrado 

conceder, manu militari, a recuperação judicial contra decisão 

assemblear - cram down (art. 58, § 1º) -, mas não o inverso, 

porquanto isso geraria exatamente o fechamento da empresa, com a 

decretação da falência (art. 56, § 4º), solução que se posiciona 

exatamente na contramão do propósito declarado da lei. Ademais, o 

magistrado não é a pessoa mais indicada para aferir a viabilidade 

econômica de planos de recuperação judicial, sobretudo 

daqueles que já passaram pelo crivo positivo dos credores em 

assembleia, haja vista que as projeções de sucesso da 

empreitada e os diversos graus de tolerância obrigacional 

recíproca estabelecida entre credores e devedor não são 

questões propriamente jurídicas, devendo, pois, acomodar-se na 

seara negocial da recuperação judicial. Assim, o magistrado 

deve exercer o controle de legalidade do plano de recuperação - 

no que se insere o repúdio à fraude e ao abuso de direito -, mas 

não o controle de sua viabilidade econômica. Nesse sentido, na I 

Jornada de Direito Comercial CJF/STJ, foram aprovados os 

Enunciados 44 e 46, que refletem com precisão esse entendimento: 

44: "A homologação de plano de recuperação judicial aprovado pelos 

credores está sujeita ao controle de legalidade"; e 46: "Não compete 

ao juiz deixar de conceder a recuperação judicial ou de homologar a 

extrajudicial com fundamento na análise econômico-financeira do 

plano de recuperação aprovado pelos credores". (REsp 1.359.311-

SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 9/9/2014).(Grifos 

nossos) 

 



 
 

31 
 

Entretanto, não se pode confundir a necessidade de que o magistrado 

não interfira nas questões de solução de mercado referentes ao plano com a 

aparente desnecessidade de que aquele compreenda das nuances do contexto 

econômico. Isto porque, conforme supramencionado, uma decisão tomada sem 

conhecimento técnico, do ponto de vista mercadológico, pode colocar em risco 

a saúde econômica de diversos credores e setores de produção; 

representando o sacrifício de outras empresas, que, por não terem seus 

créditos satisfeitos, poderão também entrar em crise. 

Vale mencionar, como ilustração, que a análise do processo judicial, 

quando feita sob o crivo da chamada Teoria dos Jogos, entende como 

jogadores os integrantes do processo de recuperação; que buscam obter 

sempre a otimização de seus resultados econômicos, satisfazendo seus 

interesses e presumindo a estratégia adotada em seguida pelos demais. Isso 

demonstra possíveis reflexos quanto aos efeitos que uma rejeição 

recuperacional poderia ocasionar, em virtude do cenário previsto49, e que 

deveriam ser percebidos pelo Tribunal antes da tomada de decisão.  

Para Lôbo50, o juiz não pode assumir um papel meramente formal na 

ação de recuperação judicial, visto sua imprescindibilidade na ponderação de 

princípios, sobretudo em ocasião de possibilidade de Cram Down, decidindo, 

perante as circunstâncias fáticas, que interesse deverá prevalecer. 

Em continuidade, segundo texto de Fábio Tokars51, no que diz respeito 

ao Cram Down brasileiro, apesar de elogiosa a tentativa de uma inovação 

normativa, a teoria não encontra abrigo na prática, sendo mera retórica 

legislativa. Isto porque, para o jurista, as limitações impostas pelos requisitos 

elencados na lei são tantas que acabam por praticamente inviabilizar a 

aplicação da ferramenta. Dessa forma, a decisão acaba não se fundando no 

interesse social de preservação da empresa, mas sim na verificação “de uma 

espécie de quórum alternativo de deliberação”.  
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A crítica é plausível quando analisamos a grande quantidade de 

quóruns exigidos pelos incisos do §1° do art. 58. Vale lembrar que as regras 

estrangeiras não contam com nenhuma exigência de aprovação mínima no que 

diz respeito à classe dissidente52. Assim, percebe-se que os requisitos 

percentuais adicionais correspondem a uma criação nacional cujos benefícios 

soam duvidosos: a LRF tentou inovar sobre o instituto importado, disciplinando 

o que não necessitava de regulação e se omitindo em pontos controversos. 

À guisa de conclusão, para Luiz Fernando Höfling53, na prática 

brasileira, o mecanismo do Cram Down estaria sofrendo uma perversão, na 

medida em que tem sido utilizado como mecanismo de compra de apoio da 

maioria, em detrimento da minoria; caracterizando uma situação de “unfair 

discrimination” que o legislador repudiaria, vez que fere o princípio da 

igualdade entre os credores, mas que, por não tê-lo previsto quando da 

confecção da lei, abriu margem para que o mecanismo importado da legislação 

estrangeira deixasse ao desabrigo o interesse dos credores dissidentes. 

3. A CLASSE IV DE CREDORES (LCP 147/14) 

A recuperação judicial, nos moldes da Lei 11.101/05, prevê vários 

requisitos para a composição da Assembleia Geral de Credores que realizará a 

aprovação do plano recuperacional da empresa devedora. Dentre eles, consta 

a necessidade de quórum deliberativo, nos moldes do seu art. 45, que remete à 

análise de uma divisão de credores em classes para compor essa Assembleia. 

Tal divisão está disposta no art. 41 do mesmo diploma, o qual versa: 

Art. 41. A assembleia-geral será composta pelas seguintes classes de 

credores: 

I – titulares de créditos derivados da legislação do trabalho ou 

decorrentes de acidentes de trabalho; 

II – titulares de créditos com garantia real; 
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III – titulares de créditos quirografários, com privilégio especial, com 

privilégio geral ou subordinados. 

IV - titulares de créditos enquadrados como microempresa ou 

empresa de pequeno porte. 

§ 1
o
 Os titulares de créditos derivados da legislação do trabalho 

votam com a classe prevista no inciso I do caput deste artigo com o 

total de seu crédito, independentemente do valor.  

§ 2
o
 Os titulares de créditos com garantia real votam com a classe 

prevista no inciso II do caput deste artigo até o limite do valor do bem 

gravado e com a classe prevista no inciso III do caput deste artigo 

pelo restante do valor de seu crédito.  

         

Tal divisão dos credores em classes, conforme leciona Ulhoa54, tem 

lugar unicamente na colheita de votos, de modo que, na fase de discussão, o 

credor presente tem direito a voz, ainda que a matéria deva ser votada numa 

instância classista à qual não pertence. A inclusão de várias classes de 

credores representa também mais uma inovação da LFR, vez que 

anteriormente cada classe deveria promover uma ação de forma autônoma55, 

exceto os titulares de créditos quirografários.  

Isto posto, o critério de aprovação do plano de recuperação, na 

Assembleia Geral, depende do conflito de interesses entre essas classes de 

credores, os quais foram agrupados, em sua maioria, aparentemente, segundo 

a natureza dos créditos de que são titulares; excetuando-se apenas a classe 

IV, cujo agrupamento parece se relacionar à natureza do próprio detentor do 

credito em questão.  

Entretanto, conforme explica Samuel Hübler56, o critério de 

enquadramento dos credores nas classes do art. 41 decorre, na verdade, de 

um critério subjacente que se funda justamente na diversidade de interesses 

colocada em voga na Assembleia; de modo a garantir que os credores de cada 

                                                           
54

 COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à Lei de Falências e de Recuperação de Empresas, 
Op cit., p. 155. 
55

 SCHWANKE, A.V.E.. Do Abuso do Direito de Voto em Assembleia Geral de Credores no 
Processo de Recuperação Judicial. 2010. 136 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – 
Faculdade de Direito Milton Campos, Nova Lima. 2010. 
56

 HÜUBLER, Samuel. LCP 147/2014 dá Vez aos Pequenos Empresários na Recuperação 
Judicial. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2014-ago-20/samuel-hubler-lcp-147-vez-
aos-pequenos-recuperacao-judicial?imprimir=1>. Acesso em: 12/12/2016. 



 
 

34 
 

classe orientem seu voto por motivos semelhantes dentro de uma mesma 

classe, porém divergentes de uma classe para a outra, garantindo a tutela aos 

direitos em conflito, através do agrupamento dos interesses que se presumem 

homogêneos. 

No que tange a essa classe IV, composta por credores enquadrados 

como microempresa ou empresa de pequeno porte, esta foi incluída no rol de 

classes do art. 41 através da promulgação da Lei Complementar n° 147 de 

2014 (LCP 147/14). Nessa classe, o cômputo dos votos será dado da mesma 

forma como a lei já previa para a classe dos titulares de créditos trabalhistas, 

por cabeça, independentemente do valor do crédito; o que a lei complementar 

também definiu através da alteração da redação do §2°, art. 45 da LFR. 

Justifica-se ainda a dispersão dos votos através de uma divisão 

classista de credores em razão da necessidade de, mediante o poder dado à 

Assembleia pela Lei, neutralizar-se a interferência de credores titulares de 

créditos mais vultuosos sobre os demais57.  

3.1. IMPLICAÇÕES DA LCP 147/14 NA APLICAÇÃO DO CRAM DOWN 

Tornar as microempresas e as empresas de pequeno porte uma classe 

própria, à parte das demais, aumentou consideravelmente o poder de 

negociação desses credores frente à assembleia geral no processo de 

recuperação judicial. Entretanto, com inegáveis omissões legislativas, o 

disciplinamento do Cram Down, que já não era claro, passou a apresentar 

novas lacunas, gerando incertezas doutrinárias e decisórias ainda maiores.  

Assim, a criação da Classe IV pela Lei Complementar 147/2014, que 

aponta para um tratamento mais benéfico para as microempresas e empresas 

de pequeno porte, dando voz aos interesses dessa categoria de empresários 

frente à decisão sobre os trâmites do procedimento; surge como mais uma 

problematização do mecanismo ora analisado.  
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Tal problematização está no fato de que, como já mencionado, o §1° 

do art. 58, que dispõe sobre o Cram Down, não foi modificado pela LCP de 

2014, mantendo-se o critério acerca do quórum necessário à concessão do 

instituto, que seguiu estruturado pela redação antiga do art. 45, prevendo a 

existência de apenas três classes de credores; e não de quatro.  

Nesse diapasão, acaloradas discussões entre os juristas remetem ao 

seguinte questionamento: estando o quórum do Cram Down baseado na 

existência de apenas três classes, ao ser incluída a nova classe, a redação do 

inciso II, §1°, art. 58, não se tornaria obsoleta? 

Vejamos, o referido inciso dispõe que, havendo obtido, 

cumulativamente aos demais incisos, a aprovação de duas (das três) classes 

de credores, nos moldes do art. 45, ou de uma, na hipótese de apenas duas 

classes votantes; estar-se-ia autorizada a superação do veto daquela classe 

dissidente, podendo o juiz decidir pela aprovação através do Cram Down. 

Nesse fulcro, ao não sofrer alterações pela LCP 147/14, a redação do 

artigo 58 da LFR quedou por ficar omissa no que diz respeito à hipótese de 

rejeição do plano em duas das quatro classes de credores existentes 

atualmente. Isto porque, o quórum tratado pela redação do inciso II, como visto, 

ao se referir à aprovação de apenas duas classes, traz como consequência a 

rejeição por apenas um terço do total de classes existente à época da 

elaboração da regra; o que, desde 2014, passou a representar metade desse 

total, causando inquietação e dissidência doutrinária. 

Assim, diante de um saldo de rejeição por duas classes de credores, 

ou seja, um empate, seria possível a concessão da recuperação mediante 

aplicação do cram down, ou estaríamos diante da necessidade de decretação 

de falência por rejeição assemblear do plano recuperacional? 

Segundo Ulhoa58, não há o que se questionar sobre empate, posto que 

a criação da classe IV de credores não teria alcançado o condão de alterar as 

condições para a homologação judicial do plano de recuperação, 
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permanecendo a regra exatamente como disposta no inciso II. Havendo, 

portanto, aprovação de duas (das três ou das quatro) classes (ou de uma das 

duas, quando não houver mais classes votantes), está atendido o requisito 

desse inciso, devendo-se passar à análise do cumprimento dos demais e 

seguir com a aplicação do Cram Down.  

Entretanto, o ambiente do instituto, já fértil a questionamentos por falta 

de completude em seu disciplinamento, não pode deixar de fomentar tal 

celeuma, visto que ampliaria a insegurança jurídica, por deixar a interpretação 

do efeito da nova regra sobre o Cram Down sob responsabilidade de um 

Tribunal muitas vezes despreparado tecnicamente para conduzir esse 

processo dentro de uma solução de mercado; e tenderia a reduzir, ainda mais, 

a já pequena importância dada pela legislação pátria à tutela dos direitos do 

credor que rejeita o plano, passando, inclusive, a desproteger os interesses de 

duas classes dissidentes, e não somente de uma. 

Porém, não obstante a possibilidade de uma celeuma acadêmica no 

que tange aos critérios utilizados para a criação de uma classe de credores 

para esses pequenos empresários, pode-se considerar válido o resultado 

prático do aumento de poder de barganha destes em relação ao plano59, 

minimizando-se seus conflitos com os grandes credores. 

3.2. O ENUNCIADO 79 DA II JORNADA DE DIREITO COMERCIAL 

Como forma de tentar elucidar tal questão, garantindo maior 

uniformização e segurança jurídica à matéria mal disciplinada, a II Jornada de 

Direito Comercial da CJF, realizada em fevereiro de 2015, aprovou o 

Enunciado nº 7960, que dispõe:  

“O requisito do inc. III do §1º do art. 58 da Lei n. 11.101 aplica-se a 

todas as classes nas quais o plano de recuperação judicial não 

obteve aprovação nos termos do art. 45 desta Lei. ” 
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 Enunciado nº 79 da II Jornada de Direito Comercial do Conselho da Justiça Federal. Fonte: 
<http://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/793> (acesso em 30 de outubro de 2016) 



 
 

37 
 

Tal Enunciado surge a partir da grave dificuldade interpretativa em 

torno da regulação do Cram Down, entretanto, por apenas tratar da exigência 

trazida pelo inciso III do dispositivo, não esclarece a disciplina quanto à 

situação de rejeição do plano por duas das quatro classes de credores, 

mantendo a insegurança jurídica e a dúvida quanto à interpretação do 

dispositivo e contribuindo para a formação de diferentes correntes de 

entendimento, como exposto acima. 

Isto posto, à guisa de conclusão, mediante a vergastada omissão 

normativa ora analisada e do já mencionado vertiginoso crescimento do 

número de pedidos de recuperação, sobretudo no atual contexto brasileiro de 

crise econômica, política e social, deve-se levar em consideração a gravidade 

de uma possibilidade de comprometimento dos resultados desses processos; 

percebendo-se a urgência da necessidade de uma melhor elucidação 

legislativa dos institutos comentados neste trabalho, em razão da importância 

da aplicação do cram down como forma de se afastar o abuso de direito de 

voto de credores.  

Trata-se, portanto, de uma emergência no sentido de afastar a 

possibilidade de que interesses pessoais entrem em confronto (e saiam 

vitoriosos) com a principal finalidade da Lei de Falências e Recuperação 

Judicial, qual seja a de observância ao princípio da Preservação da Empresa. 
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CONCLUSÃO 

 

No decorrer do presente trabalho, foram tecidas considerações 

fundamentais acerca da Lei nº 11.101/2005, sobretudo no que tange à 

aprovação do plano de recuperação judicial, com a possibilidade garantida pelo 

artigo 58 desta Lei, de interferência do juiz no resultado da Assembleia Geral 

de Credores, mediante o preenchimento de quórum alternativo, através do 

instituto conhecido como Cram Down. 

Isto posto, embora a doutrina majoritária e o legislador tenham fixado 

critérios rígidos para a superação do veto assemblear pelo juiz e não obstante 

o fato de que nossos magistrados ainda virem aplicando-o timidamente em 

suas decisões, faz-se necessária a manutenção de tal cautela, não se podendo 

fechar os olhos para as inconsistências práticas e legislativas que o instituto 

ainda apresenta.  

É na Assembleia Geral dos Credores que os credores têm espaço para 

externar suas opiniões acerca do futuro da empresa. Entretanto, isto não pode 

nem deve significar que estes credores estejam livres de quaisquer 

responsabilidades e encargos sobre esse futuro, votando com intenções que 

deliberadamente ultrapassam os limites dessa preocupação maior, de interesse 

coletivo, em prol de méritos particulares.  

Assim, acredita-se e defende-se aqui a importância de o magistrado 

interferir na decisão assemblear mediante a percepção de qualquer 

abusividade de voto, observando-se os requisitos necessários, com total 

cautela para assegurar que a decisão assemblear permaneça soberana 

enquanto não haja motivos para relativizá-la.  

Ante todo o exposto, não obstante ser manifesta a relevância do 

instituto do cram down e dos benefícios de sua aplicação, no que diz respeito 

ao atendimento dos princípios do próprio direito falimentar, depreende-se a 

deficiência normativa sobre o tema no direito pátrio e a urgência em se 

disciplinar tal mecanismo, preenchendo as lacunas normativas, a fim de coibir 

práticas abusivas na seara recuperacional.  
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Tratando-se de questão que ocasiona verdadeira insegurança jurídica, 

uma vez que os tribunais do país decidem de forma diversa em razão da 

complexidade da própria lei, da omissão legislativa e, sobretudo, do diminuído 

conhecimento técnico- financeiro – em razão da tentativa de nosso sistema de 

afastar o juiz, por completo, da seara da análise econômica –, acaba 

permanecendo sem a devida tutela tanto a classe dissidente dos credores 

assembleares, quanto a empresa recuperanda.  

Nesse diapasão, tendo o trabalho se debruçado sobre diversas falhas 

na disciplina do referido instituto nos moldes adotados pelo Brasil, é 

imprescindível um olhar mais atento ao direito estrangeiro, a fim de averiguar, 

antes da importação de alguns institutos inovadores, as limitações vividas na 

prática dentro do país importador, suas particularidades e necessidades.  

Além disso, percebe-se imperioso também que, mediante as alterações 

trazidas pela Lei Complementar 147/14 para a Lei 11.101 de 2005, atente, o 

legislador, às lacunas normativas criadas pela breve reforma, com o fito de que 

aquela LCP, tendo sido criada tão somente com o intuito de otimizar as 

relações creditícias dos pequenos empresários, não acabe por prejudicar ainda 

mais o disciplinamento de outros institutos da qual dependa.  

Ante o exposto, conclui-se pela necessidade de reconhecimento 

legislativo sobre a urgência de um preenchimento das lacunas deixadas tanto 

pela importação incompleta do instituto de superação do veto assemblear, o 

Cram Down, quanto pela recente criação da classe IV de credores. 
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