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ROL DE CATEGORIAS 

E SEUS CONCEITOS OPERACIONAIS 

 
 
 
ADMINISTRADOR JUDICIAL: é um  “auxiliar do juiz que, em nome próprio 

(portanto, com responsabilidade), deve cumprir com as funções cometidas pela 

lei. Além de auxiliar do juiz na administração da falência, o administrador 

judicial é também o representante da comunhão de interesses dos credores 

(massa falida subjetiva), na falência. Exclusivamente para fins penais, o 

administrador judicial é considerado funcionário público.”1 

 
 
ASSEMBLÉIA GERAL DE CREDORES:  “A assembléia geral de credores 

consiste na reunião dos credores sujeitos aos efeitos da falência ou da 

recuperação judicial, ordenados em categorias derivadas da natureza de seus 

respectivos créditos, como fim de deliberar sobre as matérias que a lei venha 

exigir sua manifestação, ou sobre aquelas que possam lhes interessar.”2 

 
 

COMITÊ DE CREDORES:  é um órgão criado pela Lei de Falências e 

Recuperação de Empresas, formado por três representantes dos Credores 

nomeados através da Assembléia Geral de Credores. 

 

 

CREDOR: é a  pessoa jurídica ou física que possui um crédito a receber de 

determinada pessoa – física ou jurídica – decorrente de um empréstimo em 

dinheiro ou de uma venda realizada, ou ainda, de um crédito que se sub-rogou 

em decorrência da aquisição de um título de crédito.  

 

                                                 
1 COELHO, FÁBIO ULHOA. Comentários à nova lei de falências e de recuperação de 

empresas – Lei n. 11.101, de 9-2-2005. p. 58. 
 
2
  CAMPINHO, Sergio. Falência e recuperação de empresa.  p. 75. 
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DEVEDOR:   é  a  pessoa jurídica ou física que deve determinada quantia a 

uma pessoa física ou jurídica, em decorrência de um empréstimo em dinheiro 

ou de uma compra que realizou. 

 
 

EMPRESA:  (...) é uma unidade econômica que interage no mercado, 

compondo uma labiríntica teia de relações jurídicas com extraordinária 

repercussão social. É uma unidade de distribuição de bens e/ou serviços. É um 

ponto de alocação de trabalho, oferecendo empregos.3 

 
FALÊNCIA:  é o processo de execução coletiva, promovida perante o órgãos 

judicial e sob seu controle, em decorrência de situação de insolvência ou atos 

fraudulentos que prejudique os credores provocados pelo Devedor empresário 

ou sociedade empresária, buscando de forma igualitária, prevista em lei,  a 

satisfação do crédito, mediante a liquidação dos bens do Devedor.   

 

FUNÇÃO SOCIAL:  aquela atitude, no sentido de dever, do particular voltada e 

comprometida aos interesses da comunidade.  

 
 
FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE: é o direito real subjetivo de usar, 

gozar, dispor e reivindicar o bem de quem quer que injustamente o possua ou 

detenha, com o dever correlato de fazê-lo de acordo como bem-estar social da 

comunidade. 4  

 
FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA:  constitui-se do direito que Empresa possui 

de   ter respeitado a sua Propriedade, a livre iniciativa e demais princípios 

constitucionais, e de ser comprometido com a prática de condutas necessárias 

ao bem da comunidade e da valorização e preservação do ser humano, ligado 

diretamente ou indiretamente  às suas atividades. 

 

                                                 
3 FAZZIO JUNIOR, Waldo. Nova lei de falência e recuperação de empresa. p. 34. 
 
4 BODNAR, Zenildo. Curso objetivo de direito de propriedade. Curitiba: Juruá, 2004, p. 22. 
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INSTITUTO DA FALÊNCIA:  ou DIREITO FALIMENTAR é  o conjunto de 

normas, legislações, ordens, decretos, jurisprudências e outras categorias que 

formam um determinado ordenamento que disciplina e organiza a Falência.   

 
 
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL: previsto na Lei de Falência e 

Recuperação de Empresa é “(...) um procedimento concursal preventivo que 

contém uma fase inicial de livre contratação e uma etapa final de homologação 

judicial”5 mediante o cumprimento de pressupostos  previstos em lei.  

 

 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL: “é um instituto previsto na Lei de Falência e 

Recuperação de Empresas que  “(...) apresenta-se como um somatório de 

providências de ordem econômico-financeira, econômico-produtivas, 

organizacionais e jurídicas, por meio das quais a capacidade produtiva de uma 

empresa possa, da melhor forma, ser reestruturada e aproveitada, alcançando 

uma rentabilidade auto-sustentável, superando, com isso, a situação de crise 

econômico-financeira em que encontra seu titular – o empresário –, permitindo  

a manutenção da fonte produtora, do emprego e a composição dos interesses 

dos credores (cf. artigo 47).”6 

 

SOCIEDADE EMPRESÁRIA: “(...) é aquela estruturada empresarialmente, 

reunindo todos os fatores produtivos – empresário (capital), força laboral 

(empregados), estabelecimento e atividade voltada para a produção e 

circulação de bens e serviços.”7 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 FAZZIO JUNIOR, Waldo. Nova lei de falência e recuperação de empresa. p. 116. 
 
6  CAMPINHO, Sergio. Falência e recuperação de empresa.  p. 10. 
 
7 ALMEIDA, Amador Paes de . Curso de falência e recuperação de empresa. p. 49.  
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RESUMO 

  

A presente dissertação versa a respeito da Função Social da Empresa como 

sendo uma das atividades empresariais a serem preservadas mediante a 

concessão da Recuperação Judicial. Para tanto, é realizado uma análise da 

evolução histórica do Instituto Falimentar a fim de identificar a existência da 

atividade empresarial comprometida com a Função Social. É ainda 

demonstrado a base principiológica e as inovações consideradas de maior 

relevância na Lei de Falências e Recuperação de Empresa, culminando o 

trabalho com o estudo da Função Social da Empresa e sua vinculação na 

Recuperação Judicial. Assim, o objeto desse estudo é a Função Social da 

Empresa diante da Recuperação Judicial originada da Lei de Falência e 

Recuperação de Empresa, sendo que o estudo e o relato do trabalho ocorreu 

pelo método indutivo. O resultado é a evolução da falência na busca da 

preservação da Empresa com o comprometimento de todos os que nela se 

encontram envolvidos, propiciando, após a concessão da  Recuperação 

Judicial, a continuidade da promoção e da valorização da comunidade humana 

que a cerca ou dela depende. Conclui-se, dessa forma, que a Função Social da 

Empresa, que também pode servir de argumento na busca da concessão da 

Recuperação Judicial, torna-se um dos comprometimentos da Empresa em 

recuperação para valorização do ser humano. 
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ABSTRACT 

 

 

This dissertation discusses the Social Role of the Company as one of the 

business activities that needs to be preserved through the concession of Legal 

Recovery. With this objective, it analyzes the historical evolution of the 

Institution of Bankruptcy, in order to identify the existence of business activity 

which is committed to the Social Role. It also demonstrates the principles basis 

and innovations considered most relevant in the Law of Company Bankruptcy 

and Recovery, and culminates in the study of the Social Role of the Company 

and its link with legal Recovery. Thus, the object of this study is the Social Role 

of the Company, in light of the Legal Recovery originating from the Law of 

Company Bankruptcy and Recovery.  The study and report for this work were 

carried out using the inductive method. The result is the evolution of bankruptcy 

in an attempt to preserve the Company, with the commitment of all those 

involved favoring, after the concession of Legal Recovery, the human 

community that surrounds or depends on it. It concludes that the Social Role of 

the Company, which can also serve as an argument in the search for 

concession of Legal Recovery, becomes one of the commitments of Companies 

undergoing recovery, for the valorization of the human being.  

 

 



INTRODUÇÃO 

 

 

A partir do mês de junho do ano de 2005, com a promulgação da Lei 

nº 11.101/2005,  passou a vigorar em nível nacional uma nova sistemática de 

procedimentos e atos voltados à solução de Empresas em crise econômico-

financeira e em estado de Insolvência.   

Essa lei deixa transparecer  um conteúdo social muito maior do que 

o existente na legislação falimentar até então vigente, preocupando-se não 

apenas com os Credores do Devedor, mas tendo uma atenção voltada agora  à 

Função Social que a Empresa tem diante de toda a comunidade que depende 

direta ou indiretamente dela.  

A maior manifestação da Função Social encontra-se no artigo 47 da 

referida lei, estabelecendo que será através da Recuperação Judicial realizada a 

preservação da Função Social da Empresa.  

Com base nesse indicativo legal passa-se ao estudo da Função 

Social da Empresa sob os seguintes questionamentos: a) na evolução do Instituto 

Falimentar até o modelo atua, segundo a doutrina pátria, é possível identificar 

marcas da Função Social na aplicação das diversas legislações de que se tem 

conhecimento? b) Quais as inovações principiológicas e procedimentais trazidas 

pela nova lei de falências ao sistema falimentar brasileiro, que se coadunam com 

a Função Social da Empresa? c) O que vem a ser a Função Social da Empresa, 

agora como princípio de preservação da Recuperação Judicial?      

Desses questionamentos têm-se as seguintes hipóteses: a) a 

evolução do Instituto Falimentar, atrelado à evolução do comércio, apresenta 

preocupação com os Credores e, agora, com a comunidade que a cerca, surgindo 

legislações preocupadas com essa finalidade; b) a Lei de Falências e 

Recuperação de Empresas apresenta uma grande gama de princípios que 

valorizam a preservação da empresa e o envolvimento dos Credores com a 

fiscalização das atividades da empresa; e c) a Função Social da Empresa, agora 
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também inserida na Empresa em Recuperação Judicial, é uma das funções 

desenvolvida pela Empresa na busca da melhoria e valorização das pessoas 

envolvidas direta ou indiretamente com ela.  

  

Busca-se assim, através desse trabalho, intitulado A Função Social 

da Empresa: a sua preservação na Recuperação Judicial, a análise do Instituto 

Falimentar, em especial o brasileiro, para identificar a presença da Função Social  

em diversos momentos históricos e evolutivos até os dias atuais que valorizam 

aquele princípio.  

  Dessa forma, o estudo que se quer abordar se justifica pela 

importante missão que tem a lei de falências vigente, de preservar a população  

que se encontra envolvida direta e indiretamente com aquela Empresa em 

dificuldade econômico-financeira, externado através das Funções Sociais da 

Empresa.  

Assim, o objeto desse estudo é a Função Social da Empresa diante 

da Recuperação Judicial originada da Lei de Falência e Recuperação de 

Empresa, mantendo-se assim, após a concessão da recuperação, a promoção e 

valorização da comunidade humana que a cerca.  

 

A presente pesquisa tem como objetivo Institucional, produzir uma 

dissertação para obtenção do título de Mestre em Ciência Jurídica, pela 

Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI.  

 

Como objetivo Geral, pesquisar no âmbito do Direito o instituto 

falimentar e  a Lei de Falências atual (Lei nº 11.101/2005), e nela identificar a 

Função Social da Empresa.  

 

E como objetivos Específicos apresentar uma contribuição ao meio 

acadêmico e aos operadores do direito acerca do tema desenvolvido, visando: a) 

Apresentar os dados doutrinários nacionais da evolução e conceituação do 

instituto falimentar até os dias atuais com a identificação de traços da valorização 

da  Função Social; b) Identificar no bojo da nova Lei de Falências as inovações 
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procedimentais e principiológicas que passaram a fazer parte do nosso 

ordenamento jurídico e valoriza a Função Social da Empresa; e c) Demonstrar 

que a nova legislação falimentar possui um conteúdo social exposto através da 

Função Social da Empresa e do Contrato. 

 

Dessa forma, os objetivos específicos desse estudo encontram-se 

voltados a uma contribuição ao mundo empresarial para que passe a conhecer, 

identificar e se preocupar com a Função Social da Empresa nas diversas 

atividades desenvolvidas, preocupando-se, assim, com a valorização dos seres 

humanos.   

 

A investigação do objeto pesquisado ocorreu através do uso do 

método indutivo8, operacionalizado através das técnicas do referente9, da 

categoria10, do conceito operacional11, e da pesquisa bibliográfica.  

 

O  relato do estudo realizado se desenvolveu também pelo método 

dedutivo, e se encontra desenvolvido em três capítulos com os seguintes 

conteúdos:  

 

No primeiro capítulo se apresenta o estudo da evolução do Instituto 

Falimentar desde a era romana até a contemporânea, destacando a evolução 

                                                 
8  Consiste em “(...) pesquisar e identificar as partes de um fenômeno e colecioná-la de modo a ter 

uma percepção ou conclusão geral (...).” In: PASOLD, César Luiz. Prática da pesquisa 
jurídica: idéias e ferramentas úteis para o pesquisador do direito. 5 ed. ver. e ampl. 
Florianópolis: OAB/SC, 2001,  p. 87. 

 
9  “REFERENTE é a explicação prévia do motivo, objetivo e produto desejado, delimitando o 

alcance temático e de abordagem para uma atividade intelectual, especialmente para uma 
pesquisa” In: PASOLD, César Luiz. Prática da pesquisa jurídica: idéias e ferramentas úteis 
para o pesquisador do direito.  p. 63. 

 
10 “Categoria é a palavra ou expressão estratégica à elaboração e/ou à expressão de uma idéia.” ” 

In: PASOLD, César Luiz. Prática da pesquisa jurídica: idéias e ferramentas úteis para o 
pesquisador do direito.  p. 37. 

 
11 “Conceito Operacional (=cop) é uma definição para uma palavra e expressão, como desejo de 

que tal definição seja aceita para os efeitos das idéias que expomos.” ” In: PASOLD, César Luiz. 
Prática da pesquisa jurídica: idéias e ferramentas úteis para o pesquisador do direito.  p. 51. 
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desse instituto no Brasil, demonstrando ainda o conceito de Falência e sua 

natureza jurídica.  

 

No segundo capítulo será abordada  as bases principiológicas da 

nova Lei de Falências e Recuperação de Empresas, bem como a conceituação de 

Recuperação Judicial e Extrajudicial a nova figura do Devedor e dos órgãos 

falimentares, quais sejam: o Juízo, o representante do Ministério Público, o 

Administrador Judicial, o Comitê de Credores e a Assembléia Geral de Credores.  

 

O terceiro capítulo é o cerne desse trabalho científico, e é dedicado 

ao estudo da Função Social da Empresa, em que será apresentado o que vem a 

ser a Função Social, a Função Social da Propriedade, para culminar com o tema 

proposto, a Função Social da Empresa.   

 

Por fim, serão apresentadas nas considerações finais os resultados 

da pesquisa realizada, e se foram ou não confirmadas as hipóteses descritas ao 

inicio do estudo.   

 

Os conceitos operacionais das categorias básicas, para o presente 

estudo,  encontram-se apresentadas em rol próprio já no início da apresentação 

do trabalho. 
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CAPÍTULO 1 

 
A EVOLUÇÃO DO INSTITUTO DA FALÊNCIA  

 

 

Apresentar-se-á neste capitulo inaugural considerações a respeito 

do Instituto da Falência, objetivando demonstrar ao leitor a origem e, 

principalmente, evolução  desse instituto, existências de características sociais,  

seu conceito doutrinário e suas características básicas, para obter assim a 

compreensão inicial da evolução desse sistema até a Recuperação Judicial.  

 

 

1.1  DA ORIGEM DA FALÊNCIA E SUA EVOLUÇÃO HISTÓRICA12 

 

1.1.1 O período romano  
 

Apesar de não possuir as características do moderno Instituto da 

Falência, conforme será apresentado na seqüência desse trabalho, a origem da 

Falência remonta à Lei das XII Tábuas, destacando-se em especial a Tábua III 

que proclamava Aeris confessi rebusque jure judicatis triginta dies justi sunto. 

Post deinde manus injectio esto, in jus ducito13.  

 

Verifica-se, através desse texto histórico, que a cobrança pela 

dívida não paga recaía sobre a própria pessoa do Devedor e não sobre seus bens 

                                                 
12  Os períodos históricos que serão apresentados nesse tópico compreendem um determinado 

lapso temporal na história da humanidade até então conhecido, e que trouxeram contribuições 
ao direito falimentar, sendo primeiramente o período Romano que vai desde as origens de Roma 
até sua queda no Século V D.C.; o período Medieval que compreende os Séculos XII ao XVI; o 
período Moderno com a instituição do Estado de direito no século XVI ao final do XIX; e o 
período Contemporâneo que neste trabalho se refere ao inicio do século XX até os dias atuais.  

 
13 A quantia confessada ou julgada deveria ser paga em trinta dias, escoados os quais precedia-

se à ‘manus injecto’, a tomada da pessoa e bens do devedor, que seria conduzido à justiça. In: 
BATALHA, Wilson de Souza Campos e RODRIGUES NETO, Sívia Marina L. Batalha. Falências 
e concordatas: comentários à lei de falência, doutrina, legislação, jurisprudência. 3 ed. atual. 
São Paulo: Ltr. 1999, p. 52.  
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pessoais, conforme ensina LACERDA ao proferir que “A pessoa do devedor 

constituía a garantia  única dos credores”14.  

 

Constata-se ainda, naquele texto, as primeiras lições da concessão 

dada ao Devedor para que num prazo preestabelecido, e desde que confessasse 

sua dívida, viesse perante seu  Credor e a quitasse totalmente. Diz ainda o texto 

que poderia um terceiro –   vindex –  satisfazer a dívida em favor do Devedor.  

 

Todo esse procedimento de busca da satisfação pelo Credor  era 

denominado de manus injectio, e caso não houvesse  o pagamento e ele tivesse 

que levar o Devedor perante o juiz, o mesmo era adjudicado ao Credor que o 

conduzia a sua casa e o mantinha preso durante sessenta dias.  

 

Decorrido esse prazo e não havendo quitação da dívida, o Devedor 

era conduzido novamente a praça pública – feira – para que alguém, o vindex, o 

auxiliasse pagando o valor devido, e, após a terceira feira, o Devedor era 

condenado à morte ou então vendido para o estrangeiro – trans Tiberim15.  

Verifica-se até aqui a inexistência de qualquer proteção social a figura do 

Devedor.  

 

Esse tipo de execução corpórea, pessoal e não-patrimonial  ocorria 

por dois motivos determinantes, explica ABRÃO:  

 

I – a organização do regime de propriedade em forma coletiva, o 
que levava o credor insatisfeito a forçar a intervenção do grupo 
ligado ao devedor por laços de parentesco para livrá-lo da vindita, 
pagando;  

                                                 
14 LACERDA, Jozé Candido Sampaio de . Manual de direito falimentar. 10 ed. e atual. Rio de 

Janeiro: Freita Bastos, 1978, p. 27. 
 
15  Além da cidade de Tibre, ou do rio Tibre. In: MAGALHÃES, José Hamilton. Direito falimentar 

brasileiro. 3 ed. atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 1-2.  
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II – a punição contra o inadimplemento, isto  é, a falta de pagamento 
em dia, que era considerada ofensa, donde emana o aspecto penal 
da execução, ao lado do civil. 16 
 
Sobre a manus injectio tem-se a ainda a informação, contida na 

própria Lei das XII Tábuas – Livro XX, que o seu rigorismo não era aplicado na 

forma prevista  em seu Livro III, não havendo qualquer registro histórico de algum 

Devedor que tenha sido sacrificado e cortado para satisfazer seus Credores, 

complementa BATALHA17, o que sempre se buscou foi o efeito coativo no sentido 

de cumprimento das obrigações assumidas, evitando assim a infâmia das dívidas 

não paga.  

 

  Ensina ainda BATALHA18, que num determinado momento da 

evolução do direito romano, o Devedor poderia requerer a denominada missio 

bonorum, que consistia no reconhecimento da dívida, antes de iniciada a 

execução, e a submissão à condição de escravo até a satisfação do valor devido, 

estaria aqui o germe do moderno processo falimentar, no qual o honesto Devedor 

busca suprir suas dívidas  ainda que afastado de suas atividades. 

 

Também se aproximava dos tempos atuais por ter o juiz que nomear 

um curator, nomeado entre os Credores  para administrar os bens do Devedor.  

 

E mais próximo ainda ficava a legislação romana dos tempos atuais, 

quando se verifica a instalação da venditio bonorum, explica BATALHA19 que se 

constituía num verdadeiro concurso de Credores na busca da satisfação de seus 

créditos, mediante o auxilio de um curator para organizar os pagamentos.  

 

                                                 
16 ABRÃO, Nelson. Curso de direito falimentar. 4 ed. ver. e ampl. São Paulo: RT, 1993, p. 15.   
 
17 BATALHA, Wilson de Souza Campos e RODRIGUES NETO, Sívia Marina L. Batalha. Falências 

e concordatas: p. 52. 
 
18 BATALHA, Wilson de Souza Campos e RODRIGUES NETO, Sívia Marina L. Batalha. Falências 

e concordatas: p. 52. 
  
19 BATALHA, Wilson de Souza Campos e RODRIGUES NETO, Sívia Marina L. Batalha. Falências 

e concordatas: p. 54. 
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Nesse período, o Devedor perdia a administração de seus bens que 

serviriam para o pagamento aos Credores, mediante a figura do curator.  

 

Parafraseando Mackeldy e Vainberg, MENDONÇA ensina que 

existiam algumas formas de evitar a abertura real do concurso de Credores 

naquele período romano, sendo:  

 

1º a intervenção de terceiro pagando ou dando fiança pelo 
vendedor; 
2º a espera ou o ‘moratorium’ concedido pelo Imperador ao devedor 
de boa-fé; 
3º a espera concedida pelos próprios credores – ‘moratorium 
conventionale’, que era um ‘pactum de nom petendo intra tempus’, 
isto é, limitado a certo tempo; a maioria dos créditos e vencia e 
forçava a maioria a aceitá-lo; 
4º a concordata, isto é, o ‘pactum remissorium’, ou o ‘pactum de 
parte debiti nom petenda’, pelo qual os credores declaravam perder 
parte do seu crédito, contentando-se com um dividendo.20 

 

 

Naquele momento histórico, apesar da satisfação da dívida ser 

buscada junto ao Devedor, não era realizada a cobrança sobre as suas 

propriedades, finaliza MAGALHÃES, pois “O corpo do homem responde pela 

dívida, mas não a terra, porque essa é inseparável da família”21. 

 

 

A grande reviravolta no sistema de cobranças no direito romano 

ocorreu no ano de 428 ou 441  da era romana, através da Lex Poetelia que 

afastou o caráter penal da Lei das XII Tábuas, limitou a ação dos Credores, 

passando ao magistrado o poder sobre a situação procedimental ao concurso de 

                                                 
20 MENDONÇA, José Xavier Carvalho. Tratado de direito comercial brasileiro. 7 ed. atual. por 

Roberto Carvalho de Mendonça. vol. VII. livro V. parte I . Rio de Janeiro: Freita Bastos, 1964, p. 
15.  

 
21  MAGALHÃES, José Hamilton. Direito falimentar brasileiro. p. 2. 
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Credores e deu uma conotação mais pública ao ato. Os bens é que a partir de 

então respondiam pela dívida.  

 

Ensina ABRÃO22 que a idéia principal dessa nova legislação era 

permitir que um Credor entrasse na posse dos bens do Devedor e com isso 

pressiona-se o pagamento da dívida, estando o Devedor fugido ou não, solvente 

ou não.   

 

Do mesmo autor se extrai que no período clássico do direito romano  

verificou-se uma evolução ainda maior do instituto falimentar romano, com o 

surgimento da cessio bonorum introduzida pela Lex Julia, em 737 de Roma, a 

qual permitiu colocar os bens à disposição dos Credores e o afastamento da 

infâmia e da execução pessoal o Devedor, é naquela data que se verificou a 

transmutação da execução pessoal para a patrimonial.  

 

Abrindo um pequeno parêntese para finalizar esse breve estudo 

sobre a evolução da Falência no mundo antigo, encontra-se transcrito em 

ÁLVARES23  que na Grécia também se praticava,  inicialmente,  a execução sobre 

a pessoa do Devedor, restando inclusive na sua reclusão, e somente na cidade 

de Atenas, após Sólon, é que se passou buscar a satisfação do crédito nos bens 

do Devedor.  

 

Nesse primeiro momento, é possível constatar que o direito romano 

evoluiu durante o período de sua existência, afastando-se daquela idéia de 

satisfação do crédito com a posse sobre a pessoa do Devedor, para evoluir para 

uma preservação do ser humano e uma satisfação justa dos Credores.  

 

 

1.1.2 O período medieval  

 
                                                 
22  ABRÃO, Nelson. Curso de direito falimentar. p. 16.   
 
23  ÁLVARES, Walter T. Direito falimentar.  3 ed. rev. e atual. vol I. São Paulo: Sugestões 

Literárias, 1970, p. 37. 
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Diante da queda de Roma e da fragmentação de seu direito, com a 

perda durante séculos de ordenamento até então conhecidos naquele Império, os 

povos bárbaros passaram a realizar a satisfação de seu crédito de forma 

totalmente individual e sobre os bens pessoais do Devedor ou até sobre o próprio 

Devedor. Observou-se um retrocesso na forma vigente em Roma,  que tornava 

justo o pagamento aos Credores com o concurso de Credores e respeito à 

pessoa do Devedor.  

 

Por isso pode-se dizer, conforme BATALHA, que o direito medieval 

“(...) surgiu, à semelhança do que ocorreu com a ‘bonorum distracio’ romana, da 

execução mediante coação da vontade, pelas enérgicas medidas com que o 

devedor era ameaçado.” 24 

 

Os primeiros locais que começaram a despontar o regime falimentar 

foram nas cidades localizadas no norte da Itália, como Veneza, Florença, Milão e 

Genova, devido ao grande volume de comércio que praticavam com as demais 

cidades da Europa, servindo inclusive de entreposto para o comércio com a Ásia. 

 

Explica MAGALHÃES25 que devido ao grande comércio nessas 

cidades italianas, os comerciantes passaram a criar estatutos próprios que 

acabaram se tornando normas costumeiras para aquelas regiões, sendo inclusive 

exigidas quando praticados atos de comércio com outras regiões que não 

somente a Itália.  

 

Foi naquele país que primeiro surgiu a constatação da importância 

do comércio e do crédito comercial como de interesse geral e não apenas do 

Credor e do Devedor, completa MAGALHAES26, e que diante desse fato, o 

                                                 
24  BATALHA, Wilson de Souza Campos e RODRIGUES NETO, Sívia Marina L. Batalha. 

Falências e concordatas: p. 57. 
 
25  MAGALHÃES, José Hamilton. Direito falimentar brasileiro. p. 5. 
 
26  MAGALHÃES, José Hamilton. Direito falimentar brasileiro. p. 5. 
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Estado passou a tratar os assuntos comerciais, em especial o da execução de 

crédito, como de interesse público.  

 

Registre-se também  o fato de que no século XIII se verificam as 

primeiras formações legislativas sobre o comércio, derivadas estas dos usos e 

costumes comerciais das corporações de oficio, levando conseqüentemente à 

formação, também, do Direito Falimentar.  

 

Muito pouco ou quase nada se buscou do antigo direito romano, 

pois nessa época prevalecia o direito canônico que, juntamente com os usos e 

costumes, proporcionou o surgimento das legislações próprias na Idade Média. 

 

A relação do direito italiano medieval com a modernidade é muito 

grande, pois “O velho direito italiano foi, pode-se dizer, o laboratório da falência 

moderna.” 27 ensina MENDONÇA, e prossegue ensinando as várias relações até 

então vigentes, como a pessoa do síndico, o seqüestro dos bens do Devedor, o 

balanço, o exame dos livros e contas, a verificação do ativo e do passivo, a 

publicidade da falência, o vencimento antecipado das dívidas e outras 

características semelhantes às atuais.  

 

 Foi nesse período ainda que se originou a universalidade da 

Falência, seguindo o princípio da par condicio creditorum, do surgimento da 

possibilidade de se instalar um sistema de concordata28, evitando assim a 

Falência, bem como o estabelecimento do período suspeito, em que atos 

praticados pelo falido em um determinado lapso temporal anterior à decretação da 

Falência eram considerados nulos.  

 

Todos esses elementos voltados à regulamentação do procedimento 

falimentar, partiu do interesse do Estado em organizar a movimentação comercial 

                                                 
27 MENDONÇA, José Xavier Carvalho. Tratado de direito comercial brasileiro. p. 17.  
 
28 A  concordata preventiva se constituía em favor legal concedido ao comerciante em dificuldade 

financeira, porém, honesto e de boa-fé,  para prevenir a Falência, sendo-lhe facultado conseguir 
desconto no pagamento à vista ou parcelar a dívida conforme previsão legal. 
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que ocorria na Itália, percebe-se aqui novamente outro momento histórico de 

interesse na proteção da comunidade e do comércio em geral e não apenas dos 

comerciantes Credor, demonstrando tratar-se em uma das primeiras expressões 

de Função Social.  

 

A instauração do procedimento concursal nos moldes até hoje 

usado foi uma das principais contribuições desse período, descreve LACERDA29 

que após o Devedor ter confessado sua situação de insolvência30, ou ter 

abandonado seu comércio por vergonha da infâmia, instalava-se uma assembléia 

para que os Credores nomeassem um síndico para administrar a Falência e, 

posteriormente, apresentassem seus créditos. Naquela época, a tentativa de 

cobrança de valor maior que o devido por algum Credor,  tinha como 

conseqüência a perda total do crédito.  

 

A proximidade com nosso sistema falimentar é tamanha, que havia 

inclusive uma graduação dos créditos privilegiados, demonstrando interesse na 

preservação primeira de Credores de maior relevância para a manutenção do 

comércio.  

 

A situação do Devedor, porém, não era de grande prestigio, tão logo 

se tinha a comunicação da situação de insolvência, o Devedor era desapossado 

de todos os seus bens e considerado criminoso, haja vista  que no direito 

medieval a Falência era considerada um delito – o que justifica a constante fuga 

dos Devedores, enfatiza ABRÃO ao parafrasear Umberto Santarelli: “A fuga era o 

sintoma mais eloqüente da falência: ‘A fuga propter debita pode ser considerada 

como pressuposto da abertura da falência quando o fugitivo não deixa bens 

suficientes para o pagamento dos próprios credores’” 31. 

                                                 
29  LACERDA, Jozé Candido Sampaio de. Manual de direito falimentar. p. 32. 
 
30 Insolvência “é a condição de quem não pode saldar suas dívidas. Diz-se do devedor que possui 

um passivo sensivelmente maior que o ativo. Por outras palavras, significa que a pessoa (física 
ou jurídica) deve em proporção maior do que pode pagar, isto é, tem compromisso superiores 
aos seus rendimentos ou ao seu patrimônio.” In: ALMEIDA, Amador Paes de. Curso de falência 
e concordata. 21 ed. ref. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 23. 

31 ABRÃO, Nelson. Curso de direito falimentar. p. 18.   
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Nascendo  assim entre as cidades medievais italianas com o 

objetivo primeiro de regulamentar o comércio, o Direito Falimentar ressurgiu na 

idade média e ganhou o real aperfeiçoamento necessário a sua perpetuação 

pelos séculos, devido ao fortalecimento que o próprio Estado proporcionou à 

preocupação primeira: a manutenção do comércio e conseqüentemente com a 

comunidade que o cercava o que representa a primeira manifestação da Função 

Social.   

 

  

1.1.3 O período moderno   

  

No direito da época moderna contata-se uma verdadeira seqüência 

do Direito Falimentar da era medieval, porém  com pouca evolução,  tendo se 

destacado a legislação surgida na Alemanha, Holanda e França.  

 

Nesse último país32, a Ordenação Savary, ou Ordenança do 

Comércio Terrestre, de 1673, regulou a Falência ao codificar a norma 

consuetudinária até então existente, porém não estabeleceu esse regime apenas 

aos comerciantes, deixando-o para ser aplicado a toda a comunidade, esclarece 

ABRÃO33. 

 

No capítulo Dês faillites et banqueroutes encontrava-se todo o 

compêndio das normas falimentares extraídas do comércio italiano e os já 

presentes na França até o Século XVII, vindo a servir de modelo para legislações 

falimentares em outras nações.  

 

Diz ainda ABRÃO34 na seqüência dos esclarecimentos acima 

prestados, que após todo o furor da Revolução Francesa surgiu em 1807 um 

                                                 
32 Segundo ensinamentos extraídos de RENOUARD, CARVALHO DE MENDONÇA ensina que foi 

pela cidade de Lyon que os costumes comercias da Itália se introduziram na França, e que o 
direito falimentar daquele país permaneceu em solo francês até a ordenança de 1673. In: 
MENDONÇA, José Xavier Carvalho. Tratado de direito comercial brasileiro. p. 17.  

 
33  ABRÃO, Nelson. Curso de direito falimentar. p. 22.  
 
34  ABRÃO, Nelson. Curso de direito falimentar. p. 22. 
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verdadeiro Código do Comercio Francês, também conhecido como o Código 

Napoleônico,  que trouxe o terceiro capítulo totalmente destinado a organização 

da Falência.  

 

Porém, assim como na era medieval, o Devedor, bem como seus 

familiares, eram tratados com rigor diante da decretação da Falência, pois, 

perdurou a idéia de crime ao ato de falir.  

 

Entretanto, a forma como agora o Devedor falido era tratado tinha se 

alterado drasticamente, pois no direito moderno verifica-se uma maior 

interferência do Estado, surgindo como entidade política e jurídica que disciplina 

de forma organizada as relações do comércio nesse novo período histórico, e,  

conseqüentemente, organizando também o Instituto Falimentar conforme leciona 

FAZZIO JUNIOR ao mencionar:  

 

Os Estados nacionais arrogaram-se a exclusividade da imposição 
de sanções e judicializaram o deslinde de situações jurídicas criadas 
pela insatisfação obrigacional. A liquidação do patrimônio do 
devedor passou a ser assegurada pelos organismos judiciais 
encarregados de aplicar a lei.35 

 

Ensina ainda esse mesmo autor que o destaque deve ser dado às 

Ordenações Filipinas, no século XVII que tratava da Falência dos mercadores, 

bem como do Alvará Real de 1756, em Lisboa – no qual seu texto era uma 

adaptação ampliada do livro V, título 66 das Ordenações Filipinas –  que 

estabeleceu um procedimento especial aos negociantes Falidos.  

 

Esse procedimento constitua-se em o Devedor se apresentar o mais 

rápido possível à Junta do Comércio e explicar as razões  da quebra, entregando 

a relação de seus bens e os livros comerciais. Diante desse ato de apresentação 

                                                                                                                                                    

 
35  FAZZIO JUNIOR, Waldo. Nova lei de falência e recuperação de empresa. São Paulo: Atlas, 

2005, p. 24 
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espontânea e comprovada a Falência por atos não criminosos ou fraudulentos, o 

Devedor não sofria as agruras da condenação criminal pelo ato de falir.  

 

Está-se diante da cisão do conceito de que todos os falidos eram  

criminosos, possibilitando, agora poupar aqueles que sofrem dificuldades 

econômico-financeiras momentâneas e não por sua má-gestão ou práticas de 

atos de má-fé. 

 

Dessa época moderna, pode-se tirar a certeza de que o Estado 

interferiu de forma organizada na elaboração e aplicação de normas legislativas 

que visassem a justa aplicação do Direito Falimentar, evitando abusos contra os 

Devedores falidos e proporcionando igualdade entre os Credores.  

 

O direito Francês foi o que mais evoluiu nesse período, explica 

LACERDA36, editando normas que reduzisse o rigorismo ao Devedor após a 

falência. A lei de 1889 criou o tipo de liquidação judicial que visasse o benefício 

aos Devedores de boa-fé que começaram a falir aos montes, devido a não 

adaptação a evolução do comércio e o surgimento de grandes e poderosos 

armazéns.  

 

Essa nova legislação demonstra, na evolução histórica até então 

apresentada, que o Estado também passou a se preocupar com a figura do bom 

Devedor, ou seja, aquele que diante de dificuldades econômicas momentâneas 

resta por não suportar as dívidas que comumente realizava e quitava, pois 

naquela época já se percebia a necessidade manter em atividade os pontos 

comerciais, expressão da  Função Social da Empresa.  

 

A visão da Empresa como uma instituição social – responsável pela 

vida da comunidade que a cercava e vivia dela –  passou a surgir nesse momento 

histórico, tanto que passou a haver uma “(...) nítida distinção entre devedor 

                                                 
36 LACERDA, Jozé Candido Sampaio de . Manual de direito falimentar. p. 33. 
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honesto e desonesto, facultando-se  a estes últimos os favores da moratória, 

como o aperfeiçoamento da concordata (...)”37, complementa ALMEIDA. 

 

E, segundo BATALHA:  “o tipo francês, que procede ao Código de 

Comércio de 1807 e leis posteriores. O tipo germânico, que procede da 

Konkursordnung, de 10.02.1877, republicada em 20.5.1898. O tipo inglês, 

proveniente sobretudo da Lei de 10.4.14, modificada em 1926.” 38, foram os três 

tipos fundamentais de legislações que influenciaram os demais ordenamentos em 

diversos países, na era moderna. 

 

 

1.1.4 O período Contemporâneo   

 

Após a Primeira Grande Guerra Mundial, verificou-se um excessivo 

número de comércios em crises por toda a Europa que, apesar de se constituírem 

em Devedores honestos, não conseguiram manter seus negócios em 

funcionamento, tendo que requerer judicialmente a Falência.  

 

Estando o poder de decidir pela continuação do negócio nas mãos 

dos particulares, Devedor ou Credor, ensina ABRÃO39 que o Estado passou a 

editar normas de cunho social, verdadeiros incentivadores da Função Social da 

Empresa, em que permitia a continuação dos negócios do comerciante Devedor 

em dificuldades numa forma de obrigar Credores e Devedor a organizarem planos 

para salvar a Empresa, como  trouxe, por  exemplo,  a Lei Espanhola de 1942, 

que instituiu a “administração controlada”, ou a Lei Alemã de 1935 que 

estabelecia acordos preventivos, ou ainda a Legislação Italiana de 1942 que 

melhorou a concordata preventiva.  

 

                                                 
37 ALMEIDA, Amador Paes de. Curso de falência e concordata. p. 6.  
 
38  BATALHA, Wilson de Souza Campos e RODRIGUES NETO, Sívia Marina L. Batalha. 

Falências e concordatas. p. 61. 
 
39  ABRÃO, Nelson. Curso de direito falimentar. p. 23.  
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Em 1938, reformando uma legislação de 1867, os Estados Unidos 

da América editaram uma legislação que tinha o condão de recuperar os 

comércios  em dificuldades econômico-financeiras, tratava-se da Lei de 

Companhias Ferroviárias, que posteriormente foi ampliada a todas as outras 

pessoas jurídicas, conforme se extrai em FAZZIO JUNIOR40. O modelo americano 

também se preocupava com a continuidade dos negócios e sua repercussão 

social.  

 

Esse mesmo autor ainda apresenta os seguintes países que 

editaram leis voltadas ao ideal de reabilitação das empresas, sendo: O Japão com 

a lei de reorganização das sociedades por ações em 1952; A França com a lei de  

prevenção e composição amigável das dificuldades da empresa, em 1984, tendo 

atualmente a Lei nº 94-475/94, que veio reforçar os meios preventivos da 

insolvência, simplificar os procedimentos, moralizar os planos de recuperação; Na 

Itália existe a lei que regulamenta a administração extraordinária das grandes 

empresas de 1991; Em Portugal o Decreto-Lei nº 132 de 1993 institui o 

procedimento judicial de recuperação da empresa e da falência; Na Alemanha de 

1999, editou-se a Insolvenzortnung com o fito de satisfazer os credores por meio 

da recuperação da empresa administrada por devedores honestos; e na Espanha, 

a recente Lei nº 22 de 2003 flexibiliza o procedimento da insolvência criando um 

convênio entre credores de devedor, tudo fundamentado num plano de 

viabilidade.  

 

O que se verifica nesse novo momento histórico evolutivo do direito 

falimentar é a preocupação com a preservação da Empresa e seu reflexo na 

comunidade e empregados que dependiam dela, não tendo mais razão de existir 

aquele processo voltado unicamente à satisfação do Credor mediante a 

finalização dos negócios do Devedor e a divisão dos bens adquiridos com a 

venda do ativo arrecadado, hodiernamente, pois  “(...) tomou corpo a teoria social 

                                                 
40  FAZZIO JUNIOR, Waldo. Nova lei de falência e recuperação de empresa. p. 26 
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da propriedade, com base na qual procuraram assegurar as legislações 

concursais a preservação da empresa.”‘41. 

 

E complementa FAZZIO JUNIOR42: “A tendência dos atuais 

sistemas jurídicos regentes da insolvência é a da realização dos direitos dos 

credores mediante a recuperação da empresa devedora, ficando como antídoto 

residual, de cunho liquidatório, dirigida exclusivamente aos empreendimentos 

inviáveis(7)”43. 

 

Essa então é a tendência atual das legislações existentes em vários 

países para o Instituto Falimentar, voltado ao cunho de preservação da Empresa 

e da Função Social da Empresa.   

 

 

 

1.2  O SURGIMENTO E A EVOLUÇÃO DO INSTITUTO FALIMENTAR NO 

BRASIL 

 

1.2.1 As ordenações que introduziram a Falência no Brasil Colônia 

 

Estando o Brasil na condição de colônia de Portugal, o que vigorava 

além mar era obrigatório nesta colônia, assim, estando a legislação portuguesa, 

ao tempo do descobrimento sob a égide nas Ordenações Afonsina, estas tinham 

efeito também no Brasil.  

 

A Ordenação Afonsina, diz LACERDA44 tinha como preponderância 

as normas romanas, fazendo destacar no capítulo das falências o direito 

                                                 
41  ABRÃO, Nelson. Curso de direito falimentar. p. 23 
 
42  FAZZIO JUNIOR, Waldo. Nova lei de falência e recuperação de empresa. p. 27-28. 
 
43 Na nota de rodapé nº 7, FAZZIO JUNIOR dá como exemplo as seguintes legislações: a inglesa, 

de 1986;  colombiana, de 1989; austríaca, de 1982; irlandesa, de 1990; australiana, de 1992; 
Argentina, de 1994; peruana, de 1999, e a Lei de Falência e Recuperação brasileira.  

 
44 LACERDA, Jozé Candido Sampaio de . Manual de direito falimentar. p.35 
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estatutário italiano, estabelecendo a Falência como crime e submetendo o 

devedor a rigor excessivo.  

 

Já as Ordenações Manoelinas de 1521  que não diversificavam 

muito das Afonsina, traziam uma evolução com a previsão da moratória, o que 

permitia ao Devedor a possibilidade de prazo para quitar seus débitos junto aos 

Credores.  

 

Por fim, as Ordenações Filipinas passaram a vigorar no ano de 

1603, prevendo também a parte das Falências no livro destinado às matérias 

criminais, prevendo penalidades às Falências que fossem provadas a situação 

dolosa ou fraudulenta, dizendo o texto: “E aos que caírem em pobreza sem culpa 

sua, por receberem grandes perdas no mar, ou na terra em seus tratos e 

comércio lícito, não constante de algum dolo, ou malícia, não incorrerão em pena 

alguma crime(sic)”45. 

 

Essa comprovação da ausência de dolo ou fraude era realizada por 

uma junta que se dirigia imediatamente à casa do Devedor e, na posse de livros, 

bens, dinheiro e outros documentos, analisava a real situação da Falência.  

 

 De forma inovadora, as Ordenações Filipinas previam também a 

Autofalência, na qual o devedor dirigia-se ao magistrado e declarava sua 

condição, restando-lhe tão somente as roupas do corpo e todo o resto, servindo 

para pagamento das dívidas, porém escapava da condição criminosa que cerva o 

ato de falir.  

 

Nesse ordenamento também estava disciplinada a concordata46, 

que consistia na possibilidade de não lhe ser demandada ação alguma durante 

                                                                                                                                                    

 
45 BATALHA, Wilson de Souza Campos e RODRIGUES NETO, Sívia Marina L. Batalha. Falências 

e concordatas. p. 66.  
 
46 “A concordata preventiva,  em sua fase inicial, tinha por objetivo satisfazer os direitos dos 

credores, vindo, aos poucos, a constituir-se em processo destinado à proteção, sobretudo, dos 
interesses do devedor, quando se retirou da assembléia de credores o poder de deliberar a 
respeito da concessão da moratória, pois o deferimento do pedido do devedor passou a ficar 
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determinado período, bem como a moratória concedida pelos próprios Credores 

para que num prazo de cinco anos fosse realizado o pagamento do valor devido, 

descreve  BATALHA47. 

 

As Ordenações Filipinas foram modificadas pelo Alvará de 13 de 

novembro de 1756, que em muito copiou aquelas Ordenações, servindo como 

norma em território brasileiro até a fase do Império e, assim como em Portugal, 

trouxe inovações ao Instituto Falimentar ao permitir que o Devedor se apresente 

perante uma Junta do Comércio com toda a sua documentação, para que então 

fosse analisada sua situação de falido, podendo isentar-se da condição de 

criminoso.  

 

Para finalizar, em ÁLVARES encontra-se presente os quatro tipos 

de impossibilidade de satisfação de compromissos pelo Devedor, naquele 

período, sendo: “a) impontualidade – a falta de pagamento em dia; b) ponto – a 

parada total do pagamento; c) quebra – é a impossibilidade de pagar as suas 

obrigações; d) bancarrota – é a quebra fraudulenta e os culpados condenados 

como públicos ladrões.” 48,   sendo essas as formas que levam o Devedor à 

Falência.  

  

  

1.2.2 O instituto falimentar no Brasil Império 

 

O Brasil Império constitui o período que vai da vinda da família real 

portuguesa ao Brasil, no ano de 1808, até a proclamação da república em 1889, e 

teve no início dessa fase ainda a influência das Ordenações Filipinas.  

 

                                                                                                                                                    

sujeito apenas ao preenchimento de determinados requisitos, expressamente previstos em lei.” 
In: LOBO, Jorge. Direito concursal. Rio de Janeiro: Forense, 1996, p. 5.  

  
47 BATALHA, Wilson de Souza Campos e RODRIGUES NETO, Sílvia Marina L. Batalha. 

Falências e concordatas. p. 67. 
 
48 ÁLVARES, Walter T. Direito falimentar. p. 39.  
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Somente após a promulgação da Constituição Imperial de 1824, 

mas precisamente no ano de 1830, promulgou-se um código criminal que previa 

as penas aos crimes de Falência.  

 

No ano de 1850 é que finalmente foi promulgado o Código 

Comercial Brasileiro – Lei nº 556,  seguido do Regulamento nº 737 do mesmo ano 

– que continha um livro destinado à regulamentação da Falência no Brasil.  

 

Esse modelo de direito comercial e falimentar seguiu o sistema 

francês explícito através do Código Comercial de 1807, que, conforme diz 

LACERDA era “(...) muito lento, complicado, dispendioso, prejudicando, a um 

tempo, credores e devedor” 49  e mais, segundo o mesmo autor, os pagamentos 

agora somente eram realizados após toda a apuração das responsabilidades 

comerciais do devedor, não dando a devida importância aos credores que 

necessitavam receber o quanto antes seus pagamentos, muito menos se 

preocupava com a comunidade que dependia daquele comércio.  

 

Em verdade, a principal função dessa nova legislação era  apurar as 

responsabilidades criminais do falido.  

 

 Outro problema trazido pela nova legislação foi a concessão da 

concordata. Esse favor legal de prorrogação dos pagamentos do devedor 

dependia agora da aprovação da maioria de pelo menos dois terços dos créditos 

sujeitos aos efeitos da concordata, o que trouxe um enorme obstáculo a essa 

tentativa de evitar a Falência explica LACERDA50.  A concordata tão somente 

auxiliava o Devedor a prorrogar seus pagamentos, sem haver qualquer interesse 

direto na Função Social que essa Empresa representaria.   

 

Uma grande figura da história desenvolvimentista do Brasil, 

Visconde de Mauá, teve sua Falência decretada devido a não possibilidade 

                                                 
49 LACERDA, Jozé Candido Sampaio de . Manual de direito falimentar. p. 35. 
 
50 LACERDA, Jozé Candido Sampaio de . Manual de direito falimentar. p. 35. 
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jurídica de lhe ser concedida a concordata, haja vista possuir mais de três mil 

Credores por todo o país e isso dificultar a concordância da maioria exigida, 

congrega BATALHA51, e somente houve retificação desse problema no ano de 

1882, através do Decreto Legislativo nº 3.065, quanto então a concordata poderia 

ser concedida desde que a maioria dos presentes da assembléia concordassem 

com o benefício legal. 

 

Foi também através desse Decreto Legislativo que se introduziu em 

nossa legislação nacional a concordata suspensiva52, sendo que até então 

vigorava apenas a concordata preventiva, esclarece OLIVEIRA53.   

 

Já naquela ocasião, a busca pela possibilidade de realizar 

pagamentos de forma parcelada ou totalmente prorrogada era muitas vezes a 

única solução para evitar a Falência,  e o caminho apresentado pelo Código de 

1850, fundamentado no direito francês,  não auxiliava os Devedores honestos 

muito menos previa preservação da Empresa como forma de promoção da 

Função  Social.  

 

 

1.2.3 O instituto falimentar no Brasil República e o moderno sistema vigente 

 

Adentrando agora na era republicana do Brasil, constata-se que logo 

ao início desse novo período político editou-se o Decreto nº 917, de 24/10/1890, 

dedicando um livro exclusivo a respeito das Falências, tratado como: Das 

Falências e dos Meios Preventivos de sua Declaração54. 

                                                 
51 BATALHA, Wilson de Souza Campos e RODRIGUES NETO, Sílvia Marina L. Batalha. 

Falências e concordatas. p. 68. 
 
52 A concordata suspensiva se constitui em um favor legal concedido ao comerciante em 

dificuldade financeira, honesto e de boa-fé,  para suspender o curso da Falência, sendo-lhe 
facultado parcelar a dívida conforme previsão legal. 

 
53  OLIVEIRA, Celso Marcelo de. Comentários à nova lei de falências. São Paulo: IOB Thomson, 

2005, p. 35.  
 
54 BATALHA, Wilson de Souza Campos e RODRIGUES NETO, Sívia Marina L. Batalha. Falências 

e concordatas. p. 69. 
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Nota-se assim que a preocupação com a Falência não era 

unicamente a resolver o procedimento falimentar após a sua decretação e a 

solução dos possíveis crimes, mas também o de evitar a declaração da Falência, 

o que foi realizado com a manutenção da figura da concordata.  

 

Nessa legislação manteve-se a organização dos Credores em forma 

de massa de Credores, no qual eles próprios nomeavam um representante para a 

função de síndico, sendo que, num segundo momento, na fase de liquidação, a 

própria massa de Credores55 encarregava-se dos pagamentos através de um 

denominado contrato de união.  

 

Foi dessa legislação que se extraiu regras específicas para a 

decretação da Falência que servem ainda hoje para o referido pedido, como 

ensina BATALHA56, pois considera necessário que o Devedor comprove a 

condição de comerciante, detentor de firma individua ou social; que se trata de 

dívida mercantil; e a possibilidade de pagamento decorre-se da impontualidade e 

da presunção de insolvência.57  

 

Era a declaração de que somente o comerciante e não mais 

qualquer pessoa poderia ter o benefício das normas falimentares, reduzindo 

assim o âmbito da atuação dessa legislação.  

 

                                                 
55 Massa de Credores ou massa falida, constitui-se em uma ficção jurídica com personalidade 

jurídica própria, criada no momento da decretação da Falência e representada legalmente pelo 
Síndico, agora Administrador Judicial, constituindo-se pela massa falida ativa, que é a totalidade 
dos bens arrecadados, o chamado ativo da massa, e pela massa falida passiva, que é a 
totalidade das dívidas.  

 
56 BATALHA, Wilson de Souza Campos e RODRIGUES NETO, Sívia Marina L. Batalha. Falências 

e concordatas. p. 69. 
 
57 A impontualidade decorreria da falta de pagamento de obrigações líquidas e certa, no 

vencimento, sem que para esse fenômeno influísse relevante razão de direito, enquanto que a 
presunção de insolvência independe da falta de pagamento, caracterizando-se vinculada a fatos 
indicativos da iminência do desastre do comerciante, ou da dissipação fraudulenta do seu 
patrimônio. In: BATALHA, Wilson de Souza Campos e RODRIGUES NETO, Sívia Marina L. 
Batalha. Falências e concordatas. p. 69. 
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A partir dessa época e da nova era que se aproximava, foi-se 

afastando daquela condição em que o Falido era sempre considerado um 

criminoso, sofrendo humilhações perante os demais comerciantes por não ter 

conseguido manter seu comércio em atividade.  

 

A medida que a civilização progrediu e que o indivíduo se tornou 
sujeito de relações jurídicas mais numerosas e variadas e que se 
considerou a impontualidade ou a cessação de pagamento do 
comerciante por mero acidente da vida comercial, a atmosfera 
pesada que envolvia a falência, o seu caráter infamante foi se 
modificando e o instituto acabou por assumir caráter diverso do que 
lhe emprestavam as antigas legislações. A falência não macula a 
honra do devedor(1).58 

 

Permitindo a qualquer cidadão se declarar a respeito das alterações 

ocorridas por aquele Decreto, a avalanche de manifestações contra o mesmo foi 

tamanha devido a enorme possibilidade de fraudes advindas da moratória, da 

cessão de bens e do acordo preventivo previsto naquela norma, explica  

MENDONÇA59.  

 

E complementa esse autor dizendo que no ano de 1900, uma 

comissão especial pediu a “(...) restituição da pureza (...)”60 do Decreto 917, com 

efetiva separação da responsabilidade criminal das obrigações comerciais 

assumidas pelo  Devedor, evitando ainda a confusão dos interesses públicos com 

o privado.  

 

Destaca-se na evolução do Instituto Falimentar, a Lei nº 859, de 

16/08/1902, que mutilou o Decreto 917, porém, em menos de um ano foi 

substituída pelo Decreto nº 4.885, que por sua vez teve alteração total através da 
                                                 
58 MENDONÇA. José Xavier Carvalho. Tratado de direito comercial brasileiro. p. 26.  Na toda 

de rodapé (1) do original, tem-se o seguinte texto: O Supremo Tribunal Federal, em acórdão de 
15 de abril de 1903 (em o Direito, vol. 91, pág.331) e de 24 de janeiro de 1910 (em o Direito, vol. 
111, pág. 485), decidiu que não é injuria chamar-se a outrem de falido.   

 
59  MENDONÇA, José Xavier Carvalho. Tratado de direito comercial brasileiro. p. 71.   
 
60 MENDONÇA, José Xavier Carvalho. Tratado de direito comercial brasileiro. p. 71.   
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Lei nº 2.024, de 17/12/1908 que perdurou por vinte anos, não apresentando 

grandes contribuições ao sistema já instituído.  

 

Posteriormente, o Decreto nº 5.746 de 1929, veio apenas alterar os 

percentuais da concordata, mantendo também as demais normas em vigor, para 

serem completamente alteradas pela Lei nº 7.661, de 21.06.1945 – originária do 

advento do Estado Novo61 em que valorizava e fortalecia os poderes do Estado –  

causou várias alterações que permaneceram em vigor por quase sessenta anos,  

ainda que tendo por modelo o sistema francês dos séculos passados. 

 

Esse diploma, que apresentou muitas inovações, reforça os poderes 
do magistrado, diminuindo a influência dos credores, pois começou 
por abolir a assembléia de credores; a concordata, tanto preventiva 
como suspensiva, deixou de ser um contrato, para se tornar um 
benefício concedido pelo Estado, através do juiz ao devedor infeliz e 
honesto.62 

 

Através das análises realizadas, nenhuma menção se faz a respeito 

da preservação da empresa, seja através da concordata ou outro meio de 

recuperação, que visassem a Função Social da Empresa com forma de valorizar 

a Empresa e as pessoas ligadas ou não a empresa na época.  

 

Da legislação de 1945, três institutos ficaram amplamente 

conhecidos na prática empresarial: a Falência; a concordata preventiva e a 

concordata suspensiva, ainda que nenhuma delas visasse também a Função 

Social da Empresa.   

 

Outra alteração desse decreto foi o afastamento da concessão da 

concordata preventiva da manifestação dos Credores, passando ao magistrado a 

                                                 
61 Estado Novo é o regime instituído no Brasil por Getúlio Vargas, em 10 de novembro de 1937 e 

perdurou até o ano de 1945, e tem por característica a personificação do Estado na pessoa do 
chefe desse Estado.  

 
62  REQUIÃO,  Rubens. Curso de direito falimentar. São Paulo: Saraiva, 1988. p. 21. 
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análise e aprovação do pedido, restando aos Credores tão somente acatar a 

ordem judicial.    

 

Agora, após quase treze anos de tramitação no Congresso Nacional 

Brasileiro e sob a influência da Teoria da Empresa proveniente do direito italiano, 

o Projeto de Lei 4.376/93 institui a Lei nº 11.101, de 09 de fevereiro de 200563 – 

que se vai denominar neste trabalho de Lei de Falência e Recuperação de 

Empresa –  seguindo  o norte estabelecido pelas demais nações, conforme  já 

exposto no subitem que trata sobre o Direito Contemporâneo, a respeito do 

Instituto Falimentar, qual seja:  

 

A evolução histórica do instituto da falência em verdade demonstra 
que, hoje, mais do que nunca, há um grande interesse do Estado na 
permanência das empresas econômica e financeiramente viáveis, o 
que fez surgir o denominado ‘princípio da conservação da empresa’, 
segundo o qual ela ‘representa um valor objetivo de organização 
que deve ser preservada’(8), pois toda crise da empresa causa um 
prejuízo à comunidade.64 
 

O resultado da evolução do Instituto Falimentar perpassa agora pela 

realidade do que a Empresa representa para população que a cerca, e sua 

simples declaração de Falência é “(...) detrimentosa para todos, vez que o Estado 

pára de arrecadar, os empregados perdem seus postos de serviço, os 

fornecedores não possuem mais a clientela, enfim uma pluralidade de fatores 

adversos que pesaram na projeção da salvaguarda do negócio”65. 

 

Cada vez mais se percebe a importância da manutenção da 

atividade empresarial da preservação da Função Social da Empresa, importância 

essa que foi recebida pelo legislador pátrio quando da elaboração da nova lei, 
                                                 
63 Ementa: “Regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da 

sociedade empresária” 
 
64 LOBO, Jorge. Direito concursal. p. 6.  Na nota de rodapé (8) do original consta: Ricardo S. 

Prono, Continuación de la empresa em la Quiebra. Buenos Aires, Edin, 1977, p. 25.  
 
65 ABRÃO, Nelso. A continuação do negócio na falência. 2 ed. rev. ampl. e atual. Por Carlos 

Henrique Abrão. São Paulo: Editora Universitária de Direito, 1998, p. 166.  
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possibilitando novas modalidades de recuperação que não apenas a simples 

dilação dos prazos de pagamento de seus créditos.  

 

Em FAZZIO JUNIOR66 se encontra presente a lição de que o 

Instituto Falimentar deve ser analisado sob a óptica da Empresa e de seus 

Credores, e não apenas privilegiando esse último conforme era realizado até 

então, numa análise patológica do organismo empresarial.  

 

Segundo essa análise, a Empresa é como se fosse um organismo 

vivo, que durante sua vida sofre diversos abalos que prejudicam sua saúde, 

podendo inclusive possuir moléstias de nascença, como a má formação da 

estrutura administrativa. Porém, ao sofrer uma doença que venha a prejudicar a 

Empresa e levá-la a um estado terminal, é mais razoável que se busque a 

solução da doença, com a recuperação da empresa paciente, proporcionando 

assim uma maior possibilidade de recebimento dos valores devidos, do que 

simplesmente esperar, ou até apressar a sua morte.  

 

Somente no caso de total inviabilidade da Empresa, complementa o 

autor, é que se justifica a adoção de condutas liquidatórias. 

 

O que deve ser buscado pelas Empresas em momentânea crise 

econômico-financeira são meios de superação dessa dificuldade, utilizando para 

tanto as benesses que a nova legislação apresenta, e que serão demonstrados 

em capítulo próprio, adiante.  

 

Nesse momento, esclarece-se que a nova Lei de Falências e 

Recuperação de Empresas manteve de forma mais célere o processamento da 

Falência, e inovou trazendo os institutos da Recuperação Judicial e da 

Recuperação Extrajudicial, comprometidos ambos com  Função Social da 

Empresa. 

  

                                                 
66 FAZZIO JUNIOR, Waldo. Nova lei de falência e recuperação de empresa. p. 21. 
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A nova legislação, Lei nº 11.101/05, pode assim ser resumida 

segundo as lições de Senador Ramez Tebet –  relator do projeto junto a 

Assembléia Legislativa Federal  –  exposto em ALMEIDA67:  

 

a) preservação da Empresa: devido a função que exerce no 

desenvolvimento social – Função Social da Empresa -  gerando riqueza 

econômica e criação de empregos entre outros, é necessária preservar a 

continuidade da atividade empresarial;  

 

b) separação dos conceitos de Empresa e empresário: a finalidade da nova 

legislação é preservar a Empresa e não seu proprietário sob qualquer título;  

 

c) recuperação das sociedades e empresários recuperáveis: a atividade 

empresarial deve ser incentivada e recuperável pelo Estado, seu maior 

incentivador;  

 

d) Retirada do mercado de sociedades ou empresários não recuperáveis: 

em sendo possível a recuperação da Empresa, o Estado é o maior incentivador, 

caso não seja possível essa recuperação, o caminho correto é a sua retirada da 

meio empresarial;  

 

e) proteção aos trabalhadores: agora a proteção aos trabalhadores 

ultrapassa o da simples condição de credores privilegiadíssimos, para preservar 

também seus empregos, sendo também um dos objetivos da Função Social da 

Empresa;  

 

f) redução de custo de crédito no Brasil: oferecendo maiores garantias aos 

detentores do capital, para recebimento dos seus créditos junto às falências, 

sentirão a obrigação de reduzirem os custos e aumentarem seus investimentos 

nas empresas brasileiras;  

 

                                                 
67  ALMEIDA, Amador Paes de. Curso de falência e recuperação de empresa. 21 ed. reform. 

São Paulo: Saraiva, 2005, p. 9.  



 

 

29  

g) celeridade e eficiência dos processos judiciais: procurando agilizar o 

andamento dos processos e simplificando os atos processuais;  

 

h) segurança jurídica: estabelecer aos institutos previstos na nova 

legislação a máxima clareza e precisão aos procedimentos a fim de evitar 

situações desconhecidas no processo;  

 

i) participação ativa dos Credores: na nova legislação, os Credores 

possuem um papel de maior relevância e atuação nos procedimentos previstos;  

 

j) maximização do valor dos ativos do falido: não só é necessário arrecadar 

o máximo de bens possíveis do falido para a devida alienação, mas também 

manter esses bens para que não se desvalorizem ou aumentem seus valores, 

como a locação por exemplo;  

 

k) desburocratização da recuperação de microempresas e empresas de 

pequeno porte: para empresas de menor porte deve ser aplicadas normas mais 

simples que possibilitem sua recuperação;  

 

l) rigor na punição de crimes relacionados à Falência e à Recuperação 

Judicial: a fim de evitarem Falências fraudulentas deve ser coibido o crime 

falimentar com a punição dos envolvidos nessas fraudes.    

 

Após todo exposto, constata-se que a nova Lei de Falências e 

Recuperação de Empresas veio de forma inovadora trazer um novo 

processamento ao processo de Falência, acompanhado agora dos institutos da 

Recuperação Judicial e da Recuperação Extrajudicial, que visam primeiramente a 

preservação da Empresa e máxima aplicação da Função Social da Empresa.   

 

 

1.3  A ORIGEM E O CONCEITO DA CATEGORIA FALÊNCIA 

 

1.3.1 A origem da categoria Falência  
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Etimologicamente, esclarece CAMPINHO68, o vocábulo Falência 

provém do verbo falir, do latim fallere, exprimindo a idéia de faltar com o 

prometido, estando ligado diretamente ao verbo enganar, tendo assim o 

significado de falha, omissão, demonstrando a falta de cumprimento daquilo que 

foi assumido perante outrem.  

 

Complementa o autor retro mencionado, que: “a palavra falência, 

sob o ponto de vista tecno-jurídico, passou a exprimir a impossibilidade do 

Devedor arcar com a satisfação de seus débitos, dado a impotência de seu 

patrimônio para a geração dos recursos e meios necessários aos pagamentos 

devidos.” 69 

 

A primeira intenção do uso da palavra Falência foi tornar todos 

aqueles a quem fosse dirigida essa palavra conhecidos como pessoas 

fraudadoras, enganadoras, pois o seu sentido pejorativo tinha a finalidade quando 

do seu surgimento, de identificar os maus comerciantes.  

 

Leciona ALMEIDA70, que na Itália medieval, de onde proveio  

efetivamente essa categoria, era também utilizado o termo bancarrrota ou banco 

rotto, e na França de banque em route, significando em ambos os países  banco 

quebrado, numa alusão ao costume antigo de quebrarem o banco em que o falido 

apresentava suas mercadorias nas feiras, pra demonstrar que o mesmo faliu e o 

impedir de retornar às suas atividades.  

 

                                                 
68 CAMPINHO, Sergio. Falência e recuperação de empresa – o novo regime da insolvência 

empresarial. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 3 
 
69 CAMPINHO, Sergio. Falência e recuperação de empresa – o novo regime da insolvência 

empresarial. p. 3 
 
70 ALMEIDA, Amador Paes de. Curso de falência e recuperação de empresa. p. 16. 
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Parafraseando Umberto Navarri, ALMEIDA71 ensina ainda que se 

distinguia bancarrota semplice da bancarrota fraudolenta, em que a primeira era 

menos grave decorrente apenas da negligência ou imprudência do comerciante, e 

a segunda era decorrente de má-fé ou dolo.  

 

No Brasil, seguindo as normas da coroa portuguesa, a categoria 

inicialmente utilizada foi o da quebra, seguindo o modelo italiano da quebra da 

banca do comerciante, categoria essa que durou inclusive no período imperial, 

quando foi editado o Código Criminal de 1830, para identificar as Falências 

fraudulentas, porém, este último sentido da categoria foi  banido do nosso sistema 

pelo Código Comercial de 1850, que em sua terceira parte e  trazia o título “Das 

Quebras”.  

 

Hodiernamente,  Falência tem o condão de identificar um estado 

econômico e financeiro do Devedor, explica RAMALHO, que  complementa 

dizendo que na linguagem jurídica moderna significa, “(...) genericamente falando, 

falta proveniente de eventual desnível econômico e financeiro, gerada, via de 

regra, pela inexistência de crédito.” 72 

 

A evolução do Instituto Falimentar, também levou a evolução do 

termo Falência, afastando o sentido pejorativo da categoria que proveio de sua 

origem para um sentido mais brando, apesar da pessoa do falido sempre ser visto 

como alguém que praticou atos fraudulentos que levassem sua Empresa à 

Falência.  

 

O que se afastou agora daquele sentido inicial foi a certeza de que a 

Falência não é mais um ato final da Empresa, mas a possibilidade de 

recuperação, inclusive de possibilitar as novas Empresas que adquiram o 

patrimônio da Falida a assim exercitar a Função Social da Propriedade.  

 
                                                 
71 ALMEIDA, Amador Paes de. Curso de falência e recuperação de empresa.  p. 16. 
 
72 RAMALHO, Rubens. Curso teórico e prático de falência e concordatas. São Paulo: Saraiva, 

1984, p. 3 
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1.3.2  Conceito de Falência  

 

Antes de estabelecer um conceito operacional de Falência para o 

presente trabalho,  serão apresentados  os conceitos propostos por alguns 

autores da doutrina nacional.  

 

Para ALMEIDA73, a Falência pode ser vista sob dois pontos 

distintos: o econômico e o jurídico. No primeiro caso, a Falência é analisada no 

seu estado patrimonial e econômico no qual aquela pessoa possui uma dívida 

com outra pessoa, e no momento do pagamento não dispõe da quantia monetária 

suficiente para a quitação, é o que caracteriza a situação de insolvência. No 

sentido jurídico, a Falência vem a ser um processo de execução de forma coletiva 

em que todos os Credores concorrem para o recebimento desse valor junto a uma 

única ação, a ação de Falência.  

 

Com base nesse último critério e com base na nova legislação 

falimentar, ALMEIDA conceitua Falência da seguinte forma: “A falência é um 

processo de execução coletiva contra o devedor empresário ou sociedade 

empresária insolventes.” 74  

 

Para CAMPINHO a falência se revela “(...) como um conjunto de 

atos e fatos que exteriorizam, ordinariamente, um desequilíbrio no patrimônio do 

devedor.” 75  

 

Para o autor, o Instituto Falimentar fornece regras seguras para a 

solução desse desequilíbrio  patrimonial, evitando surpresas e a práticas de atos 

irracionais, tais quais eram praticadas no início dos tempos do comércio. Agora, 

                                                 
73 ALMEIDA, Amador Paes de. Curso de falência e recuperação de empresa.  p. 17. 
 
74 ALMEIDA, Amador Paes de. Curso de falência e recuperação de empresa. p. 18. 
 
75 CAMPINHO, Sergio. Falência e recuperação de empresa – o novo regime da insolvência 

empresarial. p. 4. 
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diante da nova Lei de Falências e Recuperação de Empresas, a Falência não 

significa mais a simples liquidação da Empresa, mais sim a sua possibilidade de 

recuperação, desde que não seja decretada a Falência, pois ai sim restaria 

apenas o encerramento da Empresa.  

 

No magistério de COELHO extrai-se o conceito de que a Falência 

“(...) é, assim, o processo judicial de execução concursal do patrimônio do 

devedor, empresário, que, normalmente, é uma pessoa jurídica revestida da 

forma de sociedade limitada ou anônima.” 76 

 

O autor chegou a essa conceituação, após verificar que o 

procedimento de Falência valoriza a totalidade dos Credores, criando um 

verdadeiro processo de execução coletiva em que o próprio Devedor, a fim de 

evitar injustiças, proporcionará o pagamento de seus débitos na forma 

estabelecida em lei para o caso de insolvência.  

 

LACERDA é objetivo quando conceitua a Falência, e diz que “(...) se 

caracteriza como um processo de execução coletiva, decretado judicialmente, dos 

bens do devedor comerciante ao qual concorrem todos os credores para o fim de 

arrecadar o patrimônio disponível, verificar os créditos, liquidar o ativo, saldar o 

passivo, em rateio, observadas as preferências legais.” 77 

 

Tal conceituação partiu da análise da realização da dívida pelo 

Devedor através da confiança do crédito futuro, gerando aí diversos Credores de 

um determinado comerciante, e diante do não pagamento torna-se insolvente, 

possibilitando, assim,  a instauração de uma ação coletiva de execução para a 

busca desse crédito.  

 

                                                 
76 COELHO, Fabio Ulhoa. Curso de direito comercial. 6 ed. revis. e atual. de acordo com a nova 

lei de falências. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 244.  
 
77 LACERDA, Jozé Candido Sampaio de . Manual de direito falimentar. p. 16.  
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Para  OLIVEIRA “(...) falência é um processo judicial de execução 

concursal dos credores sob o patrimônio do devedor empresário que deixou de 

efetuar na data do vencimento o pagamento das suas obrigações líquidas.” 78 

 

FAZZIO JUNIOR declara de forma simples que “A falência é o 

reconhecimento jurídico da inviabilidade da empresa” 79 

 

E para REQUIÃO “a falência é, em nosso entender, a solução 

judicial da situação jurídica do devedor-comerciante que não paga no vencimento 

obrigação líquida.”80   

 

Importante lição é tirada desse último autor que explica que a 

maioria dos doutrinadores converge ou para esfera processualista ou para o 

direito material, sendo que os primeiros preocupam-se tão somente com a 

Falência como um processo, enquanto que os demais tendem a demonstrar de 

forma mais completa a Falência, como um conjunto de regras complexas que não 

apenas as de direito material.81 

 

Várias outras conceituações poderiam ser apresentadas a respeito 

do termo Falência, porém ficar-se-á limitado aos apresentados até o presente 

momento por entender que a essência do que vem a ser a Falência pra esse 

trabalho já encontra demonstrado.  

 

Verifica-se que a primeira condição para se falar em Falência, é 

estar  diante de uma situação em que um Devedor é possuidor de dívidas junto a 
                                                 
78 OLIVEIRA, Celso Marcelo de. Comentários à nova lei de falências.  p. 318. 
 
79 FAZZIO JUNIOR, Waldo. Nova lei de falência e recuperação de empresa. p. 187. 
 
80 REQUIÃO,  Rubens. Curso de direito falimentar. p. 5. 
 
81 Como exemplo do aspecto processualista, REQUÃO  destaca o conceito dado pelo jurista José 

da Silva Pacheco, que diz “A falência é o processo através do qual se apreende o patrimônio do 
executado, para atrair-lhe valor com que atender à execução coletiva universal, a quem 
concorrem todos os credores”; enquanto que como exemplo de predominância de direito 
material destaca Miranda Valverde para quem “o instituto da falência é o complexo de regras 
jurídicas ou construtivas, que definem e regulam uma situação especial, de ordem econômica, a 
falência.” In: REQUIÃO,  Rubens. Curso de direito falimentar. p. 5. 
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seus fornecedores ou terceiros que lhe emprestaram dinheiro ou serviços, os 

Credores,  e não possui condições econômicas e financeiras para arcar com a 

totalidade das dívidas, ou seja, está insolvente. É aquilo que Alfredo Rocco 

denominou de “(...) caráter patológico da quebra na economia, apresentando-se 

como efeito do anormal funcionamento do crédito.”82   

 

A segunda condição é que esses credores terão a possibilidade de 

buscar seus créditos em um processo judicial, e que essa ação será realizada de 

forma coletiva, proporcionando igualdade de tratamento a todos os Credores, a 

fim de que uns não sejam mais beneficiados que outros.   

 

Assim, utilizando o termo Falência, não apenas para designar a 

condição econômico-financeira do Devedor, mas também o caminho que os 

Credores deverão seguir para obter seus créditos, ou seja, um procedimento 

judicial coletivo, conceitua-se Falência para o presente trabalho, inclusive com 

base na Lei de Falência e Recuperação de Empresas, como o processo de 

execução coletiva, promovida perante o órgão judicial e sob seu controle, em 

decorrência de situação de insolvência ou atos fraudulentos que prejudique os 

credores provocados pelo Devedor empresário ou sociedade empresária, 

buscando de forma igualitária, prevista em lei,  a satisfação do crédito, mediante a 

liquidação dos bens do Devedor.     

 

 

1.4  A NATUREZA JURÍDICA DA  FALÊNCIA 

 

Ao analisar a natureza jurídica da Falência, busca-se identificar qual 

a sua essência no mundo jurídico  bem como qual o objetivo pretendido com a 

sua existência.  

 

Buscando assim essa composição e fins, verifica-se que a Falência 

não possui uma unidade em sua análise, pois se “(...) afigura de extrema 

                                                 
82 In: TARREGA, Maria Cristina Vidotte Blanco. Comentários aos artigos 70 ao 82. DE LUCCA, 

Newton. SIMÃO FILHO, Adalberto. Comentários à nova lei de recuperação de empresas e 
de falências. São Paulo: Quartier Latin, 2005. p. 339. 
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complexidade. De logo aparece na doutrina, nacional e alienígena, divergência 

quanto ao seu enquadramento: direito material ou direito processual?”83 

 

Efetivamente, ao  observar na Lei de Falências revogada, bem como 

na atual Lei nº 11.101/2005 constata-se  preceitos de ordem comercial84, civil85, 

administrativo86, processual87 e penal88, o que provoca de longa data controvérsia 

doutrinária a respeito de sua natureza jurídica.  

 

Em decorrência dessa enorme gama de preceitos, a doutrina mais 

atualizada tem se estabelecido na declaração de uma natureza jurídica sui 

generis, a fim de lhe conferir autonomia de atuação, conforme leciona ALMEIDA:  

 

Com efeito, conquanto para ela concorram diferentes regras de 
diversos ramos dos direitos, com nenhum deles se confunde nem 
por eles é absorvida, possuindo, outrossim, princípios e diretrizes 
que lhe são próprios, formando um sistema que 
inquestionavelmente a distingue de outras disciplinas, razão por que 
denominada direito falimentar.89 

 

                                                 
83 CAMPINHO, Sergio. Falência e recuperação de empresa – o novo regime da insolvência 

empresarial. p. 8. 
 
84 “Art. 117. Os contratos bilaterais não se resolvem pela falência e podem ser cumpridos pelo 

administrador judicial se o cumprimento reduzir ou evitar o aumento do passivo da massa falida 
ou for necessário à manutenção e preservação de seus ativos, mediante autorização do 
Comitê.” 

 
85 “Art. 85. O proprietário de bem arrecadado no processo de falência ou que se encontre em 

poder do devedor na data da decretação da falência poderá pedir sua restituição.”  
 
86 “Art. 83. A classificação dos créditos na falência obedece à seguinte ordem:” 
 
87 “Art. 76. O juiz da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, 

interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não 
reguladas nesta Lei em que o falido figura como autor ou litisconsorte ativo.”  

 
88“ Art. 168. Praticar, antes ou depois da sentença que decretar a falência, conceder a 

recuperação judicial ou homologar a recuperação extrajudicial, ato fraudulento de que resulte ou 
possa resultar prejuízo aos credores, com o objetivo de obter ou assegurar vantagem indevida 
para si ou para outrem.  

    Pena – reclusão de 3 (três) a 6 (seis) anos e multa.”  
 
89 ALMEIDA, Amador Paes de. Curso de falência e recuperação de empresa. p. 18. 
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Por não haver essa caracterização de direito material e de direito 

processual90 na Falência, devido a sua feição híbrida de várias áreas do direito, 

CAMPINHO91, entre outros autores, declaram a coexistência de regras de fundo e 

regras de forma92 presentes na Falência.  

 

Em REQUIÃO93 se encontra presente três escopos para se 

estabelecer o objetivo da Falência, sendo o primeiro a igualdade de tratamento 

entre os Credores; o segundo seria a função do Estado em eliminar as Empresas 

financeiramente arruinadas; e o terceiro, citando o Prof. Jaeger, seria o interesse 

nacional na fomentação de riqueza, ou seja, a segurança do crédito.  

 

Percebe-se assim a diversidade de qualificações da natureza 

jurídica da Falência. E, independente das diversas teorias apresentadas, para o 

presente trabalho, e seguindo a doutrina dominante através das palavras de 

SILVA PACHECO, “(...) para efeito didático tem-se considerado a falência como 

integrando o direito comercial.”94 – pelas novas correntes dominantes seria o 

direito Empresarial –  por ser afeta a essa esfera do direito, conforme será 

apresentado no capítulo segundo deste estudo.   

                                                 
90 LACERDA denomina essa divisão do direito  material e processual em parte substantiva ou 

material  e adjetiva ou formal, tanto aquela forma quanto esta serão utilizados neste trabalho, e 
assim conceitua ambos: “A parte substantiva ou material compreende tudo o que disser respeito 
à determinação do estado de falência e aos efeitos jurídicos de sua decretação, bem como aos 
direitos e preferenciais dos credores e aos direitos e obrigações do devedor. A parte adjetiva ou 
formal abrange as normas que regulam as formalidades de iniciação e da marcha do processo 
inclusive dos recursos admitidos.”In: LACERDA, Jozé Candido Sampaio de . Manual de direito 
falimentar. p. 18. 

 
91 CAMPINHO, Sergio. Falência e recuperação de empresa – o novo regime da insolvência 

empresarial. p. 8. 
 
92 Como exemplo de regras de fundo destaca-se o art. 117 e 118 da Lei nº 11.101/2005, que 

tratam dos efeitos da falência em relação aos contratos bilaterais e unilaterais; enquanto que as 
regras de forma destaca-se os artigos 97 e 98 da mesma lei, que se ocupam da legitimidade 
ativa para o requerimento da falência, e da resposta do devedor em forma de elisão da falência, 
respectivamente: In: CAMPINHO, Sergio. Falência e recuperação de empresa – o novo regime 
da insolvência empresarial. p. 8. 

 
93 REQUIÃO,  Rubens. Curso de direito falimentar.  p. 22. 
 
94  SILVA PACHECO, José da. Processo de falência e concordata  - comentários à lei de 

falências, doutrina, prática, jurisprudência. 9 ed. rev. e atual. Rio de Janeiro:  Forense, 1999, p. 
17.  
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1.4.1 A Falência como execução concursal  
 

Apesar da Falência se encontrar numa situação autônoma de 

classificação de sua natureza jurídica, destacam-se entendimentos que o 

remetem a um procedimento de execução coletiva.  

 

Em LACERDA95,  parafraseando Brunetti, encontra-se presente a 

declaração de que a falência é “(...) um sistema de liquidação do patrimônio do 

devedor qualificado (...)”, constituindo-se em um processo de execução coletiva, 

pois o objetivo “(...) é dividi-lo em partes iguais por todos aqueles que tenham 

direito (par conditio creditorum).”  

 

É esse procedimento que se verifica num processo de Falência que 

contenha bens suficientes para cobrir as dívidas, ainda que parcial,  deixadas pelo 

Devedor. Inicia-se com uma execução em que todos os Credores se declaram 

detentores de crédito junto à Falência, para num segundo momento arrecadar os 

bens do Devedor, aliená-los e efetuar o pagamento.  

 

Ao mesmo tempo em que se aproxima de uma execução ordinária 

singular (simples ou litisconsorcial)96, também se afasta quando se determina o 

caráter coletivo de Credores na busca da satisfação de seus créditos, explica 

MENDOÇA, quando diz que “A comunhão de prejuízos certos ou prováveis impõe 

e justifica a constituição de outro aparelho, no qual se sujeite o patrimônio do 

devedor a uma ordenada e universal execução.” 97  

 

Distingui-se ainda da execução unipessoal, por não ser realizado 

uma penhora dos bens do Devedor, mas sim uma verdadeira arrecadação da 

                                                 
95 LACERDA, Jozé Candido Sampaio de . Manual de direito falimentar. p. 19  
 
96 É a busca da satisfação de um crédito mediante a ação de execução prevista no Código de 

Processo Civil brasileiro (art. 566 e ss.), podendo figurar um ou mais credores ou mais 
devedores.  

 
97  MENDONÇA, José Xavier Carvalho. Tratado de direito comercial brasileiro. p. 20. 
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totalidade dos bens da Empresa Falida. É diante disso que ela é denominada de 

execução extraordinária, coletiva ou universal, que, como já visto, restará na 

divisão igualitária dos bens entre os Credores que se apresentarem no processo 

de Falência.  

 

A Falência complementa CAMPINHO98, deixa de ser um 

procedimento de satisfação particular, para se constituir em um procedimento de 

satisfação coletiva ou concursal.  

 

E é diante desse procedimento concursal, que hoje vários 

doutrinadores sentem-se à vontade para estudar a Falência sob o aspecto 

processual, como: CAMPINHO99, SILVA PACHECO100, MENDONÇA101, 

LACERDA102 e REQUIÃO103 entre outros, os quais não será aprofundado pelo 

limite que este trabalho exige.   

 

O que se quer deixar registrado é que apesar da Falência ter um 

caráter muito mais processual do que material e ainda administrativo – devido ao 

elemento executivo –  não há prevalência de um instituto sobre o outro, pois todos 

coexistirão de forma harmônica.  

 

E ainda,  a natureza empresarial da Falência, da qual a legislação 

brasileira, filiada desde o Século XIX ao sistema latino ou francês, manteve o 

Instituto da Falência unicamente quando da insolvência do comerciante, agora o 

Empresário.  

                                                 
98 CAMPINHO, Sergio. Falência e recuperação de empresa – o novo regime da insolvência 

empresarial. p. 10. 
 
99 CAMPINHO, Sergio. Falência e recuperação de empresa – o novo regime da insolvência 

empresarial. p. 10. 
 
100 SILVA PACHECO, José da. Processo de falência e concordata  - comentários à lei de 

falências, doutrina, prática, jurisprudência. p. 17.  
 
101 MENDONÇA, José Xavier Carvalho. Tratado de direito comercial brasileiro. p. 19.   
 
102 LACERDA, Jozé Candido Sampaio de . Manual de direito falimentar. p. 18  
 
103 REQUIÃO,  Rubens. Curso de direito falimentar.  p. 26.  
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Essa assertiva dentro da nova Lei de Falências e Recuperação de 

Empresa é extraída através da leitura do artigo 1º, in verbis:  

 

“Art. 1º Esta Lei disciplina a recuperação judicial, a recuperação 
extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, 
doravante referidos simplesmente como devedor.” 

 

 

Dentro dessa sistemática, ensina CAMPINHO104 que nossa 

legislação nacional sujeitou-se ao sistema restritivo, presente no Brasil desde o 

Código Comercial de 1850, afastando assim os não-empresários da égide do 

Instituto Falimentar.   

 

E agora, a partir da nova Lei de Falências e Recuperação de 

Empresas, passou-se ao sistema ampliativo, completa ALMEIDA105, nela incluído 

o Empresário e a Sociedade Empresária, os quais serão matéria de estudo do 

próximo capítulo, porém, cabe registrar ainda que a Falência propriamente dita 

não possui em sua essência qualquer característica de aplicação da Função 

Social da Empresa, haja vista o seu objetivo finalístico de encerramento das 

atividades Empresárias.  

 

Poderiam-se, entretanto, argumentar que a celeridade permitida 

pela nova lei para a venda antecipada dos bens da Empresa falida se constitui no 

meio de aplicação da Função Social da Empresa, pois permite que outras 

Empresas e empresários incrementem seus negócios com a rápida aquisição dos 

bens e produtos da Empresa falida,  e, com isso, aumentem a aplicação de 

recursos na realização da Função Social.  

 

Diante dessa última análise da Falência, encerra-se o primeiro 

capítulo, que se concentrou na evolução do Instituto da Falência e suas 
                                                 
104 CAMPINHO, Sergio. Falência e recuperação de empresa – o novo regime da insolvência 

empresarial. p. 15.  
 
105 ALMEIDA, Amador Paes de. Curso de falência e recuperação de empresa. p. 46. 
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conotações sociais e teve seu maior expoente a Lei de Falência e Recuperação 

da Empresa, passando-se  agora ao segundo capítulo, no qual será efetuada a 

verificação das bases principiológicas dessa nova lei e pontos relevantes para 

aplicação da Função  Social da Empresa. 
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CAPÍTULO 2 

 
ASPECTOS RELEVANTES DA LEI DE FALÊNCIA E 

RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS 

 

 

A nova Lei de Falência e Recuperação de Empresas moldou-se à 

realidade mundial de tratamento às Empresas em dificuldades econômico-

financeiras momentâneas, para buscar a recuperação da Empresa com a 

participação mais ativa dos Credores e preocupada com a aplicação das Funções 

Sociais da Empresa.   

 

Para tanto, neste capítulo, será demonstrado aspectos 

considerados de relevância nessa nova legislação nacional (Lei nº 11.101/2005), 

que por sinal, é um avanço em relação à legislação de 1945 (Decreto-Lei nº 

7.661/1945) a respeito dos princípios da nova lei, as recuperações e os órgãos da 

recuperação envolvidos no desenvolvimento e fiscalização dos trabalhos, 

deixando a questão atinente a Função Social para o próximo capítulo.   

 

 

2.1  PRINCÍPIOS NORTEADORES DA NOVA LEI DE FALÊNCIA 

 

O primeiro ponto a ser tratado neste capítulo diz respeito aos 

princípios que são verdadeiros rumos e bases para a criação e a aplicação das 

Leis.  

 

Todos aqueles que estudam a nova Lei de Falência e Recuperação 

de Empresa, ou a aplicam na vida prática diante de ações de Falências ou 

recuperações, terão que ter presentes, em suas atitudes, os objetivos  

norteadores da criação dessa legislação, a fim de ser aplicada de forma 

integralmente satisfatória ao fim determinado.  
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2.1.1 Princípio da viabilidade da empresa  
 
  

O primeiro princípio a ser apresentado é o da viabilidade da 

Empresa em crise, e parte do pressuposto de que toda Empresa que se encontre 

em dificuldade econômico-financeira e não consegue quitar de forma correta seus 

compromissos, necessita de uma análise completa sobre a sua real situação.  

 

A Lei de Falências e Recuperação de Empresas possibilita, através 

de diversas formas, a recuperação da Empresa em dificuldade, porém, antes de 

conceder esse benefício legal, deverá ser questionado se a Empresa  terá 

condição de se reerguer – seja na forma de Recuperação Judicial ou 

Recuperação Extrajudicial.  

 

É indispensável que se reconheça a viabilidade da Empresa, sob 

pena de ser decretada a sua Falência.  

 

Para o doutrinado FAZZIO JUNIOR, algumas perguntas devem ser 

respondidas para aferir essa possibilidade de viabilidade, sendo: “- existe um 

plano de recuperação? – que critérios devem ser eleitos para sua avaliação? – 

essa avaliação autoriza a expectativa de êxito do plano? – como custodiar sua 

concretização?” 106  

 

Já para COELHO107, que entende que somente as Empresas 

realmente viáveis devem ser recuperadas, diante do sacrifício originado da 

recuperação,  será necessário que o Poder Judiciário identifique:  

 

a) a importância social da Empresa, ou seja, que esteja presente tanto a 

demonstração da importância econômica da Empresa para a comunidade  que a 

cerca, bem como que sua recuperação valha a pena para essa mesma 

Sociedade;  

                                                 
106 FAZZIO JUNIOR, Waldo. Nova lei de falência e recuperação de empresa. p. 31. 
 
107 COELHO, Fabio Ulhoa. Curso de direito comercial. p. 383. 
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b) a mão-de-obra e tecnologia empregada, pois dependendo da Empresa 

deverá privilegiar os avanços tecnológicos empregados, ainda que em detrimento 

dos empregos, para manter a Empresa em atividade;   

 

c) o volume do ativo e do passivo é necessário ser conhecido para saber 

se a crise que levou a Empresa a dificuldade decorre de problemas de ordem 

econômica ou financeira, a fim de estabelecer a solução para a crise;  

 

d) a idade da Empresa também interfere na análise da concessão da 

recuperação, pois uma Empresa de vários anos que já está devidamente inserida 

e tem sua importância na comunidade representa muito mais do que uma simples 

Empresa recém-criada, devendo-se, pois, valorar se essa última realmente 

manterá benefícios que justifique o esforço da recuperação;  

 

e) o porte econômico da Empresa também representa um item a ser 

analisado, pois um grande conglomerado de Empresas em dificuldade trará mais 

abalo a uma comunidade do que uma Empresa de pequeno porte, o que justifica 

a manutenção daquela.   

 

A partir desses e outros possíveis  questionamentos, analisar-se-á o 

plano de recuperação108 proposto pelo Devedor que, em conjunto com os demais 

princípios, proporcionarão uma real imagem da Empresa, demonstrando se ela é 

ou não viável.  

 

Importante destacar que a análise de um plano de recuperação, 

mediante a óptica desse princípio, não é tornar toda e qualquer Empresa passível 

de recuperação,  mas sim aprofundar a análise a tal ponto que, se realmente uma 

Empresa não é viável, a Falência é  seu caminho natural, explica CAMPINHO ao 

concluir que “Haverá uma natural seleção entre aqueles agentes econômicos 

                                                 
108 O plano de recuperação se constitui em um plano apresentado pelo Devedor quando da 

solicitação judicial do benefício da Recuperação Judicial, contendo informações pormenorizadas 
e os meios pelos quais irá superar a dificuldade econômico-financeira na reestruturação da sua 
Empresa, devendo o mesmo ser aprovado pela  Assembléia Geral de Credores. 
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viáveis e capazes, que merecem apoio, e aqueles que devem ser alijados do 

convívio do mercado.”109 

 

E mais, recuperar a Empresa não significa recriá-la, mas 

reorganizá-la, para que prossiga com suas atividades anteriores, por isso a 

importância de se obter a certeza  de que a Empresa em dificuldades pode ainda 

ser viável e servir à Função Social que deve desempenhar.   

 

 

2.1.2 Princípio da relevância do interesse dos credores  
  
  

Desde o surgimento do Instituto Falimentar ocorrido ainda na era 

romana, tinha-se como principal finalidade a satisfação dos Credores, pois estes 

buscavam receber aquilo que lhes era devido, seja de forma integral ou parcial.  

 

Na busca do total afastamento do comerciante em dificuldade de 

suas atividades, a fim de evitar que viesse a provocar maiores ruínas aos seus 

Credores, passou-se a  analisar se não seria essa a principal função do Instituto 

Falimentar, afastando a idéia de que o interesse dos Credores figuraria em 

primeiro plano. 

 

Na atualidade, com a nova sistemática de recuperação de 

Empresas, na qual não se busca unicamente a Falência, fomenta-se   a discussão 

a respeito do papel  dos Credores e seus interesses em receber o que lhes era 

devido.  

 

Em verdade, o presente princípio vem trazer e manter à tona, que o 

interesse dos Credores pelo recebimento de seus haveres é algo que não pode 

ser desprezado perante todo o processado da Falência ou da Recuperação e, 

conforme salienta FAZZIO JUNIOR,  essa relevância dos Credores tem que ser 

analisada de forma genérica, ou seja, de toda a coletividade dos Credores, e não 

especificamente de um ou outro Credor em especial, pois  “É relativa predita 

                                                 
109 CAMPINHO, Sergio. Falência e recuperação de empresa.  p. 121. 
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supremacia porque, em algumas situações, pode ser mitigada pela importância 

socioeconômica da empresa insolvente, ou seja, deve ceder ao interesse superior 

da coletividade.” 110 

 

Nessa importância de receber os valores que lhe são devidos, os 

Credores devem agora acatar essa nova sistemática da busca da preservação da 

Empresa, e não simplesmente buscar a satisfação de seus créditos sem qualquer 

outra preocupação, seja com a Empresa ou com outros Credores.  

 

Atualmente, a solução para satisfazerem seus créditos pode estar 

na preservação da Empresa, afinal possibilitar a continuação dos negócios da 

Empresa é permitir que a mesma gere lucros e venha a quitar suas dívidas, 

estando ai  demonstrada a solução para o recebimento integral do valor devido, o 

que dificilmente ocorre quanto a Empresa tem sua Falência decretada.  

 

Em NOGUEIRA111 encontra-se ainda o ensinamento de que o 

interesse dos Credores se exterioriza, também, na Lei de Falência e Recuperação 

de Empresas, no momento em que os Credores, através de Assembléia Geral de 

Credores, analisam o plano de recuperação da Empresa bem como o pedido de 

desistência do plano, formulado pelo Devedor.  

 

Essas análises demonstram que cabe aos Credores o 

direcionamento do procedimento de recuperação ou de liquidação da Empresa, 

restando a eles decidirem pelo melhor caminho no recebimento de suas dívidas.  

 
 
 
2.1.3 Princípio da publicidade dos procedimentos. 
 
  

                                                 
110 FAZZIO JUNIOR, Waldo. Nova lei de falência e recuperação de empresa. p. 33. 
 
111 NOGUEIRA, Ricardo José Negrão. Recuperação Judicial. SANTOS, Paulo Penalva, 

GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. coord. A nova lei de falências e de recuperação de 
empresas: Lei 11.101/05. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 142.  
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Conforme o magistério de FAZZIO JUNIOR112, é através da 

transparência que se realizará um eficiente processo de Falência ou Recuperação 

da Empresa.  

 

O que o autor deseja dizer é que todos os atos processuais a serem 

realizados no processamento de uma Falência ou de uma Recuperação Judicial 

ou Extrajudicial deverão ser o mais transparente possível,  a fim de tornar 

previsível aos envolvidos no processo quais atitudes poderão praticar em relação 

aos atos anteriormente realizados, e complementa: “A clara estipulação de 

requisitos, fundamentos e prazos, se não impede a adoção de manobras 

procedimentais e expedientes protelatórios, dificulta bastante essa prática 

negativa.” 113 

 

 A transparência dos atos processuais, externados através de 

normas claras, precisas e de conhecimento público, além da publicação e acesso 

em cartórios judiciais, possibilita também a certeza e segurança aos 

jurisdicionados.  

 

Também se torna importante essa publicidade, diante dos enormes 

entraves procrastinatórios que se verifica em processos falimentares, gerando 

manifestações intermináveis que dificultam a finalização do processo, o que 

muitas vezes causa prejuízo às partes.    

 

É imperioso que não somente o Judiciário se encarregue da 

permanente busca da publicidade dos atos, mas também seja função do 

Administrador Judicial do representante do Ministério Público, além dos demais 

interessados do processo, como os Credores e o Devedor, para que todas as 

etapas previstas nos processo de Falência ou de Recuperação sejam realizadas 

na forma pré-conhecida e se evite surpresas, como por exemplo, atos a serem 

praticados pelo Administrador Judicial que não são previstos em lei e que venham 

a prejudicar os Credores.  
                                                 
112  FAZZIO JUNIOR, Waldo. Nova lei de falência e recuperação de empresa. p. 33. 
 
113  FAZZIO JUNIOR, Waldo. Nova lei de falência e recuperação de empresa. p. 33. 
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2.1.4 Princípio do par conditio creditorum  
 
  

A regra básica contida no princípio da par conditio creditorum se  

exprime através da eqüidade, ou da igualdade de tratamento.  

 

Desde o surgimento do concurso de Credores, em que todos os 

Credores buscavam em um único procedimento a satisfação de seus créditos, era 

necessário que todos aqueles que se submetessem a essa regra também 

tivessem a certeza de que nenhum dentre eles receberia de forma desigual.  

 

O princípio da igualdade que,  provindo da antiguidade “ (...) sempre 

provocou posições extremadas”114 quanto a sua conceituação e aplicabilidade, 

proclama a forma de tratamento que deva ser dada a cada cidadão em relação 

aos demais, e esse mesmo tratamento deverá ser dado aos Credores na busca 

da satisfação de seu crédito.  

 

O estudo do princípio da igualdade leva a apresentar duas formas 

de igualdade: a formal e a material ou substancial.  

 

Segundo BASTOS, o “(...) princípio da igualdade, hoje encontrável 

em praticamente todas as Constituições e que atormentam a mente dos juristas, é 

o da igualdade chamada formal.”115 e segundo ele deve haver uma igualdade 

perante a lei entre todo e qualquer indivíduo sujeito àquela lei.  

 

Ao analisar o artigo 1º da Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão, verifica-se que se cunhou o princípio de que os homens nascem e 

permanecem iguais em direito, diz SILVA, e conclui:  um “(...) caráter puramente 

                                                 
114 SILVA, José Afonso. Curso de direito constitucional positivo. 22 ed. São Paulo: Malheiros, 

2003, p. 212.  
 
115  BASTOS, Celso Ribeiro. Comentários à Constituição do Brasil:  promulgada em 5 de 

outubro de 1988. Celso Ribeito Bastos e Ives Gandra Martins. São Paulo: Saraiva, 1988-1989, 
p. 6. 
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negativo, visando abolir os privilégios, isenções pessoais e regalias de classes”. 

116  

 

Assim, a igualdade formal – a igualdade perante a lei –  se 

consubstancia na igualdade concedida pura e expressamente pela lei aos 

cidadãos para que não haja qualquer benefício de uma pessoa sobre a outra, 

tendo como exemplo o art. 5º caput da Constituição da República Federativa do 

Brasil – CRFB/88.117   

 

Porém ao realizar o tratamento formal a todo e qualquer cidadão, 

não se verifica as distinções de grupos existentes118 e muitas vezes diferentes, o 

que obriga a analisar de forma mais ampla esse princípio, trata-se da igualdade 

material o qual, segundo BASTOS, “(...) postula o tratamento uniforme de todos 

os homens. Não se trata, como se vê, de um tratamento igual perante o direito, 

mas de uma igualdade real e efetiva perante os bens da vida.”119 

 

Dessa forma, a igualdade material ou substancial é aquela 

igualdade a ser considerada pelo intérprete, não apenas no sentido de igualdade 

perante a lei, mas também,  voltado “(...) as exigências da justiça social, objetivo 

da ordem econômica e da ordem social.”120, diante de uma análise 

constitucional.121  

 

                                                 
116

 SILVA, José Afonso. Curso de direito constitucional positivo.  p. 214. 
 
117 Art. 5. Todos são iguais perante à lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:  

 
118

 SILVA, José Afonso. Curso de direito constitucional positivo.  p. 214. 
 
119

 BASTOS, Celso Ribeiro. Comentários à Constituição do Brasil:  promulgada em 5 de outubro 
de 1988. p. 5. 

 
120

 SILVA, José Afonso. Curso de direito constitucional positivo.  p. 215. 
 
121 Exemplo da igualdade material é o inciso I do art. 5º da CRFB/88, sendo: I – homens e 

mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição.  
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E, pela sistemática das modernas legislações que versam sobre a 

Falência,  verifica-se que o princípio da par conditio creditorum não significa a 

total isonomia entre os Credores, podendo alguns receberem integralmente seus 

valores enquanto que outros nada recebem.  

 

Essa igualdade decorre da importância que cada crédito recebe na 

organização do Instituto Falimentar, estabelecendo para o pagamento verdadeiras 

classes de credores, devidamente prevista na Lei de Falências e Recuperação de 

Empresas junto ao artigo 83122, que enumera como o primeiro Credor a receber 

aquele vinculado à  Empresa através da relação de emprego, privilegiando o 

caráter alimentar do crédito.    

 

Não se trata de preferência de Credores sobre outros Credores, 

mais da importância que a lei estabelece ao crédito, o que não afasta a igualdade 

de tratamento entre todos, pois conforme FAZZIO JUNIOR, “É inegável a posição 

de paridade dos credores, o que não traduz, necessariamente, nivelamento.”123 

                                                 
122 Art. 83. A classificação dos créditos na falência obedece à seguinte ordem:  
   I – os créditos derivados da legislação do trabalho, limitados a 150 (cento e cinqüenta) salários-

mínimos por credor, e os decorrentes de acidentes de trabalho; 
  II – créditos com garantia real até o limite do valor do bem gravado; 
  III – créditos tributários, independentemente da sua natureza e tempo de constituição, 

excetuadas as multas tributárias;  
  IV – créditos com privilégio especial, a saber:  

a) os previstos no art. 964 da Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002; 
b) os assim definidos em outras leis civis e comerciais, salvo disposição contrária desta 

Lei; 
c) aqueles a cujos titulares a lei confira o direito de retenção sobre a coisa dada em 

garantia; 
 V – créditos com privilégio geral, a saber:  

a) os previstos no art. 965 da Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002;os previstos no parágrafo 
único do art. 67 desta Lei;  

b) os assim definidos em outras leis civis e comerciais, salvo disposição contrária desta Lei; 
  VI – créditos quirografários, a saber:  

a) aqueles não previstos nos demais incisos deste artigo; 
b) os saldos dos créditos não cobertos pelo produto da alienação dos bens vinculados ao 

seu pagamento;  
c) os saldos dos créditos derivados da legislação do trabalho que excederem o limite 

estabelecido no inciso I do ‘caput’ deste artigo: 
  VII – as multas contratuais e as penas pecuniárias por infração das leis penais ou 

administrativas, inclusive as multas tributárias;  
  VIII – créditos subordinados, a saber:  

a) os assim previstos em lei ou em contrato; 
b) os créditos dos sócios e dos administradores sem vínculo empregatícios.  

 
123 FAZZIO JUNIOR, Waldo. Nova lei de falência e recuperação de empresa. p. 34. 
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O presente princípio é considerado também por COELHO como “o 

valor básico de justiça, que se encontra nos alicerces do direito falimentar”124, 

visando a justa forma de pagamento aos Credores, diante da instauração do 

concurso de Credores pela insuficiência de pagamento do Devedor.  

 

 

2.1.5 Princípio da maximização dos ativos  
 
 

Pela regra imposta no art. 108125 da Lei de Falências e 

Recuperação de Empresas, tão logo o Administrador Judicial firme o termo de 

compromisso das funções assumidas perante a Falência, deverá providenciar a 

arrecadação de todos os bens pertencentes à Empresa falida, constituindo com 

isso o ativo da massa.  

 

Após estar devidamente concluída a arrecadação, não raro ocorre o 

abandono dos bens, sem qualquer tipo de manutenção ou preservação, levando a 

desvalorização ou perda quase total do bem.  

 

O presente princípio acompanha a nova sistemática do Instituto 

Falimentar, em motivar o Administrador Judicial para que preservem ao máximo 

os bens arrecadados, através de constante manutenção ou reparo e, se possível, 

promovam o aumento do capital com aqueles bens.   

 

                                                                                                                                                    

 
124 COELHO, FÁBIO ULHOA. Comentários à nova lei de falências e de recuperação de 

empresas – Lei n. 11.101, de 9-2-2005. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 193.  
 
125 Art. 108.  Ato contínuo à assinatura do termo de compromisso, o administrador judicial efetuará 

a arrecadação dos bens e documentos e a avaliação dos bens, separadamente ou em bloco, no 
local em que se encontrem, requerendo ao juiz, para esses fins, as medidas necessárias.  
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Como exemplo desse princípio destaca-se o art. 114126 da Lei de 

Falências e Recuperação de Empresas, que permite a realização de contrato de 

locação ou outro contrato que vise a produção de renda à massa falida.  

 

As regras da revogada Lei de Falências engessava as intenções  do 

antigo síndico na busca de preservação do ativo da massa falida, o que gerava  

prejuízos enormes à coletividade de credores, que apenas observavam os bens 

que serviriam para quitar seus créditos se tornarem em verdadeiras sucatas ou 

imóveis condenados.  

 

Diante desse princípio, não só o Falido e Ministério Público, mas 

também a gama de Credores poderá exigir do Administrador Judicial que 

promova atos de conservação e valorização de seus bens, se assim for possível,  

ainda que seja com a preservação da Empresa.  

 

Esse princípio de maximização do ativo encontra-se prevista no art. 

75127 da Lei de Falência e Recuperação de Empresas quando utiliza o termo 

otimizar a utilização produtiva dos bens, ativos e recursos produtivos, trazendo 

ainda a necessidade de preservação e maximização os bens intangíveis da 

empresa – tais como a marca registrada  –  que muitas vezes eram esquecidos 

pelos órgãos da Falência.    

 

Com a preservação e maximização do ativo da Empresa, o 

Administrador Judicial também pratica a Função Social da Empresa, pois gera 

empregos e conseqüentes pagamentos aos responsáveis pela manutenção e 

venda dos bens.  

 

 

                                                 
126  Art. 114. O administrador judicial poderá alugar ou celebrar outro contrato referente aos bens 

da massa falida, com o objetivo de produzir renda para a massa falida, mediante autorização do 
comitê.  

 
127 Art. 75. A falência, ao promover o afastamento do devedor de suas atividades, visa a preservar 

e otimizar a utilização produtiva dos bens, ativos e recursos produtivos, inclusive os intangíveis, 
da empresa.  
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2.1.6 Princípio da preservação da Empresa  
 
 

Qual é finalidade da Empresa? Por que mantê-la em atividade? 

Esses e outros questionamentos a respeito da finalidade da Empresa é 

respondido objetivamente por FAZZIO JUNIOR ao dizer que:  

 
(...) a empresa é uma unidade econômica que interage no mercado, 
compondo uma labiríntica teia de relações jurídicas com 
extraordinária repercussão social. É uma unidade de distribuição de 
bens e/ou serviços. É um ponto de alocação de trabalho, oferecendo 
empregos. É um elo na imensa corrente do mercado que, por isso, 
não pode desaparecer, simplesmente, sem causar seqüelas.128 
 

Diante dessa conceituação de Empresa em seu sentido finalístico 

junto à comunidade que a cerca, percebe-se que ela possui uma dimensão 

socioeconômica de enorme relevância, não podendo simplesmente desaparecer 

sem deixar enormes conseqüências.  

 

O que se busca atualmente através do Instituto Falimentar em todos 

os Estados politicamente organizados, é a preservação econômica e financeira da 

Empresa com valorização da sua Função Social, pois conforme LOBO é diante 

dessa preservação  “(...) que fez surgir o denominado ‘princípio da conservação 

da empresa’, segundo o qual ela ‘representa um valor objetivo de organização 

que deve ser preservada, pois toda crise da empresa causa um prejuízo à 

comunidade”129    

 

Numa primeira análise do procedimento de recuperação da 

Empresa, acredita-se erroneamente que se quer preservar o proprietário desta, 

pois lhe é permitido manter sua atividade produtiva em ação mediante aprovação 

de um plano de recuperação, quando na verdade o que se busca é a preservação 

da Empresa como órgão gerador de riqueza, de emprego e de manutenção de 

                                                 
128 FAZZIO JUNIOR, Waldo. Nova lei de falência e recuperação de empresa. p. 34. 
 
129 LOBO, Jorge. Direito concursal. p. 6.  
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várias outras atividades ligadas a ela, representando a evidente Função Social da 

Empresa.  

 

Ao contrário da revogada lei de falência de 1945, que detinha como 

objetivo básico a liquidação da Empresa e sua justa distribuição dos bens após a 

formação e liquidação do ativo, a atual legislação prioriza a manutenção, ou 

melhor dizer, a preservação da atividade empresarial e sua Função Social, pois 

são inquestionáveis os benefícios que ela manterá à atividade empresarial e 

social do local em que está inserida.  

 

Assim, inserido no contexto na Lei de Falências e Recuperação de 

Empresas, o princípio da preservação da Empresa incute a todos aqueles que se 

encontram envolvidos com o procedimento falimentar ou de recuperação, a visar, 

primeiramente, à manutenção das atividades produtivas das Empresas mediante 

a recuperação das mesmas.  

 

Caso não seja possível essa recuperação, quando contatada sua 

inviabilidade, o caminho natural então, será sempre o da liquidação mediante a 

decretação da falência.   

 

 

2.1.7 Princípio da unidade do juízo falimentar  
 

Esse princípio possui relação direta com o artigo 3º130 da Lei de 

Falências e Recuperação de Empresas que estabelece o local  em que deverá 

ser promovida a ação de Falência e/ou o pedido de Recuperação Judicial ou 

Extrajudicial.   

 

                                                 
130 Art. 3º. É competente para homologar o plano de recuperação extrajudicial, deferir a 

recuperação judicial ou decretar a falência o juízo do local do principal estabelecimento do 
devedor ou da filial da empresa que tenha sede fora do Brasil.  
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Conforme leitura daquele artigo, esse local deverá ser o do principal 

estabelecimento131 do Devedor, ou sua filial caso tenha sede fora do Brasil, 

assim, uma vez protocolizado o pedido de homologação da Recuperação 

Extrajudicial, ou do deferimento da Recuperação Judicial, ou ainda de decretação 

de Falências, na Comarca do principal estabelecimento do Devedor, haverá a 

automática atração de todos os outros pedidos de recuperação ou Falência 

naquele mesmo Juízo.  

 

Conforme conclui NEGRÃO, “aceita a distribuição, o juízo se torna 

prevento para qualquer outro pedido de recuperação judicial ou de falência, 

relativo ao mesmo devedor (LF, art. 6º, §8º).”132, obrigando aos demais processos 

com pedidos de falência que porventura existam a serem remetidos àquele juízo. 

 

   

2.1.8 Princípio da indivisibilidade do juízo falimentar  
 
 

Ao determinar o juízo da falência  – o do principal estabelecimento 

do Devedor – para receber e analisar os pedidos de Falência,  estabelece-se, 

também, o juízo para analisar toda e qualquer ação relacionada aos bens, 

interesses e negócios do Falido, sendo, pois,  de interesse da massa falida.  

 

Esse princípio encontra-se estampado através do art. 76 da Lei de 

Falência e Recuperação de Empresas, e segundo ele excetua-se aquela regra 

geral às causas trabalhistas, fiscais e às não reguladas pela lei de regência em 

que o falido figure como autor ou litisconsorte ativo, além daquelas ações ilíquidas 

iniciadas anteriormente  à decretação da falência.  

 

                                                 
131 “Por principal estabelecimento entende-se não a sede estatutária ou contratual da sociedade 

empresária devedora, a que vem mencionada no respectivo ato constitutivo, nem o 
estabelecimento maior física e administrativamente falando. Principal estabelecimento, para fins 
de definição da competência para o direito falimentar, é aquele em que se encontra concentrado 
o maior volume de negócios da empresa; é o mais importante do ponto de vista econômico.” In: 
COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à nova lei de falências e de recuperação de empresas 
– Lei n. 11.101, de 9-2-2005. p. 28.  

 
132 NEGRÃO, Ricardo. Aspectos objetivos da Lei de Recuperação de Empresas e de 

Falências – Lei n. 11.101, de 9 de fevereiro de 2005. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 34.    
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Segundo esse princípio, todas as ações, com as devidas exceções 

antes expostas, promovidas após a decretação da Falência e contra o falido ou a 

massa falida, deverão ser direcionadas ao juízo em que se processa a Falência, a 

fim de que um mesmo juiz tenha conhecimento de todas as ações em andamento, 

e evite decisões contraditórias ou que prejudique a massa de credores.  

 

 

2.1.9 Princípio da universalidade do juízo falimentar  
 
 

Ao falar em universalidade do juízo falimentar, está-se falando a 

respeito dos Credores e da busca de seus créditos junto ao juízo que se está 

processando a Falência.  

 

Segundo ALMEIDA, “A universalidade redunda da chamada ‘vis 

attractiva’, do  juízo falimentar” e complementa o autor, “Ao juízo falimentar devem 

concorrer todos os credores do devedor comum, comerciais ou civis, alegando e 

provando seus direitos.” 133 

 

Esse princípio, ainda segundo NEGRÃO, serve para “(...) aplicar 

uma só regra, com o que se evita a ruptura da igualdade de condições entre os 

diversos credores – negociais ou não – que são atraídos pela falência.”134 

 

A busca da satisfação do crédito de todos os Credores de um 

mesmo Falido no mesmo juízo, prioriza o princípio da par conditio creditorum, e 

possibilita a formação das classes de Credores de forma única e em num único 

juízo, o que evita a formação de vários concursos de Credores em juízos distintos.  

 

 

 

 

                                                 
133 ALMEIDA, Amador Paes de. Curso de falência e recuperação de empresa. p. 125. 
 
134 NEGRÃO, Ricardo. Aspectos objetivos da Lei de Recuperação de Empresas e de 

Falências  p. 34.    
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2.2   A RECUPERAÇÃO JUDICIAL E A RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL  

 

2.2.1 Conceito de Recuperação Judicial  

 

Previsto no ordenamento jurídico nacional a partir da promulgação 

da Lei nº 11.101/2005, a Recuperação Judicial encontra-se conceituada 

legalmente em seu artigo 47, da seguinte forma:  

 

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.  

 

Diante desse texto legal, verifica-se que a Recuperação Judicial 

possui um objetivo bem definido para sua existência, o de viabilizar a superação 

da situação de crise econômico-financeira do Devedor, possibilitando sua 

recuperação. 

 

O termo crise econômico-financeira não possui definição legal,  

deixando aos intérpretes a sua elaboração e aplicação. Como expoente dessa 

definição, COELHO assim se explica: “Por crise econômica deve-se entender a 

retração considerável nos negócios desenvolvidos pela sociedade empresária. 

(...) A crise financeira revela-se quando a sociedade empresária não tem caixa 

para honrar seus compromissos. É a crise de liquidez.”135 

 

Diante desse objetivo, a Recuperação Judicial possui uma 

finalidade ainda maior: o da garantia dos empregos dos funcionários da Empresa 

e proporcionar que os Credores, mediante a análise do plano de recuperação, a 

garantia do recebimento de seus créditos.  

 

                                                 
135 COELHO, Fabio Ulhoa. Curso de direito comercial. p. 231. 
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Com esses objetivos alcançados, entende a lei que a Recuperação 

Judicial promoverá a manutenção das atividades empresariais, permitindo a 

realização da Função Social da Empresa, além do Estado estimular a atividade 

econômica, mediante a possibilidade da reestruturação da Empresa.  

 

 Com a presente definição legal, os doutrinadores nacionais 

preferem reservar-se no direito de não  conceituar Recuperação Judicial, diferente 

de CAMPINHO que se manifesta da seguinte forma:  

 

A recuperação judicial, segundo perfil que lhe reservou o 

ordenamento, apresenta-se como um somatório de providências de ordem 

econômico-financeira, econômico-produtivas, organizacionais e jurídicas, por 

meio das quais a capacidade produtiva de uma empresa possa, da melhor forma, 

ser reestruturada e aproveitada, alcançando uma rentabilidade auto-sustentável, 

superando, com isso, a situação de crise econômico-financeira em que encontra 

seu titular – o empresário –, permitindo  a manutenção da fonte produtora, do 

emprego e a composição dos interesses dos credores (cf. artigo 47).136 

 

Ainda em relação à conceituação legal, ensina DE LUCCA137 que o 

uso do termo estímulo à atividade econômica está diretamente ligada ao estímulo 

a atividade empresarial, ou seja, às atividades realizadas pelos empresários que é 

aquela atividade econômica organizada  voltada à produção e circulação de bens 

ou de serviços, conforme previsto no art. 966 do Código Civil Brasileiro.  

 

 

2.2.2 Conceito de Recuperação Extrajudicial  

 

Juntamente com a Recuperação Judicial, a Recuperação 

Extrajudicial surgiu em nosso ordenamento jurídico a partir da Lei de Falência e 

                                                 
136  CAMPINHO, Sergio. Falência e recuperação de empresa.  p. 10. 
 
137 DE LUCCA, Newton. Comentários ao artigo 47. DE LUCCA, Newton. SIMÃO FILHO. Adalberto. 

Comentários à nova lei de recuperação de empresas e de falências. São Paulo: Quartier 
Latin, 2005. p. 204. 
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Recuperação de Empresas, e o legislador não se preocupou em defini-la, para 

tanto, passa-se as seguintes análises.  

 

Inicialmente, como bem pondera FAZZIO JUNIOR138, a expressão 

extrajudicial não tem o condão de afastar do Poder Judiciário da análise do 

procedimento de Recuperação Judicial, mas serve aquele adjetivo para 

determinar que o interesse preliminar de composição da recuperação, cabe 

integralmente ao Devedor em momento anterior a apreciação jurisdicional.  

 

Conforme o procedimento da Recuperação Extrajudicial, o Devedor 

que objetivar essa modalidade de recuperação, deverá buscar primeiro e 

diretamente a composição das dívidas junto aos seus Credores, para que 

somente após a aceitação desses Credores sejam levados a juízo para a devida 

homologação, proporcionando maiores efeitos aos direitos139 decorrentes daquele 

acordo.  

 

Essa busca de composição dos créditos diretamente com os 

Credores140  era considerada na legislação revogada (Decreto-Lei nº 7.661/45), 

como prática de atos de falência (art. 2º, inciso III), que caracterizavam a 

insolvência do Devedor e legitimava o pedido de Falência.  

 

Na atual sistemática falimentar, esse procedimento não só é 

permitido como incentivado para que o Devedor realize um acordo com os 

Credores e regularize sua situação e, conforme descreve CAMPINHO,  esses 

pactos “(...) poderão estipular qualquer objeto lícito para esses fins. A 

repactuação, desse modo, pode ser global ou parcial das dívidas, adotando a 

feição de moratória (dilação do prazo de pagamento), de remissão parcial dos 

                                                 
138 FAZZIO JUNIOR, Waldo. Nova lei de falência e recuperação de empresa. p. 115. 
  
139 A sentença que homologar o Plano de Recuperação Extrajudicial, se converterá em títulos 

executivo judicial, elevando os créditos abrangidos pelo plano a essa categoria, conforme 
parágrafo 6º do artigo 161 da Lei nº 11.101/2005.  

 
140 Na prática empresarial, esse procedimento era denominado vulgarmente de concordata 

branca.  
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débitos (redução do montante a ser pago), de alteração das condições de 

pagamento ou de garantias, dentre outras.”141    

 

Esse mesmo autor declara ainda que não há necessidade de se 

levar ao conhecimento e homologação do Poder Judiciário o plano quando houver  

aprovação integral dos Credores, desnecessitando do impulso estatal, conforme 

interpretação do artigo 167 da Lei de Falência e Recuperação de Empresa, no 

entanto, ousa-se divergir desse entendimento tendo em vista que a homologação 

do plano pelo juiz irá constituir uma maior  garantia no cumprimento da obrigação 

assumida pelo Devedor.    

 

Poder-se-ia pensar na ausência de homologação tão somente se o 

Devedor não preencher os requisitos legais necessários à homologação, e o 

acordo for integralmente aprovado pelos Credores sem o aval do judiciário.  

 

E, por ter um procedimento diverso da Recuperação Judicial na 

busca da recuperação da Empresa, a Recuperação Extrajudicial não se confunde 

com aquela e, mereceria, segundo SANTOS142 e CAMPINHO143, receber a 

denominação de “acordo ou concordata extrajudicial” , devido a sua natureza 

jurídica de uma composição fora da esfera jurisdicional.  

 

Diante desses fatos, pode-se conceituar Recuperação Extrajudicial, 

com o auxÍlio de FAZZIO JUNIOR,  como sendo “(...) um procedimento concursal 

preventivo que contém uma fase inicial de livre contratação e uma etapa final de 

homologação judicial”144 mediante o cumprimento de pressupostos145  previstos 

em lei.  

                                                 
141  CAMPINHO, Sergio. Falência e recuperação de empresa.  p. 438. 
 
142 SANTOS, Paulo Penalva. A recuperação extrajudicial na nova lei de falências. SANTOS, Paulo 

Penalva, GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. coord. A nova lei de falências e de 
recuperação de empresas: Lei 11.101/05. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 375.  

 
143 CAMPINHO, Sergio. Falência e recuperação de empresa.  p. 438. 
 
144 FAZZIO JUNIOR, Waldo. Nova lei de falência e recuperação de empresa. p. 116. 
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2.2.3 Natureza Jurídica da Recuperação Judicial  e Extrajudicial  

 

Ao contrário da revogada concordata preventiva ou suspensiva, na 

qual o Devedor dirigia-se diretamente ao juiz para requerer o benefício legal, 

devendo apenas preencher os requisitos legais e restar aos Credores tão 

somente o acatamento da ordem judicial após a devida concessão, agora na 

Recuperação Judicial e Extrajudicial, os Devedores demonstram suas vontades – 

análise do plano –   diante da  proposta do Devedor.  

 

Essa manifestação dos Devedores se expressa numa verdadeira 

relação contratual entre as partes interessadas, pois, conforme se manifesta 

ALMEIDA, apesar de ter características próprias, “(...) não perde, entretanto, a 

sua feição contratual, envolvendo com os credores compromissos de pagamento 

a serem satisfeitos na forma estabelecida no respectivo plano.”146  

 

Essa análise do Plano de Recuperação e sua aceitação –  ainda 

que tácita, mediante a ausência de  impugnação – aproxima o Credor do Devedor 

na forma de um contrato de pagamento sob a característica de uma novação e, 

ainda que exista a análise do plano pelo juiz, não afetará o conteúdo do plano 

estabelecido entre as partes, sempre prevalecendo o acordo. 

 

É função do juiz no processamento da Recuperação Judicial   e da 

Recuperação Extrajudicial analisar e preservar as disposições legais 

determinadas ao plano de recuperação, permitindo a reestruturação da Empresa 

mediante a proposta do Devedor.  

 

Importa ainda destacar que a aprovação em assembléia geral, 

conforme previsão contida à aprovação da Recuperação Judicial, ou na aceitação  

pela maioria dos Credores na Recuperação Extrajudicial,  significa a concordância 

                                                                                                                                                    
145 Os pressupostos objetivos e subjetivos que deverão ser observados pelo Devedor para 

obtenção da homologação da Recuperação Extrajudicial, constituem-se nos elementos 
constantes nos artigos 161, e 163 §6º da Lei nº 11.101/2005..   

 
146 ALMEIDA, Amador Paes de. Curso de falência e recuperação de empresa. p. 299. 
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pela maioria dos Credores na forma estabelecida em lei, o que faz a minoria 

aceitar o plano de recuperação e submeter-se a ele.  

 

 Assim, a natureza jurídica da Recuperação Judicial e Extrajudicial  

adquire a feição de um contrato de novação com a chancela do judiciário. 

Conforme fundamenta CAMPINHO ao lecionar que “o instituto da recuperação 

judicial deve ser visto com a natureza de um contrato judicial, com feições 

novativa, realizável através de um plano de recuperação, obedecidas por parte do 

devedor, determinadas condições de ordens objetivas e subjetivas para sua 

implementação.”147  

 

 

2.3   O DEVEDOR NA LEI DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE EMPRESA  

 

2.3.1 O Devedor:  Empresário 

 

Segundo a Lei de Falência e Recuperação de Empresa já em seu 

artigo 1º148, designa o Devedor como o termo utilizado para se referir ao  

Empresário e à Sociedade Empresária, que são, por sua vez, as pessoas as 

quais estão sujeitas à Falência, à  Recuperação Judicial e à Recuperação 

Extrajudicial. 

 

Na Lei de Falência e Recuperação de Empresa não se encontra 

presente a definição legal dessas pessoas, por isso, os doutrinadores buscam a 

definição contida no Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.406, de 10/01/20020), que 

assim define o Empresário:  

 

Art.966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente 
atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de 
bens ou de serviços. 

                                                 
147  CAMPINHO, Sergio. Falência e recuperação de empresa.  p. 11. 
 
148 Art. 1º. Está Lei disciplina a recuperação judicial, a recuperação extrajudicial e a falência do 

empresário e da sociedade empresária, doravante referidos simplesmente como devedor. 
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O mesmo artigo já exclui as pessoas que não poderão ser 

considerados Empresários, sendo:  

 
Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce 
profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, 
ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o 
exercício da profissão constituir elemento de empresa. 

 

Da definição integral desse artigo, extrai-se três elementos 

necessários a caracterização do Empresário149, qual sejam, segundo 

PACHECO150:  a) a atividade econômica, refletida na criação e  circulação de 

riqueza, de bens e de serviços para o mercado consumidor, bem como no 

emprego de trabalho e capital; b) a organização, através da organização do 

trabalho alheio e do capital próprio ou alheio, assumindo os riscos do 

empreendimento;  e c)  a profissionalização, com a devido registro e manutenção 

das atividades, de modo contínuo, constante e perseverante, que estão ligados 

diretamente a intenção da produção  e circulação de bens ou de serviços.151   

 

De forma bem objetiva FAZZIO JUNIOR diz que  “(...) identifica-se 

como empresário tanto a pessoa física ou jurídica que, em seu próprio nome, 

exercita profissionalmente atividade negocial com intuito de lucro (...)”152 

 

                                                 
149 Para ser Empresário, deverá ser observada ainda  a inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis (Junta Comercial) da respectiva sede, conforme artigo 967 do Código Civil Brasileiro.   
 
150 PACHECO, José da Silva. Das disposições preliminares e das disposições comuns à 

recuperação judicial e à falência. SANTOS, Paulo Penalva, GONÇALVES NETO, Alfredo de 
Assis. coord. A nova lei de falências e de recuperação de empresas: Lei 11.101/05. Rio de 
Janeiro: Forense, 2006, p. 9.  

 
151  Para COELHO, é fundamental para a caracterização do empresário na forma prevista no 

Código Civil Brasileiro e para que seja sujeito da Falência os das recuperações, que haja a 
empresarialidade na atividade desenvolvida pelo Empresário, “... isto é, sem organizar a 
atividade por meio de investimento de considerável capital, contratação de expressiva mão-de-
obra e emprego de tecnologia sofisticada; ele não é empresário.” In: COELHO, Fabio Ulhoa. 
Curso de direito comercial. p. 247. 

 
152  FAZZIO JUNIOR, Waldo. Nova lei de falência e recuperação de empresa. p. 45. 
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Também se destaca dessa conceituação o fato de que agora não 

há mais aquela diferenciação de empresário civil e empresário comercial, previsto 

no revogado sistema comercialista, que utilizava o modelo Francês dos atos do 

comércio para identificar o comerciante – este era identificado mediante a busca 

do lucro em suas atividades.  

 

Agora, seguindo a corrente Italiana que não diferencia o Empresário 

civil do comercial,  “O empresário é considerado como a pessoa que 

desempenha, em caráter profissional, qualquer atividade econômica produtiva no 

campo do direito privado, substituindo e tomando o lugar da antiga figura do 

comerciante’’ ensina FIUZA.153 

 

E conclui o autor explicando que dentro dessa caracterização de 

Empresário, encontra-se o sujeito titular de firma individual154, bem como os 

sujeitos administradores de Sociedades Empresariais. 

 

Para encerrar a identificação do Empresário, FAZZIO JUNIOR 

alerta para a leitura do artigo 190155 da Lei de Falência e Recuperação de 

Empresas, na qual o vocábulo  Devedores “se aplica aos sócios ilimitadamente 

responsáveis (art. 190). Aqueles são naturalmente alcançados pelo exercício 

empresarial; estes são órgãos qualificados de agente econômico.”156  

 

E, para identificar quem são esses sócios ilimitadamente 

responsáveis busca-se no magistério de COELHO a seguinte discriminação: 

“Esse dispositivo tem sua aplicação restrita às sociedades empresárias de tipo 

                                                 
153  FIUZA, Ricardo. coord. Novo código civil comentado. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 870.  
 
154 Sua conceituação legal é prevista no artigo 1.156 do Código Civil Brasileiro e pode ser assim 

interpretada:  “O empresário individual é a pessoa física ou natural que exerce a empresa. O 
fará sob uma firma, constituída a partir de seu nome, utilizando de forma completa ou abreviada, 
podendo-lhe aditar designação mais precisa de sua pessoa ou gênero de atividade.” In: 
CAMPINHO, Sergio. Falência e recuperação de empresa.  p. 18-19.  

 
155 Art. 190. Toda as vezes que esta Lei se referir a devedor ou falido, compreender-se-á que a 

disposição também se aplica aos sócios ilimitadamente responsáveis. 
 
156 FAZZIO JUNIOR, Waldo. Nova lei de falência e recuperação de empresa. p. 44. 
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menor: em nome coletivo, comandita simples e comandita por ações. Somente 

nelas há sócio ilimitadamente responsável pelas obrigações”157, integrando ainda 

essa categoria os Empresários  detentores de firma individual. 

 

 

2.3.2 O Devedor:  Sociedade Empresária  

 

A Sociedade Empresarial ou Empresária, também é uma das 

pessoas que podem ter decretada a Falência ou requer a Recuperação Judicial 

ou Extrajudicial, recebendo a simples denominação de Devedores frente à Lei de 

Falência e Recuperação de Empresa.  

 

Da mesma forma que o termo Empresário, a Sociedade Empresária 

não se encontra definida nessa nova lei, e muito menos na legislação objetiva 

civil, conforme se extrai do artigo 982, in verbis:  

 

Art. 982. Salvo as exceções expressas, considera-se empresária a 
sociedade que tem por objeto o exercício de atividade própria de 
empresário sujeito a registro (art. 967); e simples, as demais. 

 

A conceituação de Sociedade Empresária perpassa pela 

conceituação de Empresário  e,  estando pois definido este, compreende-se 

Sociedade Empresária como aquela sociedade – reunião de pessoas em volta ao 

mesmo interesse –  “(...) que tem por finalidade o exercício de atividade 

empresarial, isto é, voltada para a produção e circulação de bens e serviços, e 

sujeita a registro perante a Junta Comercial (art. 966).” dispõe  FIUZA.158 

 

Para ALMEIDA a “Sociedade empresária é aquela estruturada 

empresarialmente, reunindo todos os fatores produtivos – empresário (capital), 

força laboral (empregados), estabelecimento e atividade voltada para a produção 

                                                 
157 COELHO, FÁBIO ULHOA. Comentários à nova lei de falências e de recuperação de 

empresas – Lei n. 11.101, de 9-2-2005. p. 416. 
 
158  FIUZA, Ricardo. coord. Novo código civil comentado. p. 888.  
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e circulação de bens e serviços.”159, não podendo se esquecer da Função Social 

que desempenha.  

 

E complementa ainda FIUZA, que a Sociedade Empresária é o 

termo empregado para designar a anterior sociedade comercial, enquanto que 

para sociedade civil é agora utilizado o termo sociedade simples.160  

 

As que interessam nesse trabalho são as Sociedades 

Empresárias161, e que se encontram devidamente identificadas no Código Civil 

Brasileiro, sendo: sociedade em nome coletivo (arts. 1.039 a 1.044); sociedade 

em comandita simples (arts. 1.045 a 1.051); sociedade limitada (arts. 1.052 a 

1.087); sociedade anônima (arts. 1.088, 1.089 e Lei nº 6.0404/76, com alteração 

das Leis nº 9.457/97 e 10.303/2001); sociedade em comandita por ações (arts. 

1.090 a 1.092). 

 

Para que sejam efetivamente consideradas Sociedades 

Empresárias e adquiram personalidade jurídica, pois são sociedades jurídicas – 

nos termos do artigo 44, II do Código Civil Brasileiro –  e tenham existência legal –

nos termos do artigo 45 do mesmo diploma legal –  alerta PACHECO que elas 

devem ter registro na Junta Comercial, e assim passam: “a) a ter capacidade 

jurídica de ser sujeito de direito e obrigações; b) a ter patrimônio próprio e 

autonomia patrimonial; c) a ter nome próprio; d) a ter nacionalidade própria; e) a 

ter domicílio próprio.”162  

                                                 
159 ALMEIDA, Amador Paes de. Curso de falência e recuperação de empresa. p. 49. 
 
160 FIUZA, Ricardo. coord. Novo código civil comentado. p. 888. Que dá como exemplo de 

sociedade simples aquelas atividades que não se encontram presentes o elemento de empresa, 
como as atividades educativas, médicas, hospitalares, profissionais liberais entre outros.  

 
161 Chama a atenção CAMPINHO para o fato de que a sociedade que exerce atividade rural, 

apesar de ser uma sociedade simples, pois é sua principal atividade, a partir do momento que 
for “... constituídas, ou transformadas, de acordo com um dos tipos de sociedade empresária, 
podem requerer a inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis e, a partir de então, 
ficarão equiparadas, para todos os efeitos, à sociedade empresária, quando passam a estar 
submetidas ao procedimento falimentar e recuperatório. In: CAMPINHO, Sergio. Falência e 
recuperação de empresa.  p. 30. 

 
162 PACHECO, José da Silva. Das disposições preliminares e das disposições comuns à 

recuperação judicial e à falência. p. 11.  
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2.3.2 O Devedor excluído da Lei de Falência e Recuperação de Empresa 

 

Da condição de Devedor, que conforme visto é o Empresário e a 

Sociedade Empresária, a Lei de Falências e Recuperação de Empresas 

apresenta um rol de pessoas jurídicas que ficam excluídas da Falência bem como  

da Recuperação Judicial ou Extrajudicial, sendo:  

 

Art. 2º  Esta Lei não se aplica  a:  
I – empresa pública e sociedade de economia mista; 
II – instituição financeira pública ou privada, cooperativa de crédito, 
consórcio, entidade de previdência complementar, sociedade 
operadora de plano de assistência à saúde, sociedade seguradora, 
sociedade de capitalização e outras entidades legalmente 
equiparadas às anteriores. 
 

Explica PACHECO163 que as pessoas jurídicas previstas no inciso 

primeiro do artigo 2º  não podem falir, devido ao imperativo da segurança ou 

relevante interesse público que desempenham em suas atividades, enquanto que 

os previstos no inciso segundo possuem legislação própria que os remetem a 

outra forma de encerramento, a intervenção.   

 

Diante dessa norma expressa, as pessoas antes identificadas não 

poderão requerer sua falência, ou solicitar os benefícios da Recuperação Judicial 

ou Extrajudicial.  

 

Exclui-se ainda do rol de Devedores o Empresário ou a Sociedade 

Empresária que cessou suas atividades há mais de dois anos, conforme 

estabelece o artigo 96, inciso VIII164 da Lei nº 11.101/2005, e alerta NEGRAO165 

                                                 
163 PACHECO, José da Silva. Das disposições preliminares e das disposições comuns à 

recuperação judicial e à falência. p13. 
 
164 Art. 96.  A falência requerida com base no art. 94, inciso I, do caput, desta Lei, não será 

decretada se o requerido provar:  
(...) 
VIII – cessação das atividades empresariais mais de 2 (dois) anos antes do pedido de falência, 
comprovada por documento hábil do Registro Público de Empresas, o qual não prevalecerá 
contra prova de exercício posterior ao ato registrado.  
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que esse prazo é de decadência e conta-se a partir da data do Registro Público 

de Empresas, de nada adiantando apenas a paralisação das atividades166.  

 

Nesse rol de exclusão, encontra-se também a sociedade anônima 

liquidada e que já teve partilhado seu ativo – ainda que não tenha sido extinta167 –  

e,  o espólio de empresário individual ou de sócio de sociedade empresária com 

responsabilidade ilimitada após um ano da morte do devedor – trata-se também 

de prazo decadencial – ambos previsto no artigo 96, parágrafo primeiro168 da Lei 

nº 11.101/2005.  

 

 

2.4   OS ÓRGÃOS DA FALÊNCIA E DAS RECUPERAÇÕES  

 

Os procedimentos da Falência, da Recuperação Judicial e da 

Recuperação Extrajudiciais se constituem em complexos sistemas judiciais e 

administrativos que requerem diversas pessoas voltadas à composição das 

atividades delas advindas.  

 

Essas pessoas ligadas diretamente àqueles procedimentos são 

denominadas de órgãos da Falência e, conforme explica CAMPINHO, 

parafraseando Renzo Provinciali,  “(...) a idéia de ‘órgãos’ é feita em oposição à 

de ‘parte’, porquanto quer traduzir aqueles que constituem os instrumentos pelos 

                                                                                                                                                    
165 NEGRÃO, Ricardo. Aspectos objetivos da Lei de Recuperação de Empresas e de 

Falências – Lei n. 11.101, de 9 de fevereiro de 2005. p. 8.    
 
166 A fim de evitar que Empresários e Sociedades Empresárias não tenham contra si a promoção 

de ações de Falência pelo fato de não estarem registradas no órgão competente, pacificou-se  
no Brasil a corrente de que o registro não é requisito indispensável a qualificação da atividade 
empresarial, bastando tão somente a atividade negocial na forma de empresarialidade, 
esclarece FAZZIOR JUNIOR, e complementa,  “A inscrição no Registro de Empresa serve, 
sobretudo, para conferir direitos. Sua inobservância não pode ser causa excludente de falência, 
que, como se sabe, não traduz prêmio nem privilégios. Assim fosse, o empresário irregular se 
beneficiaria de sua própria irregularidade.” In: FAZZIO JUNIOR, Waldo. Nova lei de falência e 
recuperação de empresa. p. 57. 

 
167 A extinção da Sociedade Anônima não ocorre com a dissolvição e partilha do ativo, mais sim 

com a sua total liquidação, conforme art. 207 da Lei das Sociedade por Ações. 
 
168 § 1º Não será decretada a falência de sociedade anônima após liquidado e partilhado seu ativo 

nem do espólio após 1 (um) ano da morte do devedor.  
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quais o processo opera e se desenvolve.”169 e que serão apresentadas 

concisamente este momento.   

 

 

2.4.1 O Juiz e o Ministério Público 

 

Ao juiz cumpre a tarefa de decretar a Falência, conceder a 

Recuperação Judicial,  ou homologar a Recuperação Extajudicial, conforme lhe 

seja provocado e dentro de sua competência que,  conforme já visto, é de caráter 

territorial, bem como presidir e dirigir aqueles processos.  

 

Ao contrário da revogada lei de 1945, nos atuais sistemas de 

Recuperação Judicial e Extrajudicial, o juiz possui uma função mais secundária 

quanto a decisão de conceder ou homologar o processamento das recuperações, 

cabe agora aos Credores a aprovação ou não do plano de recuperação, enquanto 

que ao juiz reserva-se a análise da legalidade. 

 

 Juntamente com suas funções judicantes, o juiz possui também 

funções administrativas, quando acompanha e aprova as funções do 

Administrador Judicial, voltadas ao interesse da massa falida, como quando 

autoriza a venda antecipada de bens, entre outros exemplos, bem como função 

penal quando decreta a prisão preventiva do Devedor, na sentença declaratória 

da Falência,  diante da constatação de crime falimentar, explica ALMEIDA.170   

 

O Ministério Público atua junto aos procedimentos oriundos da Lei 

de Falência e Recuperação de Empresas no papel de fiscal da lei, devendo se 

manifestar mediante intimação, seja em audiências ou para conhecimento de 

certos fatos que requerem a tomadas de determinadas medidas171.  

                                                 
169 CAMPINHO, Sergio. Falência e recuperação de empresa.  p. 45. 
 
170

 ALMEIDA, Amador Paes de. Curso de falência e recuperação de empresa. p. 198. 
 
171 O vetado artigo 4º da Lei nº 11.101/2005, determinava ao Ministério Público a intervenção em 

todos os processos de Recuperação Judicial e de Falência, caracterizando, como na lei de 
1945, a obrigatoriedade de manifestação em todas os atos daqueles processos. Com o veto, o 
Ministério Público apenas se manifesta nos atos estipulados em lei. O que para alguns pode 



 

 

70  

 

Em relação à Recuperação Extrajudicial não há no texto legal a 

obrigatoriedade da ciência do Ministério Público para a homologação do pedido, 

talvez por seu caráter mais administrativo que judicante, contrariando o 

requerimento de Recuperação Judicial e Falência, conforme determina o artigo 

52, inciso V172 e artigo 99, inciso XIII173, respectivamente.   

 

Em síntese, o Ministério Público possui um “(...) direito de 

intervenção e controle cuja finalidade apresenta duplo aspecto: assegurar a 

repressão aos crimes que venham a emergir da falência ou da recuperação e 

defender, através de sua ação disciplinar, o interesse público e o crédito 

comercial.”174 

 

Caso algum ato que requeira a manifestação obrigatória do 

Ministério Público, como a alienação dos bens que integram a massa falida, não 

tenha sido levada a conhecimento daquele órgão, a lei determina a nulidade do 

mesmo, pela não observância do requisito legal. É a valorização e preservação do 

poder fiscalizatório do Ministério Público.  

 

 

2.4.2 O Administrador Judicial  

 

                                                                                                                                                    

parecer um avanço em relação à celeridade processual e liberalidade do Ministério Público, para 
outros significa a possibilidade de aumento de fraudes e impunidades, devido ao menor contado 
to parquet com esses processos de relevante interesse público.   

 
172 Art. 52. Estado em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz deferirá o 

processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato:  
(...)  
V – ordenará a intimação do Ministério Público e a comunicação por carta às Fazendas Públicas 
Federal e de todos os Estados e Municípios em que o devedor tiver estabelecimento.  

 
173 Art. 99. A sentença que decretar a falência do devedor, dentre outras determinações:  

(...)  
XIII – ordenará a intimação do Ministério Público e a comunicação por carta às Fazendas 
Públicas Federal e de todos os Estados e Municípios em que o devedor tiver estabelecimento, 
para que tomem conhecimento da falência.  

 
174 CAMPINHO, Sergio. Falência e recuperação de empresa.  p. 50. 
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A pessoa do Administrador Judicial, em substituição ao termo 

síndico até então utilizado,  também é um dos órgãos da Falência previsto na Lei 

nº 11.101/2005, e atua, explica COELHO, como:  

 
auxiliar do juiz que, em nome próprio (portanto, com 
responsabilidade), deve cumprir com as funções cometidas pela lei. 
Além de auxiliar do juiz na administração da falência, o 
administrador judicial é também o representante da comunhão de 
interesses dos credores (massa falida subjetiva), na falência. 
Exclusivamente para fins penais, o administrador judicial é 
considerado funcionário público.175 

 

Nos termos do artigo 21176 da Lei em destaque, o Administrador 

Judicial será pessoa idônea e de confiança do juiz, preferencialmente advogado, 

economista, administrador de empresas, ou pessoa jurídica especializada177.  

 

Essa relação não se esgota em si mesma, podendo ser outro 

profissional idôneo – moral e financeiramente – desde que tenha condições e 

conhecimento técnico de realizar as funções liquidatórias dentro da Falência, e 

administrativas na Recuperação Judicial.178  

 

                                                 
175 COELHO, FÁBIO ULHOA. Comentários à nova lei de falências e de recuperação de 

empresas – Lei n. 11.101, de 9-2-2005. p. 58. 
 
176 Art. 21.  O administrador judicial será profissional idôneo, preferencialmente advogado, 

economista, administrador de empresas ou contador, ou pessoa jurídica especializada.  
 
177 No caso de nomeação de pessoa jurídica, diz o parágrafo único do artigo 21 da Lei nº 

11.101/2005, que deverá haver a nomeação de um profissional responsável pela condução dos 
processos de Falência ou de Recuperação Judicial e o mesmo não poderá ser substituído sem a 
autorização do juiz. E ainda,  “São consideras ‘especializadas’, dentre outras, aquelas pessoas 
jurídicas cujos respectivos objetos se voltem para realização de auditorias, administração de 
patrimônio de terceiros e consultorias econômicas e financeiras.”In: CAMPINHO, Sergio. 
Falência e recuperação de empresa.  p. 57. 

 
178 As funções do Administrador Judicial perante a Recuperação Judicial não serão as mesmas de 

um administrador de empresas, pois lhe cabe sim a fiscalização (técnica, administrativa, 
financeira) das atividades desenvolvidas pelo Devedor e, caso haja o afastamento do 
Empresário ou do administrador da Sociedade Empresária por atos de fraude ou má-gestão, 
será nomeado um gestor judicial que assumirá as atividades administrativas da empresa.  
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As funções do Administrador Judicial encontram-se devidamente 

previstas na Lei de Falências e Recuperação de Empresas, podendo 

desempenhá-las com o auxílio de profissionais de diversas áreas.  

 

Diversamente da situação do antigo síndico, agora o Administrador 

Judicial poderá ser remunerado durante o período que desempenhar suas 

atividades.  A remuneração será limitada a até cinco por cento do valor devido 

aos credores submetidos à Recuperação Judicial ou do valor de venda dos bens 

da Falência, e dessa remuneração será liberado tão somente o limite de sessenta 

por cento – os demais  quarenta por cento serão reservados para após a 

aprovação de suas contas.  

 

 

2.4.3 A Assembléia Geral de Credores e o Comitê de Credores 

 

Também de forma inovadora e visando a  participação ativa dos 

Credores nos processos de Falência e nas recuperações das Empresas, a Lei nº 

11.101/2005 criou os órgãos da Assembléia Geral de Credores e do Comitê de 

Credores. 

 

 Iniciando pela Assembléia Geral de Credores, CAMPINHO assim a 

conceitua:  

 

A assembléia geral de credores consiste na reunião dos credores 
sujeitos aos efeitos da falência ou da recuperação judicial, 
ordenados em categorias derivadas da natureza de seus respectivos 
créditos, como fim de deliberar sobre as matérias que a lei venha 
exigir sua manifestação, ou sobre aquelas que possam lhes 
interessar.179 
 

Essa reunião de Credores possui diversas atribuições que se 

encontram previstas no artigo 35 da Lei nº 11.101/2005, e dentre elas se destaca 

                                                 
179

  CAMPINHO, Sergio. Falência e recuperação de empresa.  p. 75. 
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o inciso I, que consiste na “(...) aprovação, rejeição ou modificação do plano de 

recuperação judicial apresentado pelo devedor.”  

 

Assim como na Recuperação Extrajudicial em que os Credores 

decidem diretamente com o Devedor a concordância com o plano de pagamento 

proposto, na Recuperação Judicial o juiz remete aos Credores, mediante 

assembléia geral a análise e aprovação do plano de recuperação, o que 

demonstra a relação direta entre Devedor e Credores na concessão das 

recuperações. 

 

A convocação da Assembléia Geral de Credores é realizada 

sempre pelo juiz do processo de Falência ou recuperação quando as matérias a 

serem analisadas requeiram essa convocação ex oficio, ou quando o juiz for 

provocado para a convocação, seja pelos Credores, pelo Comitê de Credores, 

pelo Devedor ou pelo Administrador Judicial para tratar de assuntos de interesse 

da massa de credores.  

 

Compõem a Assembléia Geral de Credores os integrantes das 

classes dos Credores titulares de crédito derivado da legislação do trabalho ou 

decorrentes de acidente de trabalho; dos titulares de crédito com garantia real; e 

dos titulares de crédito quirografários, com privilégio geral e especial e os 

subordinados, constituindo-se, assim, em três categorias que ora votarão em 

conjunto, como a aprovação do Plano de Recuperação, ora, isoladamente, como 

na escolha dos representantes junto ao Comitê de Credores.  

 

Registre-se ainda em relação à Assembléia Geral de Credores, que 

o Administrador Judicial atuará apenas na função de coordenador dos trabalhos, 

enquanto que o Juiz e o representante do  Ministério Público poderão atuar 

apenas como observadores, não sendo obrigatória suas presenças e 

manifestações, apesar de que “(...) na prática se fará correntemente presente nos 
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processos falimentar e recuperatório, por representar efetivo poder de 

interferência e influência disposto a favor dos credores.”180 

 

Da Assembléia Geral de Credores será gerado um Comitê de 

Credores, formado pelas classes de Credores mediante a indicação de 03 (três) 

membros, sendo: um representante das classes de Credores trabalhistas; um 

representante da classe dos Credores com garantia real ou privilégio especial; e 

um representante dos Credores dos quirografários e com privilégio especial, 

tendo cada membro dois suplentes.  

 

 As atribuições do Comitê de Credores se constituem em duas 

atividades: a) a fiscalizatória quando zelar pela manutenção e preservação do 

patrimônio, na Falência,  bem como pela condução dos negócios e observância 

do plano de recuperação, na  Recuperação Judicial; e b) consultiva quando é 

consultado pelo Administrador Judicial para a prática de determinados atos, como 

a manutenção de contratos após a decretação da Falência.  

 

Ao contrário da Assembléia Geral de Credores, a constituição do 

Comitê de Credores não é obrigatória, nos termos do artigo 28181 da Lei nº 

11.101/2005, por ser injustificável, diante da dimensão da Empresa ou a 

complexidade do passivo não o recomenda, ou ser inviável, quando não há 

Credores interessados em exercer a função, explica COELHO182. 

 

Encerra-se, assim, o presente tópico que demonstrou os pontos 

relevantes da Lei de Falência e Recuperação de Empresa a partir dos princípios e 

do instituto da Recuperação Judicial previsto na nova lei para preservar a Função 

Social da Empresa, passando-se assim ao próximo capítulo no qual será 

                                                 
180

  CAMPINHO, Sergio. Falência e recuperação de empresa.  p. 89.  
 
181 Art. 28.  Não havendo Comitê de Credores, caberá ao administrador judicial ou, na 

incompatibilidade deste, ao juiz exercer suas atribuições.  
 
182

 COELHO, FÁBIO ULHOA. Comentários à nova lei de falências e de recuperação de 
empresas – Lei n. 11.101, de 9-2-2005. p. 78. 
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apresentado o que vem a ser essa Função Social da Empresa, a partir do estudo 

da Função Social, na Recuperação Judicial.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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CAPÍTULO 3 

 
A FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA 

 

 

Após a análise da evolução do Instituto Falimentar e a 

apresentação das inovações trazidas pela nova legislação falimentar a respeito da 

Recuperação Judicial e Extrajudicial, cumpre no presente capítulo analisar o que 

vem a ser a Função Social da Empresa.  

 

E a Função Social propriamente dita  é  uma das finalidades a 

serem preservadas pelas novas sistemáticas de recuperação das empresas em 

crise econômico-financeira, conforme conceituação legal de Recuperação 

Judicial,  por isso merece uma análise constitucional e doutrinária sobre sua 

existência e finalidade, já neste primeiro momento.  

 

 

3.1  BASE PRINCIPIOLÓGICA CONSTITUCIONAL DA FUNÇÃO SOCIAL  

 

 

Inaugurando o presente capítulo, tratar-se-á sobre a análise da 

existência do termo Função Social presente ou não nas diversas Constituições 

Brasileiras, demonstrando assim sua presença em nosso ordenamento pátrio. 

 

 

3.1.1 A Função Social na CRFB/88 
 

Apesar de se tratar mais adiante a respeito da Função Social da 

Propriedade, é com base no estudo da análise da Propriedade que a doutrina 

vem trazendo, de forma evolutiva, o estudo da Função Social, por isso, 

imprescindível analisar a evolução das Constituições Brasileiras sob a óptica da 

Propriedade.  
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Assim, partindo desde a Constituição Imperial de 1824, outorgada 

por D. Pedro I, verifica-se que o art. 179, inciso XXII, apenas, trata a respeito da 

possibilidade de indenização de desapropriação por interesse público, ensina 

CUNHA183, apesar de considerar a Propriedade como direito absoluto184, com 

exceção das desapropriações. Segundo o estudo realizado por NONES185, apesar 

da inspiração liberal da época da promulgação da  Constituição de 1824,  não se 

vislumbra qualquer análise direta à expressão Função Social.  

 

O mesmo ocorreu na Constituição de 1891, na qual mais uma vez 

se fez preservar o direito de Propriedade e a desapropriação  por necessidade ou 

utilidade púbica – § 17 do artigo 72186 –  porém, sem mencionar o termo Função 

Social.  

 

Já na Constituição de 1934, encontra-se devidamente presente a 

figura da Função Social da Propriedade, mediante uma análise reflexa do artigo 

125 da Constituição de 1934, que permitia ao cidadão brasileiro requerer, 

mediante determinados requisitos legais, o usucapião de terra que utilizasse por 

pelo menos dez anos contínuos e nela residisse e a tornasse produtiva, segundo 

                                                 
183 CUNHA, Alexandre Sanches. Todas as constituições brasileiras de 1824 a 1988: edição 

comentada. Campinas: Bookseller, 2001. p. 43 –  “XXII. É garantido o Direito de Propriedade em 
toda a sua plenitude. Se o bem publico legalmente verificado exigir o uso, e emprego da 
propriedade do Cidadão, será elie previamente indemnisado do valor della. A Lei marcará os 
casos, em que terá logar esta única excepção, e dará as regras para se determinar a 
indemnisação.” 

 
184 GRISARD FILHO, Waldyr. A função social da  propriedade (do direito de propriedade ao direito 

à propriedade). RAMOS, Carmem Lucia Silveira.  Direito civil constitucional – situações 
patrimoniais.Curitiba; Juruá, 2002, p. 237.   

 
185 NONES, Nelson. A empresa e sua função social como dever positivo, dever negativo e 

responsabilidade social no estado democrático de direito. 2005. 388 f. Tese (doutorado) 
Universidade do Vale do Itajaí, p. 162 

 
186 CUNHA, Alexandre Sanches. Todas as constituições brasileiras de 1824 a 1988:edição 

comentada. p. 72. § 17 O Direito de propriedade mantém-se em toda a plenitude, salva a 
desapropriação por necessidade ou utilidade pública, mediante indemnização prévia. 
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se extrai de NONES.187 Tratava-se de um modelo inspirado na Constituição 

Weimar, conclui GRISARD FILHO188.  

 

Em 1937, a Constituição inspirada no Estado Novo,  não previu 

qualquer vinculação da Função Social à Propriedade ou qualquer outro interesse 

do cidadão brasileiro,  constituindo-se um retrocesso a uma das efetivas funções 

da Propriedade.  

 

Com a promulgação da Constituição de 1946, retorna-se a proteção 

da Propriedade mediante a justa indenização em dinheiro, em decorrência da 

desapropriação “(...) por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social 

(...)”, conforme  NONES que complementa dizendo, “Como efeito, nessa 

Constituição, encontravam-se implícitos o princípio da função social da 

propriedade e, ao que tudo indica, pela influência do constitucionalismo 

contemporâneo próprio do Estado Social.” 189, sendo esta a primeira manifestação 

constitucional da expressão Função Social da Propriedade.   

 

A Constituição de 1967, manteve a possibilidade de justa 

indenização em caso de desapropriação, porém nele se  destaca o inciso III, do 

artigo 157, do Título da ordem econômica e social190, que numa simples análise 

constata-se a regulamentação da Função Social da Propriedade, o que 

demonstra uma evolução desse estudo em pleno regime militar. 

 

                                                 
187 NONES, Nelson A empresa e sua função social como dever positivo, dever negativo e 

responsabilidade social no estado democrático de direito. p. 163 
 
188 GRISARD FILHO, Waldyr. A função social da  propriedade (do direito de propriedade ao direito 

à propriedade). p. 238.   
 
189 NONES, Nelson. A empresa e sua função social como dever positivo, dever negativo e 

responsabilidade social no estado democrático de direito. p. 163 
 
190 CUNHA, Alexandre Sanches. Todas as constituições brasileiras de 1824 a 1988: edição 

comentada. p. 351. – “Art. 157. A ordem econômica tem por fim realizar a justiça social, com 
base nos seguintes princípios: (...) III – função social da propriedade;”  
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Mediante a Emenda Constitucional nº 1, do ano 1969,  o artigo 160 

destacava o desenvolvimento nacional e a justiça social com base em diversos 

princípios e dentre eles o da Função Social da Propriedade191.  

 

Em relação ao que vem a ser a Função Social nos textos 

Constitucionais a partir da Emenda Constitucional nº 1/1969, mais 

especificamente no Título da ordem econômica e social, BASTOS192 ensina que 

“(...) o princípio da função social da propriedade se erige numa das vigas mestras 

da nossa ordem econômica e social”, vindo, portanto, a se constituir no próprio 

direito de Propriedade, e complementa: 

 

Vale dizer: a propriedade é assegurada, mas simultaneamente, se 
lhe cobra que esteja voltada ao atingimento de uma função social. 
Portanto, esta é a linha nuclear para que possamos, realmente, 
compreender os tópicos que são suscitáveis debaixo da noção de 
função social da propriedade. Inicialmente, portanto, há o direito de 
propriedade, assegurado como uma prerrogativa fundamental da 
pessoa humana; em segundo lugar, há a definição desse direito 
como preordenado ao atingimento de uma função social, o que vem 
consagrado no artigo 160 da Carta Magna.193 

 

Analisando agora a Constituição promulgada de 05 de outubro de 

1988 – CRFB/88194, constata-se uma presença ainda maior do termo Função 

Social, sendo:  

 

a) como direitos e deveres individuais e coletivos, a previsão da 

Função Social se encontra nos incisos XXIII, do Artigo 5º da CRFB/88,  in verbis:  

 

                                                 
191 NONES, Nelson. A empresa e sua função social como dever positivo, dever negativo e 

responsabilidade social no estado democrático de direito. p. 163 
 
192 BASTOS, Celso Ribeiro. Comentários à Constituição do Brasil:  promulgada em 5 de 

outubro de 1988. p. 122 
 
193 BASTOS, Celso Ribeiro. Comentários à Constituição do Brasil, p. 122 
 
194 Será utilizado a partir desse momento tão somente a sigla CRFB/88, para identificar a 

Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 05 de outubro de 1988. 
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Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:  
(...) 
XXIII – a propriedade atenderá a sua função social:195 

 

b) como princípio da ordem econômica e financeira, a Função 

Social é encontrada no inciso III do artigo 170, que diz:  

 

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:  
(...)  
III – função social da propriedade:196 
 

c) como princípio da política urbana, constata-se a presença da 

Função Social no parágrafo 2º do artigo 182, ao expor que:  

 
Art. 182 ... 
§2º A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende 
a exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no 
plano diretor. 

 

Prevê ainda NONES197 que o parágrafo 4º do artigo 182198, o artigo 

183199 e os artigos 184200 a 191201 da CRFB/88,  apesar de não trazerem de 

                                                 
195 BRASIL. Constituição da Republica Federativa do Brasil, promulgada em 05 de outubro de 

1988.   
 
196 BRASIL. Constituição da Republica Federativa do Brasil, promulgada em 05 de outubro de 
1988 
 
197 NONES, Nelson. A empresa e sua função social como dever positivo, dever negativo e 

responsabilidade social no estado democrático de direito. p. 167 
 
198 § 4º. “É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área incluída no 

plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, 
subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, 
sucessivamente de:  
I – parcelamento ou edificação compulsória;  
II – imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo 
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forma expressa o termo Função Social, as exigências ali contidas a utilização e 

proteção aos proprietários de áreas urbanas ou rurais, bem como a fiscalização 

do Governo,  são suficientes para demonstrar o alcance da Função Social da 

Propriedade.  

 

FACHIN202 expressa seu entendimento do termo Função Social na 

aplicação da Propriedade, segundo os termos Constitucionais, como a  

superioridade absoluta dos interesses da comunidade de uma forma geral  sobre 

o individual, penalizando o particular quando não cumpre a Função Social imposta 

pelo ordenamento jurídico.  

 

No mesmo sentido, preleciona GRISARD FILHO:  

 

Desta forma, resta claro que todo direito de propriedade, nos 
regimes constitucionais modernos, está ligado à função social, 
fórmula universalmente adotada que se funda na convicção de que 
a propriedade não pode ser utilizada em detrimento de toda a 
comunidade (...) Quer isto dizer que apenas a propriedade que 
cumpre sua função social está protegida pela Constituição.203 

                                                                                                                                                    

    III – desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente 
aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, 
iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais. 

 
199 Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinqüenta metros 

quadrados, por cinco anos, ininteruptamente e sem oposição, utilizando-se para sua moradia ou 
de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que seja proprietário de outro imóvel urbano ou 
rural.  

 
200 Art. 184.  Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o 

imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e justa indenização 
em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de 
até vinte anos, a partir do segundo ano de sua emissão, e cuja utilização será definida em lei.   

 
201 Art. 191.  Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como seu, por 

cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de terra, em zona rural, não sendo superior a 
cinqüenta hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua 
moradia, adquirir-lhe-á a propriedade.  

 
202 FACHIN, Luiz Edson. A função social da posse e a propriedade contemporânea: uma 

perspectiva da usucapião rural. Porto Alegre: Fabris, 1988, p. 95. 
 
203 GRISARD FILHO, Waldyr. A função social da  propriedade (do direito de propriedade ao direito 

à propriedade). p. 240.   
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Assim, diante dessa célere análise da evolução das Constituições 

Brasileiras, foi possível estabelecer os momentos históricos-legislativos em que o 

político brasileiro primou pela manutenção da Função Social, voltada 

principalmente aos interesses sociais da Propriedade privada.  

 

 

3.1.2 Função Social como princípio constitucional  

 

Com a colocação do termo Função Social como um verdadeiro 

interesse de toda a população no título dos Direitos e garantias fundamentais, na 

CRFB/88, ela alçou o Estado Brasileiro “(...) a um verdadeiro Estado Jurídico 

social.”204 

 

Tal expressão é verificada na CRFB/88 ao estabelecer que o 

interesse da Propriedade privada, que será protegida juridicamente por se 

constituir em um direito individual, será ao mesmo tempo protegida na busca de 

sua Função Social.  

 

Em sua análise ao anteprojeto da CRFB/88, COMPARATO analisa a 

Função Social que deve permear o direito de Propriedade do individuo particular, 

destacando inicialmente que deve haver o respeito a dignidade e proteção da 

pessoa humana como proprietário de uma coisa, porém: “nas hipóteses em que 

ela não é condição da dignidade da pessoa  humana, a propriedade privada deve 

ceder o passo à realização dos interesses sociais, com indenização limitada, ou 

mesmo sem indenização alguma no caso de concentração abusiva.”205 

 

                                                 
204 No dizer de LEAL E SILVA, Rafael Egídio. Função social da propriedade rural – aspectos 

constitucionais e sociológicos, In: Revista de Direito Constitucional e Internacional. São Paulo: 
RT, ano 9, nº 37, out-dez de 2001, p. 259.  

 
205 COMPARATO, Fábio Konder. Muda Brasil! -  uma constituição para o desenvolvimento 

democrático.  São Paulo: Brasiliense, 1986, p. 56.   
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Passando, assim, a Propriedade a ser um direito do indivíduo 

segundo as normas fundamentais, a Função Social também passa a ser um 

desses fundamentos básicos de toda a população, um verdadeiro princípio,  a 

base do fundamento legal que obriga o dono da Propriedade a se submeter ao 

bem-estar geral.  

 

Chama atenção LEAL E SILVA206 para o fato de que a Função 

Social prevista no inciso XXIII do artigo 5º da CRFB/88 encontra-se nas 

denominadas clausulas pétreas do art. 60, § 4º, inciso VI207, dando “(...) 

estabilidade à função social”208 e evitando sua alteração enquanto da vigência da 

CRFB/88  em vigor.  

 

Além dessa categoria de princípio,  alçada segundo os ditames 

emanados ao Direito e Garantias Fundamentais, a Função Social também se 

apresenta como um princípio constitucional ao regulamentar a ordem econômica, 

alicerçada essa na valorização do trabalho e da livre iniciativa.  

 

E, além dessas duas normas constitucionais reguladas pela ordem 

da Função Social, também o princípio da Função Social se encontra presente nos 

artigos 182209, 184 e 186210 da CRFB/88, versando a respeito das relações e usos 

da Propriedade urbana e rural.  

 

A classificação do princípio da Função Social como princípio 

fundamental da CRFB/88 não decorre diretamente de uma classificação 

                                                 
206 LEAL E SILVA, Rafael Egídio. Função social da propriedade rural.  p. 260.  
 
207 § 4º Não será objeto de liberação a proposta de emenda tendente a abolir:  

(...)  
IV – os direitos e garantias individuais. 
 

208 LEAL E SILVA, Rafael Egídio. Função social da propriedade rural.  p. 260. 
 
209 Art. 182.  A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, 

conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das 
funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes.  

 
210 Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, 

segundo critérios e grau de exigências estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos: 
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apresentada por SILVA, mais do fato desse mesmo autor considerar os princípios 

fundamentais como “(...) normas que contêm as decisões políticas fundamentais 

que o constituinte acolheu no documento constitucional.” 211,  por isso considera-

se a Função Social como um princípio constitucional fundamental.  

  

 

3.1.3 Conceituação de Função Social  

 

Partindo da análise do termo função, verifica-se que esse 

substantivo é proveniente do latim, functio, derivado por sua vez do verbo fungor, 

que tem uma origem inicial de “cumprir algo, ou desempenhar-se de um dever ou 

de uma tarefa, conforme ensina TEIZEN JUNIOR, que complementa, “Usa-se do 

termo função, na análise institucional do direito, para designar a finalidade legal 

de um instituto jurídico, ou seja, o bem ou valor em razão do qual existe, segundo 

a lei, esse conjunto estruturado de normas.”212 

 

De forma objetiva pode-se conceituar função como o dever de 

agir.213, ou ainda, conforme GUEDES, “a função social é utilidade à sociedade, 

atendimento do interesse coletivo, restando a incumbência de cercar o que seja 

neste âmbito: sociedade.”214 e o autor completa com maior propriedade que 

“Genericamente a idéia de função social está interligada à de harmonização de 

interesses do indivíduo como os interesses da coletividade.”215 

 

                                                 
211  SILVA, José Afonso. Curso de direito constitucional positivo. p. 95.  
 
212 TEIZEN JUNIOR, Augusto Geraldo. A função social no código civil. São Paulo: RT, 2004, p. 

130. 
 
213 SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. V.III. Rio de Janeiro: Forense. 1989. p.330. 
  
214 IGUEDES, Jefferson Carús. Função das ‘propriedades: da funcionalidade primitiva ao conceito 

atual de função social. ALVIM, Arruda. CÉSAR, Joaquim Portes de Cerqueira. ROSAS, Roberto. 
Aspectos controvertidos do novo código civil. São Paulo: RT, 2003, p. 344.  

 
215 GUEDES, Jefferson Carús. Função das ‘propriedades: da funcionalidade primitiva ao conceito 

atual de função social. p. 344 
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Outros significados do termo Função podem ser obtidos através do 

magistério de PASOLD216, que ensina que Goethe considera função a existência 

pensada em atividade, enquanto que Sanchez-Viamente  utiliza esse termo na 

expressão função pública.  

 

Proveniente da filosofia, o termo Função Social foi formulado 

inicialmente por Santo Tomas de Aquino, quando afirmou que “(...) os bens 

apropriados indevidamente teriam um destino comum, que o homem deveria 

respeitar.”, diz TOMAZEVICIUS FILHO.217 

 

Ainda segundo TOMAZEVICIUS FILHO apud Auguste Comte 

propôs profundas mudanças intelectuais no ser humano, destacando-se entre 

elas uma sociologia que provocasse a reforma prática das instituições sociais. 

Assim, segundo Comte estabelecia-se o “(...) binômio ordem e progresso (...)” no 

qual o seres humanos deveriam seguir ordens voltadas à ordem social agindo de 

forma a beneficiar e/ou em função da sociedade. 

 

Trazido para a esfera do direito a partir da forma de Função Social 

da Propriedade218,  utiliza-se mais comumente o termo função jurídica para 

designar um sentido “(...) mais abstrato como uma atividade dirigida a um fim e 

comportamento, de parte do sujeito agente, um poder ou competência.”, conclui 

COMPARATO.219 O que constitui em direito uma série de atos unificados visando 

um objetivo global,220 e principalmente, em proveito de outrem.221  

                                                 
216 Pasold, Cesar Luiz. Função Social do estado contemporâneo. 3 ed. rev, atual. e ampl. 

Florianópolis: OAB/SC Editora, co-edição Editora Diploma Legal, 2003, p. 91 
 
217 TOMAZEVICIUS FILHO, Eduardo. A função social da empresa. In: RT 810 – abr.2003, São 

Paulo: RT, p. 34. 
 
218 TOMAZEVICIUS FILHO, Eduardo. A função social da empresa. p. 34. 
 
219 COMPARATO, Fabio Comper. Estado, empresa e função social. Revista dos Tribunais, nº  

732, p. 41, out/1996.  
 
220  TEIZEN JUNIOR, Augusto Geraldo. A função social no código civil. p. 131. 
 
221 “A função, em direito,é um poder de agir sobre a esfera jurídica alheia, no interesse de outrem, 

jamais em proveito do próprio titular.” In: OLIVEIRA, Celso Marcelo de. Comentários à nova lei 
de falências. p. 233. 
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Em relação à função voltada à  doutrina jurídica, que deixa o 

individualismo de lado e passa à esfera social, visando ao bem-estar da 

população,  “(...) tem como elemento presente a idéia de um poder que não se 

exerce exclusivamente no interesse próprio, mas também em relação à 

coletividade, proporcionando assim o surgimento da denominada Função Social.”, 

fundamente CAVALLAZZI FILHO.222 

 

Visando agora em nosso sistema jurídico-social o desenvolvimento 

de uma atividade de “(...) acepção positiva (...)”223 na qual se objetiva algo que 

deve ser feito ou cumprido, COMPARATO explica a finalidade da função sob a 

óptica social:  

 

Mas a noção de função, no sentido em que é empregado o termo 
nesta matéria, significa um poder, mais especificamente, o poder de 
dar ao objeto da propriedade destino determinado, de vinculà-lo a 
certo objetivo. O adjetivo social mostra que esse objetivo 
corresponde ao interesse coletivo e não ao interesse próprio do 
‘dominus’; o que não significa que não possa haver harmonização 
entre um e outro. Mas, de qualquer modo, se está diante de um 
interesse coletivo, essa função social da propriedade corresponde a 
um ‘poder-dever’do proprietário, sancionável pela ordem jurídica.224 

 

É aquilo que PASOLD estabelece como concepção de Função 

Social aplicada ao Estado Contemporâneo225, no qual o autor parte do significado 

                                                 
222 CAVALLAZZI FILHO, Tullio. A  função social da empresa e seu fundamento constitucional. 

Florianópolis: OAB/SC Editora, 2006, p. 103.   
 
223 COMPARATO, Fabio Comper. Estado, empresa e função social. p. 41. 
 
224 COMPARATO, Fábio Konder. Função social da propriedade dos bens de produção. 

COMPARATO. Fábio Konder. Direito empresarial – estudos e pareceres. São Paulo: Saraiva, 
1995. p. 32.  

 
225 Para PASOLD:  “A FUNÇÃO SOCIAL que proponho deva ter e exercer o Estado, atualmente, 

tem uma destinação evidente: - realizar a Justiça,e sobretudo a Justiça Social.” e  mais “A 
JUSTIÇA SOCIAL somente apresentará condições de realização eficiente, eficaz e efetiva se a 
Sociedade, no seu conjunto, estiver disposta ao preciso e precioso mister de contribuir para que 
cada pessoa receba o que lhe é devido pela condição humana. E, da parte do Estado, caso ele 
exerça uma efetiva, contínua e legítima Função Social.”In PASOLD, Cesar Luiz. Função Social 
do estado contemporâneo. p. 94 e 97. 
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de função comprometida com dois elementos semânticos que apesar de distintos 

se complementam, sendo: a ação e o dever de agir, e  conclui:  “Os elementos 

DEVER DE AGIR e AÇÃO compõem-se num quadro no qual o Poder do Estado 

assumirá direções fundamentais e executará as atividades necessárias à 

consecução de objetivos pretendidos, como efeito do dever que o Estado tem 

para com a Sociedade.226 

 

Merece destaque também a conceituação de Função Social 

realizada por FERREIRA, que comprometido com os ideais de igualdade e 

liberdade diz que: “A função social, lato sensu, consiste na proteção conferida 

pelo ordenamento jurídico aos pobres e aos desamparados, ‘mediante adoção de 

critérios que favoreçam uma repartição mais equilibrada das riquezas’5 É a 

aplicação, no fundo, do princípio da igualdade substancial.”227 

 

Ainda segundo o estudo da busca da essência da Função Social, 

SALOMÃO FILHO ensina que esse termo provém da própria realidade social, pois 

“Sua essência decorre da evolução de sua utilização na realidade histórica. É 

essa utilização que revela o valor nele embutido, como interpretado e formatado 

pela própria sociedade.”228 

 

Porém, a interpretação de Função Social não foi desde o começo 

devidamente conceituada, possuindo característica próprias de direito subjetivo 

no sentido de obrigação a ser cumprida pelo proprietário de imóvel, o que denota 

que esse princípio necessitava de “(...) tradução legislativa específica.”229 

 
                                                                                                                                                    

 
226 Pasold, Cesar Luiz. Função Social do estado contemporâneo. p. 92. 
 
227 FERREIRA, Carlos Alberto Goulart. Contrato: da função social. Revista Jurídica, ano XLVI, nº 

247, maio/1998, Porto Alegre: Síntese, 1998, p. 10.  – Na nota de rodapé número 5 consta: 
SILVA, Américo Luiz Martins. “A ordem Constitucional Econômica”. Ed. Lumem Iuris, 1996, p. 
42.  

 
228 SALOMÃO FILHO, Calixto. Função social do contrato: primeiras anotações. In: Revista de 

Direito Mercantil Industrial, Econômico e Financeiro, nº 132, out-dez/2003. São Paulo: Malheiros, 
2003, p. 9 

 
229 SALOMÃO FILHO, Calixto. Função social do contrato: primeiras anotações. p. 10 
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Diante dos autores e conceituações antes mencionados  por Função 

Social é possível singelamente estabelecer para este trabalho,  aquela atitude, no 

sentido de dever, do particular, voltada e comprometida aos interesses da 

população.  

 

 

3.2  A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE COMO MANIFESTAÇÃO DA 

ATIVIDADE EMPRESARIAL   

 

 

Em CRUZ se verifica o atual  caráter intervencionista do Estado 

Contemporâneo, pois atua “(...) na Sociedade para garantir oportunidades iguais a 

seus cidadãos nos âmbitos econômicos, social e cultural.” 230, e esse Estado se 

unge de uma Função Social quando se compromete, efetivamente, com a 

proteção aos cidadãos na busca do bem comum a todos e, conforme 

conceituação de PASOLD da sua proposta de Função Social para o Estado 

Contemporâneo, sendo:  

 

A Função Social deve implicar ações que – por dever para a (sic) 
com a Sociedade – o Estado tem a obrigação de executar, 
respeitando, valorizando e envolvendo o seu SUJEITO, atendendo o 
seu OBJETO e realizando os seus OBJETIVOS, sempre com a 
prevalência do social e privilegiando os valores fundamentais do seu 
humano.231 

 

É diante dessa nova ordem do Estado – comprometido com o 

Social – que se passa a analisar a Função Social da Propriedade e a figura da 

Propriedade propriamente dita, haja vista que a Função Social da Empresa, que 

                                                 

 
230 CRUZ, Paulo Márcio. Política, poder e estado contemporâneo. Florianópolis: Diploma Legal, 

2001. p. 152.  
 
231 Pasold, Cesar Luiz. Função Social do estado contemporâneo. p. 100. 
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será analisada na seqüência desse trabalho, nasce da temática fundada na 

Função Social da Propriedade.232 

 

 

3.2.1 Propriedade:  Origem e Conceito 
 

 

Revisando historicamente a evolução do direito de Propriedade, 

verifica-se que as sociedades gentílicas não conheceram a necessidade de 

utilidade da Propriedade privada, pois tudo que era produzido era dividido entre 

os membros da comunidade,  somente após a prática do plantio e cuidados com 

animais, havendo assim excedente e conseqüentemente a troca e o 

armazenamento, passou-se  a pensar em bem privado, esclarece SILVA 

NETO.233 

 

Essa Propriedade primitiva constitui-se unicamente no bem móvel, 

e somente depois de muito tempo o homem passou a se preocupar como o bem 

imóvel234.  

 

Na obra clássica de LOCKE, pode-se extrair a base da Propriedade 

a partir da idéia inicial de que tudo pertencia a Deus, sendo que toda a terra era 

de domínio comum, porém, como esse Deus concedeu ao homem a razão, para 

laborar e retirar do estado da natureza algum proveito, o resultando desse labor 

tornava-se sua Propriedade, e diz o clássico: “(...) o fato gerador do direito de 

                                                 
232 RONCONI, Diego Richard. Falência e recuperação de empresa: análise da utilidade social de 

ambos os institutos. Itajaí: Univali, 2002, p. 51.  
 
233 SILVA NETO, Manoel Jorge e. Direito constitucional econômico. São Paulo: LTr, 2001, 

p.104. 
 
234 Da organização da propriedade coletiva primitiva, presente entre as diversas civilizações 

antigas, houve tendência paulatina de evolução para a propriedade privada. Assim ocorreu entre 
as tribos eólias, dórias e jônicas (gregos) na região dos Bálcãs, também entre os primeiros 
habitantes da região central da Península Itálica, ocupada pelos patrícios que tinham na 
propriedade coletiva sua forma original de relação entre os homens e ‘bens’, até formarem-se 
como senhores de suas áreas de exploração pastoril.” In: GUEDES, Jefferson Carús. Função 
das ‘propriedades: da funcionalidade primitiva ao conceito atual de função social. p. 344.  
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propriedade (....) é o ato de tomar uma parte de qualquer dos bens e retirá-la do 

estado em que a natureza o deixou.”235 

 

Ensina ainda SILVA NETO236 que na Idade Média  se verifica a 

vassalagem como forma de domínio mediante a utilização e valorização da 

Propriedade privada do senhor feudal, caracterizando-se como meio de 

dominação política. Da mesma forma, preleciona GUEDES que “a desagregação 

do sistema feudal, na Europa, no Século XVI, oportunizou a reconstrução do 

conceito de Propriedade, voltado à centralização em um titular que concentra o 

poder usar, fruir ou de dispor.”237  

 

Já durante a Idade Moderna,  atingiu-se o ápice do individualismo 

da Propriedade privada238, com a previsão expressa no Código Napoleônico239 do 

direito de usar, gozar e fruir a coisa do modo mais absoluto.  

 

É diante do Estado Liberal240, segundo CAVALLAZZI FILHO,241 que 

o homem passou a discutir a dicotomia público/privado, na qual não se deve 

                                                 
235 LOCKE, John. Segundo tratado sobre o governo civil: ensaio sobre a origem, os limites e os 

fins verdadeiros do governo civil. tradução Magda Lopes e Marisa Lobo da Costa. Petrópolis: 
Vozes, 1994. p. 99. 

 
236 SILVA NETO, Manoel Jorge e. Direito constitucional econômico. p.104. 
 
237 GUEDES, Jefferson Carús. Função das ‘propriedades: da funcionalidade primitiva ao conceito 

atual de função social. p. 345.  
 
238 Essa  maior valorização da Propriedade se destacou na Idade Moderna em decorrência das 

grandes navegações nas quais as novas terras eram consideradas propriedade do Rei, levando 
ainda mais a formação desse direito quando da Revolução Industrial e o triunfo do capitalismo, 
ensina André Ramos TAVARES. In:  Curso de direito constitucional.  3 ed. rev. e atual. São 
Paulo: Saraiva, 2006, p. 589 

 
239 Destaca GUEDES que o Código Napoleônico, de 1806, em seu art. 544, definiu como ‘la 

proprieté le droit de jouir et dispose de choses de la manière de plus absolute”. Na mesma linha 
e sob influência francesa, o Código Civil Italiano, de 1865, dizia que ‘la proprietá è il diritto di 
godere e dipore della cosa nela maniera píu abssoluta’(art. 436). O Código Civil Espanhol, de 
1889, nada inovou, afirmando em seu art. 148 que’la propriedad es el derecho de gozar disponer 
de una cosa.’” In: GUEDES, Jefferson Carús. Função das ‘propriedades: da funcionalidade 
primitiva ao conceito atual de função social. p. 345. 

 
240 Estado Liberal é a “(...) corrente de pensamento que se consolidou a partir das revoluções 

burguesas do século XVIII, caracterizada por defender as maiores cotas possíveis de liberdade 
individual frente ao Estado, que deve procurar ser neutro.” In: CRUZ, Paulo Márcio. Política, 
poder e estado contemporâneo. p. 89. 
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confundir os princípios de um com o do outro (Montesquieu), e uma vez 

renunciado o direito natural e a submissão às leis dos homens obtém-se, além da 

liberdade, a Propriedade.  

 

No Estado Contemporâneo já se verificou um comprometimento 

maior com a Função Social dessa Propriedade, em que o proprietário deve prever 

o uso consciente da Propriedade. 

 

O conceito de Propriedade ultrapassa hodiernamente aquelas  

características absolutistas provinda do Estado Liberal242, explica SILVA, e que 

com a Declaração do Direitos do Homem e do Cidadão de 1789243, ouve uma 

evolução que partiu da “(...) teoria do abuso do direito, do sistema de limitações 

negativas e depôs imposições positivas, deveres e ônus, até chegar à concepção 

da Propriedade como Função Social.”244 

 

Ao analisar o conceito de Propriedade que a doutrina atual 

apresenta, obtém-se também a informação do que a população atual  reconhece 

por aquele termo.  

 

BOBBIO, MATTEUCCI e PASQUINO, ao conceituarem o verbete 

Propriedade, esclarecem inicialmente que não houve alteração etimológica desse 

termo no correr dos tempos, e dizem ainda: “ ‘objeto que pertence a alguém de 

                                                                                                                                                    

 
241 CAVALLAZZI FILHO, Tullio. A  função social da empresa e seu fundamento constitucional.  

p. 106-107.   
 
242 “O liberalismo pleno torna-se inviável.” VENOSSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: direitos reais.  

3 ed. São Paulo: Atlas, 2003, v. 5, p. 154.  
 
243  “Art. 17º Sendo a propriedade um direito inviolável e sagrado, ninguém pode ser dela privado, 

a não ser quando uma necessidade pública, legalmente constatada, exigi-lo de modo evidente e 
sob condições de uma indenização justa e prévia.” In: TAVARES, André Ramos. Curso de 
direito constitucional.  p. 589. 

 
244  SILVA, José Afonso. Curso de direito constitucional positivo. p. 271. 
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modo exclusivo’, logo seguido da implicação jurídica: ‘direito de possuir alguma 

coisa’, ou seja, ‘de dispor de alguma coisa de modo pleno, sem limites’”.245 

 

Para BASTOS, utilizando a conceituação civilista: “consiste na 

fruição plena e exclusiva, por uma pessoa, de um determinado bem corpóreo. A 

sua definição seria, portanto, extraível das prerrogativas que o domínio oferece: 

usar, gozar, dispor e o de reivindicar a coisa de quem quer que indevidamente a 

detenha.”246 

 

 Outros conceitos podem ser apresentados para fortalecer a idéia 

acima demonstrada de direito de uso e poder de defesa247 da Propriedade – que 

se percebem estarem ainda atrelados às concepções liberais de Propriedade –   

porém para o presente trabalho, utilizar-se-á como conceito operacional de 

Propriedade a definição de  BODNAR por se encontrar mais comprometido com o 

principio constitucional da Função Social, sendo: “ o direito real subjetivo de usar, 

gozar, dispor e reivindicar o bem de quem quer que injustamente o possua ou 

detenha, com o dever correlato de fazê-lo de acordo como bem-estar social da 

comunidade.” 248  

 

 

 

 

                                                 
245 BOBBIO, Norberto. Matteuci, Nicola. e Pasquino, Gianfranco. Dicionário de Política. trad. 

Carmen C. Varriale et al.: coord.. trad. Joao Ferreira; rev. geral João Ferreira e Luiz Guerreiro 
Pinto Caçais. 10 ed. Brasília: Universidade de Brasília, 1997, p. 1021 

 
246 BASTOS, Celso Ribeiro. Comentários à Constituição do Brasil:  promulgada em 5 de 

outubro de 1988. p. 118. 
 
247 Como Arnoldo WALD que diz: “a propriedade consiste no direito de usar, gozar e dispor de 

determinado objeto, excluindo os terceiros de qualquer ingerência no bem mencionado e 
podendo o proprietário reivindicá-lo de quem o possuir.” In: WALD, Arnoldo. Curso de direito 
civil brasileiro: direito das coisas. 8 ed. São Paulo: RT, 1991, v. III, p. 34. bem como Maria 
Helena DINIZ em que  “(...) ‘é o direito que a pessoa física ou jurídica tem, dentro dos limites 
normativos, de usar, gozar e dispor de um bem, corpóreo ou incorpóreo, bem como de 
reivindicá-lo de quem injustamente o possua ou detenha...” In: DINIZ, Maria Helena. Curso de 
direito civil brasileiro. Direito das coisas. 17 ed. São Paulo: Saraiva, 2003, v 4, p. 106.  

 
248 BODNAR,. Zenildo. Curso objetivo de direito de propriedade. Curitiba: Juruá, 2004, p. 22. 
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3.2.2 A Propriedade na CRFB/88 

 

Assim como foi localizada na CRFB/88 a presença da Função 

Social, cumpre agora identificar a fundamentação constitucional da  Propriedade 

no sistema normativo brasileiro, sendo que somente será analisada a matéria na 

CRFB/88, haja vista que a análise da Propriedade, nas demais constituições 

brasileiras, foi tratada quando da análise da Função Social. 

 

Partindo diretamente para essa identificação de Propriedade, 

localiza-se no art. 5º da Carta Magna o seguinte inciso: 

 

XXII – é garantido o direito de propriedade; 

 

Essa expressão representa muito mais do que a preservação do 

direito de Propriedade, ela também demonstra, segundo SILVA NETO249 a 

declaração do modelo econômico brasileiro, qual seja: o capitalismo. 

 

A Propriedade descrita no inciso antes mencionado é extremamente 

abrangente, não pode ser analisada de forma limitada, pois permite incluir 

também os bens corpóreos como  “bens de consumo, de produção e os valores 

sociais do trabalho e da livre iniciativa (art. 1, IV) e a Ordem Econômica e 

Financeira (Título VII).”250, bem como os bens intangíveis ou incorpóreos251 como 

as marcas e as patentes, ficando protegida assim a propriedade intelectual252 que 

constituirão a proteção a que a CRFB/88 estabelece.  

 

                                                 
249  SILVA NETO, Manoel Jorge e. Direito constitucional econômico. p.107. 
 
250  MOTTA FILHO, Sylvio Clemente da. Direito constitucional: teoria, jurisprudência e 1.000 

questões. 18 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006, p. 95.  
 
251 Segundo BASTOS, O processo cultural deu lugar ao surgimento de uma série de criações 

humanas cuja expressão econômica muitas vezes excede ao valor do bem corpóreo.” In 
BASTOS. Celso Ribeiro. Comentários à Constituição do Brasil:  promulgada em 5 de outubro 
de 1988. p. 119. 

 
252 VICENTE, Alessandro Dessimoni. Resumo jurídico de direito constitucional. V 1. São Paulo: 

Quartier Latin, 2002, p. 97.  
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Mediante essas determinações legais, o direito de Propriedade 

garante ao detentor de um bem o direito de proteção e de se opor contra 

eventuais violações.  

 

Para COMPARATO,  ao estudar o anteprojeto da CRFB/88, “ Parte-

se do princípio de que a propriedade existe para satisfação dos interesses do 

próprio titular. Como tal, ela é sem dúvida, uma das garantias de proteção à 

dignidade da pessoa humana, desde que limitada aos bens indispensáveis à 

realização dessa finalidade”253 

 

Assim, diante do poder expropriatório do Estado, não será o titular 

de um direito de propriedade simplesmente desapossado de seu imóvel sem justo 

motivo e indenização, pois a própria CRFB/88 estabelece em seus artigos 182, 

caput e § 4º; art. 184, caput; art. 185, inciso I e II e art. 186, inciso I e IV os 

procedimentos para tal finalidade.  

 

Também se apresenta como demonstração da Propriedade, ligado 

agora às diretrizes econômicas do Estado, o seguinte inciso:   

 

II – a propriedade privada; 

 

Diante dessa norma constitucional, o Empresário poderá sentir-se 

seguro quanto à manutenção e preservação  de seus bens particulares, evitando 

a perda de forma imotivada, pois agora a Propriedade se constitui em um 

verdadeiro princípio na valorização e aumento do trabalho e da livre iniciativa 

empresarial.  

 

O constitucionalista SILVA254 descreve que há uma grande 

discussão a respeito do real efeito da Propriedade privada como princípio, 

havendo aqueles que consideram que assim como foi posto pelo constituinte, o 
                                                 
253 COMPARATO, Fábio Konder. Muda Brasil! - uma constituição para o desenvolvimento 

democrático.  p. 56.   
 
254 SILVA, José Afonso. Curso de direito constitucional positivo. p. 271. 
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sistema econômico é fundado na iniciativa privada, valorizando sobremaneira a 

Propriedade, enquanto que outra corrente, mais conservadora, considera que 

esse princípio da ordem econômica deva ser relativizado e submetido aos 

ditames da justiça social.  

 

Assim, tanto o inciso XXII do artigo 5º que valoriza a propriedade 

privada quanto o inciso II do artigo 170 que eleva a propriedade a princípio da 

ordem econômica, encontram-se ligados aos respectivos incisos XXIII (atender a 

Função Social) do artigo 5º e ao inciso III do artigo 170  (Função Social da 

Propriedade), todos da CRFB/88,  que demonstra que a Propriedade somente 

será “legitima enquanto cumpra uma função dirigida à justiça social.”255, o que nos 

leva ao estudo agora, da Função Social da Propriedade.  

 

 

 

3.2.3 A Função Social da Propriedade  

 

As constantes transformações e evoluções sociais levaram  o 

mundo a rever os ideais  Liberais256 do Século XIX no que tange principalmente a 

Propriedade privada, em que o capitalismo e a idéia de privado  ganhavam cada 

vez mais espaço junto às nações.  

 

Essa atitude de mudança  levaram ao surgimento do Estado do 

bem-estar social que teve sua maior e primeira expressão  na Constituição 

Mexicana de 1917 e, posteriormente, a Alemã de 1919,  além da crescente 

doutrina social da Igreja, conforme ensina BODNAR, que complementa dizendo 

que há  uma  “(...) progressiva socialização e humanização do direito de 

propriedade, a qual passa a sofrer uma redefinição de conteúdo.”257 

                                                 
255 SILVA, José Afonso. Curso de direito constitucional positivo. p. 792. 
 
256 “As revoluções burguesas, cada vez mais e profundamente explorando o proletariado, 

aumentando as desigualdades sociais, fizeram que se questionasse a propriedade privada pela 
formulação da noção de sua função social.” In: GRISARD FILHO, Waldyr. A função social da  
propriedade (do direito de propriedade ao direito à propriedade). p. 234.   

 
257 BODNAR, Zenildo. Curso objetivo de direito de propriedade. p. 38. 
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Segundo informações de GRISARD FILHO, foi a  partir de LÉON 

DUGUIT, no início do século XX, que de forma revolucionária  defendeu a teoria 

de que a Propriedade privada deveria cumprir uma Função Social, e conclui: “O 

proprietário não é, em verdade, titular de um direito subjetivo, mas, apenas, o 

detentor da riqueza, uma espécie de gestor da coisa, que deveria ser socialmente 

útil.”258 

 

Diante da Constituição  Mexicana e Alemã, verifica-se, conforme já 

exposto no início deste trabalho, que as Constituições Brasileiras também 

passaram a abraçar o ideal de proteção à Propriedade e de seu uso social, 

delineando assim seu caráter de Função Social.  

 

Na atual CRFB/88, apresenta-se de forma precisa o conceito de 

Função Social da Propriedade259 conjugando principalmente os artigos 5º, incisos 

XXII e XXIII e art. 170, incisos II e III, que reconhecem ao mesmo tempo a 

Propriedade como direito fundamental260 e o obriga a observar a Função Social; 

bem como os elege à condição de princípios da ordem econômica.  

 

A previsão constitucional da Função Social da Propriedade, 

contextualizada inclusive como um princípio constitucional, fortalece261 ainda mais 

o  conteúdo de uso, gozo e proteção da Propriedade, não havendo qualquer 

dúvida quanto ao aumento de sua garantia e de status constitucional.  

                                                                                                                                                    

 
258 GRISARD FILHO, Waldyr. A função social da  propriedade (do direito de propriedade ao direito 

à propriedade). p. 235.   
 
259 “Em que pesem defeitos apontados pela doutrina, a Constituição de 1988 é um marco na 

constitucionalização da função social da propriedade, pela amplitude e detalhamento trazidos 
além da extensão alcançada, também atingindo a propriedade urbana.” In: GUEDES, Jefferson 
Carús. Função das ‘propriedades: da funcionalidade primitiva ao conceito atual de função social. 
p. 348. 

 
260 Existem estudos atuais que entendem tratar-se a Propriedade não de um direito fundamental, 

mas de direito institucional, haja vista que um direito fundamental jamais poderia sofrer qualquer 
tipo de recuo que fosse proporcionado pela intervenção estatal.  

 
261 No mesmo sentido CAVALLAZZI FILHO, Tullio. In: A  função social da empresa e seu 

fundamento constitucional.   p. 112 
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Torna-se ainda mais evidente a condição principiológica da Função 

Social da Propriedade ao verificar sua previsão constitucional da ordem 

econômica brasileira, visando que toda a atividade econômica, ou seja de cunho 

empresarial, seja pautada sob o Princípio da Função Social da Propriedade (art. 

170, III), estabelecendo, assim, direitos e deveres aos Empresários na busca de 

suas finalidades sociais.  

 

Importa ainda destacar que com a previsão constitucional do 

princípio da Função Social da Propriedade no âmbito da ordem econômica 

brasileira, “(...) proporciona a referida transformação em um ‘novo regime jurídico’ 

da Propriedade, merecendo, assim, a observância dos intérpretes e aplicadores 

do Direito. 350”,  fundamenta CAVALLAZZI FILHO.262 

 

E, assim como os demais princípios263 enunciadores da CRFB/88 a 

Função Social da Propriedade “(...) tem plena eficácia porque interfere com a 

estrutura e o conceito de propriedade (...)”264 não havendo necessidade de 

qualquer outra norma regulamentadora265 posterior ou de integração266, pois o 

que se busca de imediato é a sua aplicação com a observância desse princípio na 

vida prática empresarial e no ordenamento jurídico vigente.  

 

                                                 
262 CAVALLAZZI FILHO, Tullio. In: A  função social da empresa e seu fundamento 

constitucional.   p. 116.  Na nota de rodapé nº 350 consta a seguinte e importe anotação: “350 
Para Grau, ‘Nesta evolução, há dois momentos cuja consideração é fundamental para a 
compreensão adequada do princípio. O primeiro deles, na conclusão de que não há uma 
propriedade, mas sim várias instituições distintas da propriedade – tal como demonstrou 
Pugliari. O segundo é definido na distinção, que se coloca de maneira extremamente nítida, 
especialmente a partir da obra de Giovani Coco, entre bens de consumo e bens de produção. 
GRAU, Eros. Roberto. Elementos de Direito Econômico. p. 113.  

 
263 SILVA, José Afonso. Curso de direito constitucional positivo. p. 281 
 
264 SILVA, José Afonso. Curso de direito constitucional positivo. p. 281. 
 
265 No mesmo sentido GRISARD FILHO, Waldyr. A função social da  propriedade (do direito de 

propriedade ao direito à propriedade. p. 245.   
 
266 BODNAR, Zenildo. Curso objetivo de direito de propriedade.  p. 41. 
 



 

 

98  

Com essa nova concepção de Propriedade, surge um segundo e 

importante elemento267 no conceito de Propriedade, qual seja o seu fim social, e 

essa mudança ou redefinição do termo Propriedade foi necessária em nosso 

ordenamento devido às alterações e evoluções no sentido de se preocupar 

também com a coletividade, ao contrário da simples preservação do 

particular/burguês.268 

 

Estabelecer desde as constituições passadas, no Brasil, um 

conceito de Função Social da Propriedade, é algo que não se cogitava,  tendo em 

vista que essa matéria ainda estava em evolução, eclodindo portanto na atual 

CRFB/88, diante dos diversos textos legais que tratam diretamente da Função 

Social da Propriedade.  

 

A título de exemplo, vários autores conceituam a Função Social da 

Propriedade, dentre eles BASTOS que numa visão constitucionalista diz , como 

“(...) o conjunto de normas da Constituição que visa, por vezes até com medidas 

de grande gravidade jurídica, a recolocar a propriedade na sua trilha normal.”269, e 

que apesar da Propriedade ter seu conteúdo envolvendo bens de ordem corpóreo 

e incorpóreo é evidente que somente se preocupou com a preservação social do 

domínio de terra rural e urbana270.  

 

É aquilo que COMPARATO alega que  ocorreu na CRFB/88, no 

Brasil, que impõe deveres positivos ao Estado em favor da coletividade, pois  “o 

Estado exerce um papel decisivo e insubstituível na aplicação normativa”,271 

quando estabelece nos parágrafos do art. 182 o dever do Estado de estabelecer o 

                                                 
267 BASTOS, Celso Ribeiro. Comentários à Constituição do Brasil:  promulgada em 5 de 

outubro de 1988. p. 123. 
 
268 BODNAR, Zenildo. Curso objetivo de direito de propriedade. p. 39. 
 
269  BASTOS, Celso Ribeiro. Comentários à Constituição do Brasil:  promulgada em 5 de 

outubro de 1988. p. 125. 
 
270 Artigo 182 e 184 já apresentados alhures.   
 
271 COMPARATO, Fabio Comper. Estado empresa e função social. p. 41. 
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plano diretor das cidades, prevendo o adequado aproveitamento da 

propriedade272; e no art. 186 estabelece a desapropriação por reforma agrária. 

 

Além desses fatores, chama a atenção BODNAR para o fato de que 

há conseqüências jurídicas273 pelo descumprimento da Função Social da 

Propriedade, sendo que a mais drástica é a perda da propriedade “.. tendo em 

vista que o ordenamento jurídico pátrio só reconhece e protege a propriedade 

como direito fundamental quando esta cumpre a sua função social.”274, podendo 

restar  improcedente a busca da proteção possessória diante da não observância 

dos deveres de proprietário perante a Função Social da Propriedade.  

 

Importante manifestação pode ainda ser extraída de FACHIN a 

respeito da Função Social da Propriedade, em que “A função social relaciona-se 

com o uso da Propriedade, alterando, por conseguinte, alguns aspectos 

pertinentes a essa relação externa que é o seu exercício. E por uso da 

propriedade é possível apreender o modo como que são exercidas as faculdades 

ou os poderes inerentes ao direito da propriedade.”275 

 

Percebe-se aqui, bem como nas demais manifestações a respeito 

da Função Social da Propriedade, que o que se busca efetivamente na realização 
                                                 
272 Destaca-se o § 2º“A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às 

exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. 
 
273 Conforme determina o parágrafo 4º do artigo 182 da Constituição Federal de 1988: “É facultado 

ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área incluída no plano diretor, exigir, 
nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não 
utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente de:  
I – parcelamento ou edificação compulsória;  
II – imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo 

    III – desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente 
aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, 
iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais.  

 
274 BODNAR, Zenildo. Curso objetivo de direito de propriedade. p. 41., que dá ainda como 

exemplo o caso de usucapião coletivo do § 4º do artigo 1.228 do Código Civil Brasileiro (2002), 
que diz, “o proprietário também pode ser privado da coisa se o imóvel reivindicado consistir em 
extensa área, na posse ininterrupta e de boa-fé, por mais  de cinco anos, de considerável 
número de pessoas, e estas nela houverem realizado, em conjunto ou separadamente, obras e 
serviços considerados pelo juiz de interesse social e econômico relevante.” 

 
275 FACHIN, Luiz Edson. A função social da posse e a propriedade contemporânea: uma 

perspectiva da usucapião rural. p. 17. 
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do uso da Propriedade é demonstrar ao proprietário do bem que, ao mesmo 

tempo em que ele está amparado contra dissabores do uso de sua Propriedade, 

também está constitucionalmente vinculado a um interesse maior276, a Função 

Social.  

 

Chama atenção COMPARATO277 para o fato de que a Propriedade 

propriamente dita não tem nenhuma Função Social, e essa Função Social que 

falamos até então não tem o condão de satisfazer interesses de terceiros. O que 

sempre deve ser entendido a respeito do estudo da Função Social da Propriedade 

é que primeiro se protege a dignidade da pessoa humana na condição de 

Proprietário, somente quando essa Propriedade não lhe é condição de dignidade 

humana é que ela deve ceder espaço aos interesses sociais.   

 

A fim de atingir um conceito operacional da categoria básica Função 

Social da Propriedade, utiliza-se a formulada conceituação de RONCONI que 

assim diz:  

 

consiste na utilização, gozo ou disposição dos bens e/ou direitos de 
alguém, afastando-se interesses eminentemente privatísticos 
prejudiciais em detrimento do benefício maior de uma coletividade, 
de forma que, para haver tal equilíbrio, o Estado limitará e/ou 
estabelecerá regras à sua utilização na conformidade do benefício 
comunitário.278 
 

Diante dessa conceituação, restam devidamente demonstradas as 

prerrogativas constitucionais da Função Social da Propriedade, que se constituem 

em requisito necessário para a compreensão da Função Social da Empresa em 

sua conotação com a Recuperação Judicial.   

                                                 
276 “Em outras palavras, a garantia da propriedade do bem de produção está condicionada a seu 

uso, seja a propriedade rural ou urbana. Se improdutiva, será desapropriada (arts. 182, § 4º, III e 
184). In: MOTTA FILHO, Sylvio Clemente da. Direito constitucional: teoria, jurisprudência e 
1.000 questões. p. 765. 

 
277 COMPARATO, Fábio Konder. Muda Brasil! - uma constituição para o desenvolvimento 

democrático.  p. 56.   
 
278  RONCONI, Diego Richard. Falência e recuperação de empresa: p. 51. 
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Para concluir esse estudo da Função Social da Propriedade,  

correlaciona-se a Propriedade com a Empresa, no sentido de esta ser a efetiva 

manifestação da Propriedade, ou seja: desde a fundação da Empresa com a 

alocação do capital inicial até a produção e circulação de mercadorias e serviços 

tudo se constitui patrimônio/Propriedade, necessário assim “(...) se faz entender 

em que consiste este patrimônio, a fim de se analisar o que objetiva a chamada 

Função Social da Empresa.”279, que será o assunto a ser analisado no próximo 

tópico. 

 

 

  

3.3  A FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA E SUA FUNÇÃO NA RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL 

 

Visando esse trabalho o conhecimento e identificação da Função 

Social, em especial, da Empresa, como objetivo de identificar quais valores serão 

preservados com a Recuperação Judicial, neste último tópico será abordada 

especificamente e objetivamente o que vem a ser para a doutrina a Função Social 

da Empresa e o que ela representa para a Recuperação Judicial. 

 

 

3.3.1 Conceito e base principiológica de Função Social da Empresa   
 

Inicialmente observa-se que a finalidade primeira da Empresa é a  

lucratividade. Apesar de não se encontra junto as definições legais de Empresário 

e Sociedade Empresária previsto no Código Civil Brasileiro de 2002 –  e já 

devidamente tratado no capítulo segundo desse estudo – ao menos a grande 

                                                 
279 RONCONI, Diego Richard. Falência e recuperação de empresa: p. 51.  
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maioria que inicia uma atividade de produção e circulação de produtos e serviços 

objetiva um fim especifico, que no nosso sistema capitalista é o lucro280.  

 

Não fosse assim, as legislações que versam a respeito da 

Sociedade por Ações de 1976 e Repressão ao Abuso de Poder Econômico  de 

1962, não permitiriam esse fim.281  

 

Torna-se esse lucro o resultado da atividade da Empresa, que pode 

ser objetivada tanto pelas pessoas diretamente ligadas aquela atividade, como o 

empresário, ou administradores da Empresa, bem como os colaboradores de 

capital como nas grandes companhias,  relembra BOITEUX282,  e esse lucro, 

juntamente com toda a estrutura de produção e circulação de bens e serviços 

poderia ser considerado Propriedade da Empresa.  

 

Entretanto, essa não pode ser a regra, conforme alega 

COMPARATO:  

 

(...) a noção de propriedade, aplicada aos bens empresariais, tem 
sido criticada. Um empresário pode trabalhar em prédios alheios e 
com  maquinaria alienada fiduciariamente, sem que isso quebre a 
doutrina do estabelecimento. Daí porque uma parte da doutrina 
prefere falar em titularidade do estabelecimento e não em 
propriedade. Com maioria de razão ‘propriedade da empresa’ é 
expressão defeituosa, pois a empresa não compreende apenas 
bens, mas também homens.283  

                                                 
280  “A empresa capitalista – importa reconhecer – não é, em última análise, uma unidade de 

produç, oude prestação de serviço, mas sim uma organização produtora de lucro.” In: 
COMPARATO, Fabio Comper. Estado empresa e função social. p. 45. 

 
281 Lei nº 6.004/76, “art. 2º Pode ser objeto da companhia qualquer empresa de fim lucrativo, não 

contrário às lei, à ordem pública e aos bons costumes e Lei 4.137/62, “art 6º Considera-se 
empresa, toda organização de natureza civil ou mercantil destinada à exploração por pessoa 
física ou jurídica de qualquer atividade com fins lucrativos.” 

 
282 BOITEUX, Fernando Netto. A função social da empresa e o novo código civil. p. 49.  
 
283 Apud CAVALLAZZI FILHO, Tullio. In: A  função social da empresa e seu fundamento 

constitucional.  p. 118.  Consta como nota de rodapé nº 356 o seguinte: COMPARATO, Fábio 
Konder. O poder de controle das Sociedades Anônimas. p. 93.  
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Com base nesse novo entendimento proveniente das teorias da 

Função Social da Propriedade,  o Empresário não pode mais se preocupar tão 

somente com o objetivo capitalista da empresa “(...) mas com um ente cujo perfil 

funcional está cada dia mais representado pelo atendimento de interesses 

comunitários.358”284, valorizando também a pessoa humana285 seja na condição 

de cidadão comum ou empregado da Empresa.  

 

Efetivamente a Empresa está vinculada  umbilicalmente a esse 

novo mister, conforme palavras de COMPARATO atento às novas e necessárias  

mudanças na reforma da Empresa, sendo:  

 

Se se quiser indicar uma instituição social que, pela sua influência, 
dinamismo e poder de transformação, sirva de elemento explicativo 
e definidor da civilização contemporânea, a escolha é indubitável: 
essa instituição é a empresa. É dela que depende, diretamente, a 
subsistência da maior parte da população ativa deste país, pela 
organização do trabalho assalariado. A massa salarial já equivale, 
no Brasil, a 60% da renda nacional.É das empresas que provém a 
grande maioria dos bens e serviços consumidos pelo povo,  e é 
delas que o Estado retira a parcela maior de suas receitas fiscais. É 
em torno da empresa, ademais, que gravitam vários agentes 
econômicos não-assalariados, como os investidores de capital, os 
fornecedores, os prestadores de serviços.286 
 

                                                 
284 CAVALLAZZI FILHO, Tullio. In: A  função social da empresa e seu fundamento 

constitucional.  p. 118. Consta como nota de rodapé 358 o seguinte: Newton de Luca, ao tratar 
sobre as principais atividades empresariais e sua subsunção ao regime jurídico das relações de 
consumo, ressalta algumas atividades específicas. ‘É intuitivo que hospitais, escolas, bancos, 
seguradoras, transportes aéreos etc, exercem uma atividade empresarial de muito maior 
significação social do que bazares, bares, hotéis e restaurantes.”DE LUCCA, Newton. Direito do 
consumidor. São Paulo: Quartier Latin, p. 205.  

 
285 “Hoje todo o direito deve estar voltado para garantir a dignidade da pessoa humana como valor 

absoluto, e não estar apenas a serviço da satisfação de interesses individuais e egoísticos.” In: 
BODNAR, Zenildo. Responsabilidade tributária do sócio-administrador. Curitiba: Juruá, 
2005, p. 162.  

 
286 COMPARATO, Fábio Konder. A reforma da empresa.  In: Direito empresarial – estudos e 

pareceres. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 3.  
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Diante dessa nova sistemática e, comprometido com os já 

apresentados princípios da Função Social da Propriedade, a doutrina e os 

legisladores cunharam a expressão Função Social da Empresa, que muito mais 

que um simples conceito é um princípio constitucional.  

 

Realmente é na CRFB/88 que se deve buscar as  bases287 da 

Função Social  da Empresa, pois ao estabelecer no art. 170 a livre iniciativa, 

como sendo um dos fundamentos da ordem econômica, determinando que a 

Empresa é um dos pilares do desenvolvimento econômico nacional, dando-lhe 

garantias de desenvolvimento para obter o sucesso pretendido.  

 

A Função Social se obtém através da previsão contida no inciso III 

que prevê a Função Social da Propriedade, sendo esse um dos princípios da 

atividade empresarial,  é lógico que a Empresa também deve realizar suas 

atividades voltadas à Função Social, que, como ente responsável pelo 

desenvolvimento econômico do Brasil, possui ainda maiores responsabilidades.  

 

Na legislação infra-constitucional, há mais tempo se fazia conhecida 

a expressão, ou melhor, princípio da Função Social da Empresa, conforme pode 

ser constatado com leitura do parágrafo único do artigo 116 e caput  do artigo 154 

da Lei nº 6.404/76 (Lei das Sociedades Anônimas), in verbis:  

 

Art. 116. 
(...) 
Parágrafo único. O acionista controlador deve usar o poder com o 
fim de fazer a companhia realizar o seu objeto e cumprir sua função 
social, e tem deveres e responsabilidades para com os demais 
acionistas da empresa, os que nela trabalham e para com a 
comunidade em que atua, cujos direitos e interesses deve lealmente 
respeitar e atender. 
 
 
Art. 154. O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o 
estatuto lhe conferem para lograr os fins e no interesse da 

                                                 
287 Ao tratar do direito a empresa, o código deve socorrer-se da Constituição, In: ROSA, Roberto. 

As vertentes do direito constitucional contemporâneo. Ives Gandra da Silva Martins. coord. 
Rio de Janeiro: América Jurídica, 2002, p. 458 
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companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da função 
social da empresa. 
 

Diante desse texto legal, confirma-se que o princípio da Função 

Social da Empresa já era de conhecimento da esfera empresarial brasileira, e que 

a mesma, ao menos os mais atentos e preocupados com o interesse social,  já 

buscavam realizar atos voltados não só com a busca do lucro, mas também com 

a comunidade  que o cercava.  

 

Por outro lado, a não concretização de qualquer ato voltado ao 

atendimento da Função Social da Empresa não caracteriza diretamente infração 

devidamente tipificada na legislação brasileira, argumenta TOKARS, podendo-se 

dizer  que o empresário se pautaria por uma “(...) imposição ética, independente 

de sanção (...)”288, para assim atingirem a Função Social da Empresa.  

 

Discorda-se desse argumento quando se vislumbra que esse 

princípio está diretamente ligado à Função Social da Propriedade289, e conforme 

já se discorreu, a não observância desse princípio poderá inclusive retirar-lhe a 

proteção jurídica.  

 

Na esfera empresarial, a não observância do princípio da Função 

Social da Empresa causa-lhe sim sanções das mais várias formas, como por 

exemplo, o não cumprimento de obrigações tributárias tem a seguinte  

conseqüência  exposta por BODNAR: “O mecanismo mais eficaz para recolocar a 

pessoa jurídica nas trilhas normais do atendimento de sua função social é a 

aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica.”290 

 

                                                 
288 TOKARS, Fábio Leando. Função Social da Empresa. In: RAMOS, Carmem Lucia Silveira. 

coord. Direito civil constitucional – situações patrimonais. Curitiba: Juruá, 2002, p. 84.  
 
289 “Os princípios constitucionais da ordem econômica, além de seu alcance jurídico-constitucional 

em sentido amplo, comportam, pelo que se constatou, uma análise em relação à função social 
da empresa, já que essa função deriva da teoria da função social da propriedade.: In: OLIVEIRA, 
Celso Marcelo de. Comentários à nova lei de falências. p. 234. 

 
290 BODNAR, Zenildo. Responsabilidade tributária do sócio-administrador.  p. 164. 
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E prossegue o autor destacando, “Nestes termos, sendo a pessoa 

jurídica uma manifestação do direito de propriedade, somente  será reconhecida e 

protegida quando cumprir com a sua função social”291 

 

Para encerrar esse estudo da Função Social da Empresa, busca-se 

nas lições de OLIVEIRA, parafraseando MERTON e SILVIO DE MACEDO a 

seguinte conceituação do princípio em estudo: “como ‘o conjunto de tarefas, 

ações, comportamentos e atitudes que fazem a adaptação e o ajustamento de um 

dado sistema’, o que (...) ‘implica a noção de um conjunto de atividades e ‘papéis’ 

exercidos por indivíduos ou grupos sociais, no sentido de atender a necessidades 

específicas”. 292 

 

Realizadas essas considerações a respeito da Função Social da 

Empresa, segue-se agora a sua utilidade e, principalmente sua observância pelos 

Devedores quando do pedido e concessão da Recuperação Judicial.   

 

 

 

3.3.2 A Função Social da Empresa  na Recuperação Judicial 
 

A atual norma falimentar estabelece no art. 47 a conceituação da 

Recuperação da Judicial, prevendo entre outras finalidades, a promoção  da 

preservação da Função Social.  

 

E o que vem a ser essa Função Social da Empresa senão o estudo 

até aqui realizado, no qual a Empresa, ao mesmo tempo em que tem respeitado 

sua Propriedade, livre iniciativa, também  deve observar as condutas necessárias 

ao bem-estar da comunidade que depende dela.  

 

A presença  desse princípio na ordem falimentar já  há muito era 

defendida pelos doutrinadores pátrios, entre eles COMPARATO, que escreveu:  

                                                 
291 BODNAR, Zenildo. Responsabilidade tributária do sócio-administrador. p. 164. 
 
292 OLIVEIRA, Celso Marcelo de. Comentários à nova lei de falências.  p. 233 
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Foi somente na França que o legislador percebeu o fato óbvio de 
que a insolvabilidade de uma empresa  de interesse social pode 
afetar não apenas a massa dos credores, mas também e sobretudo 
o equilíbrio econômico e social da região,  mesmo do país. A 
Ordenação Francesa nº 67.820 de 23-9-1967 instituiu um processo 
extraordinário de reerguimento econômico e financeiro para as 
empresas insolváveis ‘cujo desaparecimento poderia causar grave 
perturbação à economia nacional ou regional e ser evitado em 
condições compatíveis como interesse dos credores’293 

 

Diante dessa norma estrangeira, percebe-se indubitavelmente a 

presença da Função Social da Empresa, que agora também se encontra prevista 

no ordenamento jurídico através da Lei de Falência e Recuperação de Empresa, 

o que “(...) permite a sobreposição dos interesses da Empresa como instituição 

social, sobre as particulares aspirações dos credores.294 

 

A nova Lei de Falência e Recuperação de Empresa permite através 

da Recuperação Judicial, a viabilidade da superação da crise econômico-

financeira da Empresa em crise, agora “Enfatize-se a figura da empresa sob a 

ótica de uma unidade econômica que interessa manter, como um centro de 

equilíbrio econômico-social.” 295, explica CAMPINHO, que complementa 

demonstrando a necessidade da preservação da Função Social da Empresa, “É 

reconhecidamente, fonte produtora de bens, serviços, empregos e tributos que 

garantem o desenvolvimento econômico e social de um país.”296 

 

Ao analisar a Exposição de Motivos do Projeto de Lei Federal  nº 

4.376, de 1993, do Sr, Ministro do Estado e da Justiça, Sr. Maurício Corrêa, 

                                                 
293  COMPARATO, Fábio Konder. A reforma da empresa.  In: Direito empresarial – estudos e 

pareceres. p. 15. 
 
294  CAVALLAZZI FILHO, Tullio. In: A  função social da empresa e seu fundamento 

constitucional.  p. 126.  
 
295  CAMPINHO, Sergio. Falência e recuperação de empresa.  p. 120. 
 
296 CAMPINHO, Sergio. Falência e recuperação de empresa.  p. 120. 
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destacam-se os seguintes pontos delineadores da Função Social da Empresa 

previstos para a nova lei:   

 

3. Com as transformações econômico-sociais ocorridas no País, a 
legislação falimentar não mais atende aos reclamos da sociedade, 
fazendo-se necessária à edição de nova lei, mais ágil e moderna. 
(...)  
8.  Considerando a importância para a defesa da cidadania, da 
ordem jurídica e da ordem econômica, da adequação às condições 
contemporâneas da prática da indústria, do comércio e das demais 
práticas correlatas, temos a intenção de lograr clareza e distinção 
das regras ordenadoras de tais  atividades... 
9. Assim sendo, a proposta legislativa mencionada visa a, 
primordialmente, proteger credores e devedores, salvaguardando, 
também, a empresa. 
(...)  
11. Adota-se a recuperação da empresa em substituição à 
concordata suspensiva, com a finalidade de proteger o interesse da 
economia nacional, e o dos trabalhadores na manutenção dos seus 
empregos.297 

 

O texto trabalha de forma abrangente a necessidade de alterações 

no instituto falimentar de 1945298, priorizando o interesse na Empresa e tudo o 

que ela representa, como a manutenção das suas atividades, os postos de 

trabalho, a população como um todo, e a importância que tem para a ordem 

econômica, não havendo dúvida que o Sr. Ministro se refere à Função Social da 

Empresa.  

 

Não se pode esquecer de que enquanto da vigência da lei de 

falências de 1945 (Lei nº 7.661/45), a preocupação do Instituto Falimentar era 

                                                 
297 Brasil, Ministério da Justiça – Mensagem nº 1.014 de 21 de dezembro de 1993.  
 
298 Conforme crítica de LOBO, a Lei de Falências revogada  “Na reformulação do Direito 

Concursal, é indispensável ter em conta que, como acentuado na Lei de Sociedades Anônimas, 
a empresa tem uma função social a cumprir e ela, tal como seus controladores, tem ‘deveres e 
responsabilidades para com os seus acionistas, os que nela trabalham e para com a 
comunidade em que atua, cujos direitos e interesses deve lealmente respeitar e atender.” In: 
LOBO, Jorge. Direito concursal. p. 19. 
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com os Credores – ainda que na concordata, pois seu sistema de solucionar a 

crise da empresa era apenas a dilação ou redução dos pagamentos devidos -  ou 

seja, a sua satisfação, não havendo, como há agora, a busca de uma 

recuperação integral e social da Empresa.299  

 

Nessa função, o Estado300 também deve se comprometer com a 

garantia da preservação da Função Social da Empresa, sendo um verdadeiro 

parceiro da Empresa na constante luta da superação da crise econômico-

financeira que ela se encontrar301.  

 

Essa cooperação é importante conforme explica RONCONI:   

 

O interesse na manutenção e conservação de tais bens, se estende, 
no caso, a uma gama de indivíduos que pretendem que seus 
direitos de crédito e mesmo de trabalho (direito social garantido pelo 
artigo 6º, da Constituição da República Federativa do Brasil, o qual 
se que (sic) reflete no sucesso de outros direitos sociais, como a 
saúde, moradia, lazer, previdência e assistência aos desamparados, 
segurança, etc.) sejam amplamente assegurados a todo o 
cidadão.302 
 

Cumpre ainda ao Estado fiscalizar as atividades da Empresa no 

sentido de verificar se a Função Social da Empresa  é realizada através do 

atendimento as normas reguladoras de sua atividade, bem como se a Empresa 

observa “(...) os Direitos do Consumidor, dos empregados, meio ambiente e,  

                                                 
299 Como objetivos atuais da Recuperação Judicial tem-se: ‘o saneamento da crise econômico-

financeira e patrimonial, preservação da atividade econômica e dos seus postos de trabalho, 
como o atendimento aos interesses dos credores. Diz-se que, recuperada, a empresa poderá 
cumprir sua função social.” In: COELHO, FÁBIO ULHOA. Comentários à nova lei de falências 
e de recuperação de empresas – Lei n. 11.101, de 9-2-2005. p. 115. 

 
300 Através da “... redução das desigualdades regionais e sociais e o tratamento favorecido às 

pequenas empresas”, por exemplo, In: OLIVEIRA, Celso Marcelo de. Comentários à nova lei 
de falências. p. 235. 

 
301 A própria previsão do benefício legal da Recuperação Judicial e Extrajudicial previstas na Lei 

de Falência e Recuperação de Empresa, constitui-se uma das formas de Função Social da 
Empresa, originadas de ato estatal.  

 
302  RONCONI, Diego Richard. Falência e recuperação de empresa: p. 54.  
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principalmente, quando honra com seus compromissos perante a Fazenda 

Pública, tendo em vista a importância social da tributação.”, esclarece 

BODNAR.303 

 

Percebe-se, assim, a ampla gama de funções, no sentido de 

deveres que a Empresa em Recuperação Judicial deve observar tanto antes 

como após a sua recuperação,  sob pena de sofrer as sanções impostas pela lei, 

pois esta também visa a Função Social da Empresa.   

 

Apenas de forma exemplificativa, a Função Social da Empresa que 

deve ser preservada através da Recuperação Judicial,  materializa-se diante das 

funções de ser:    

 

responsável pela geração de empregos, pelo recolhimento de 
tributos (sustento da economia) e, ainda, movimenta a economia 
(compra e venda de bens e prestação de serviço) (...)além de 
cumprir os papéis elencados no parágrafo anterior, a empresa 
observa a solidariedade (CF/88, art. 3°, inc. I), promove a justiça 
social (CF/88, art. 170, caput), livre iniciativa (CF/88, art. 170, caput 
e art. 1°, inc. IV), busca de pleno emprego (CF/88, art. 170, inc. VIII), 
redução das desigualdades sociais (CF/88, art. 170, inc. VII), valor 
social do trabalho (CF/88, art. 1°, inc. IV), dignidade da pessoa 
humana (CF/88, art. 1°, inc. III), observe os valores ambientais 
(CDC, art. 51, inc. XIV), dentre outros princípios constitucionais e 
infraconstitucionais.304 

 

Assim, encerra-se o presente estudo diante do que restou  

demonstrado a respeito da Função Social da Empresa e sua correlação com a 

Recuperação Judicial, na qual a Empresa, mesmo em dificuldades econômico-

financeira deve, também, permanecer proporcionando o bem-estar à comunidade 

que com ela interage.   

 

                                                 
303 BODNAR, Zenildo. Responsabilidade tributária do sócio-administrador. p. 163.  
 
304 PEREIRA, Rafael Vasconcellos de Araújo. Função social da empresa. In: disponível em 

<http://www.direitonet.com.br/artigos/x/19/88/1988/> Acesso em: 20 out. 2006.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS    

 

 

Diante de todo o trabalho até aqui demonstrado, resta considerar 

finalmente que a Função Social da Empresa foi efetivamente valorizada mediante 

a Recuperação Judicial prevista na Lei de Falência e Recuperação de Empresa.  

 

Essa consideração surge inicialmente diante da pesquisa realizada 

a respeito do Instituto Falimentar, no qual sua evolução histórica demonstrou que 

aquelas primeiras formas de cobranças pessoais evoluíram para uma cobrança 

concursal restrita aos bens do Devedor e não mais a sua pessoa.  

 

A partir da Idade Média é que se verificou legislações preocupadas 

com a Empresa e a comunidade que a cercava, estabelecendo regras de 

organização do comércio e da Empresa quebrada, entre elas a retirada de 

comerciante em dificuldade, evitando assim que se prejudicasse outros 

comerciantes.  

 

 Constatou-se que a legislação no Brasil seguiu a corrente mundial 

de evolução do Instituto Falimentar, que permitiu concessões legais que 

evitassem a decretação da falência, como a moratória expressa através da 

concordada. Essa é a primeira e efetiva expressão da preservação da empresa 

que não seja a busca única da liquidação mediante a falência e, preserva-la é 

promover sua Função Social.  

 

Mostrou-se, ainda, que a preservação da Empresa foi o ponto 

central da Lei de Falências e Recuperação de Empresas (Lei Federal nº 

11.101/2005), que agora regulamenta o Instituto Falimentar brasileiro, fortaleceu 

ainda mais a idéia de que a simples quebra não representa benefício a ninguém.   
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A preservação da Empresa, que é uma das bases principiológicas 

da legislação em vigor, possui uma dimensão socioeconômica de grande 

relevância, voltada à busca da manutenção da atividade da Empresa em 

dificuldade econômico-financeira.  

 

Porém, ainda que se busque a preservação da Empresa para a 

aplicação da Função Social da Empresa,  chamou-se a atenção, também, para 

necessidade do estudo da sua viabilidade como elemento essencial à sua 

manutenção, caso contrário, a falência é o único remédio.  

 

Viu-se que a Lei de Falência e Recuperação de Empresa inovou 

com um novo instituto denominado Recuperação Judicial, que é a expressão da 

manutenção da atividade empresarial, mediante o suprimento de determinados 

requisitos legais apresentados em juízo pela Empresa em dificuldades.  

 

Diante desse procedimento judicial que se instala, a Recuperação 

Judicial somente terá prosseguimento após a manifestação dos Credores da 

Empresa devedora, mediante análise do plano de recuperação em Assembléia 

Geral De Credores.  

 

A própria comunidade de Credores se reúne para tomar as 

decisões quanto ao futuro da Empresa, o que vem a se tornar mais um avanço da 

Lei de Falência e Recuperação de Empresa, pois as próprias pessoas que vivem 

a realidade da Empresa, como fornecedores e empregados, por exemplo, 

possuem maiores condições de estabelecer a importância da manutenção da 

atividade empresarial. 

 

Essa maior possibilidade de atuação dos Credores nos rumos da 

Recuperação Judicial, também, é permitida através das ações do Comitê de 

Credores, que além de atuação consultiva contém ainda a fiscalizatória, 

juntamente com o Administrador Judicial, o Juiz e o representante do Ministério 

Público.  
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Toda essa nova sistemática de manutenção da atividade produtiva 

da Empresa em dificuldade vem valorizar a Função Social da Empresa.  

 

O entendimento dessa categoria requer a compreensão da Função 

Social e da Função Social da Propriedade, que no estudo realizado demonstrou 

se tratar de princípios constitucionais alçados à categoria de direitos fundamentais 

de aplicação imediata e plena eficácia.  

 

Sendo a Função Social como aquele ato ou atitude comprometida 

como interesse da coletividade, a Função Social da Propriedade, estabelecida na 

CRFB/88, ao mesmo tempo em que estabelece garantias ao uso da Propriedade, 

também  prevê que o uso  que deva ser dado a essa Propriedade, material ou 

imaterial, precisa ser voltado ao benefício de toda a comunidade.  

 

Em se tratando de Empresa, que é uma expressão da Propriedade 

–  pois desde sua fundação, a busca de capital, a produção e a circulação de 

bens e serviços,  tudo representa Propriedade –  seu uso não poderá ser 

revestido unicamente da busca do lucro, mas também comprometido com os 

interesses da comunidade que a serve ou a rodeia e depende dela direta e 

indiretamente.  

 

Essa é a expressão da  Função Social da Empresa, que se constitui 

em um dos princípios da CRFB/88, pois está  prevista como um dos pilares do 

desenvolvimento econômico nacional, e ao conceder garantias à Empresa, 

também confere a ela o dever de atender os interesses humanos, seja através de 

ações voltadas diretamente a valorizar o empregado, ou o cumprimento de 

obrigações tributárias, por exemplo.  

 

E conforme foi apresentado, essa preocupação da Empresa com o 

social deve se fazer presente na Recuperação Judicial, pois a Lei de Falência e  

Recuperação de Empresa ao definir legalmente o que é a Recuperação Judicial 

em seu art. 47, estabelece que esse benefício legal concedido às Empresas tem, 

também,  a atribuição de promover a Função Social.  
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Em contrapartida à valorização da preservação da atividade 

empresarial mediante a Recuperação Judicial, a Empresa deve estar 

comprometida com a promoção da  sua Função Social da Empresa.      

 

Assim, mediante a realização desse trabalho foi possível confirmar 

a primeira hipótese de que a evolução do Instituto Falimentar foi moldando as 

legislações de forma a não se preocupar apenas com a figura dos Credores, para 

receberem seus haveres,  mas também com a preservação da atividade da 

Empresa, reflexo da sua importância no contexto no qual está inserida, com a 

manutenção dos postos de trabalho, pagamentos de impostos e outros benefícios 

à comunidade.  

 

Também se confirmou a segunda hipótese de que os princípios que 

regem a Lei de Falência e Recuperação de Empresa são voltados a sua 

manutenção, em especial o princípio da preservação da Empresa, destacando-se 

ainda nessa legislação a maior atuação dos credores, em especial os trabalhistas 

no rumo à Recuperação Judicial, destacando a representação dos credores 

mediante o Comitê de Credores e a Assembléia Geral de Credores.  

 

Por fim, a terceira hipótese foi confirmada ao demonstrar que a 

partir do estudo da Função Social, a Função Social da Empresa, como categoria,  

é o comprometimento que a Empresa, também na Recuperação Judicial,  deve ter 

para com a manutenção e valorização dos seres humanos, sejam os ligados 

diretamente à Empresa, como os empregados, ou de forma indireta através de 

ações sociais, o correto pagamento de tributos e outros meios de expressão de 

Função Social. 

 

Encerra-se, assim, o estudo realizado, por restar demonstrado que 

a Função Social da Empresa, que também pode servir de argumento na busca da 

concessão da Recuperação Judicial, torna-se um dos comprometimentos da 

Empresa em recuperação para valorização do ser humano. 
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