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Neste ano de 2003, a tentativa de reforma de nossa atual (e antiga) Lei de Fa-
lências e Concordatas (Decreto-lei nº 7.661, de 1945!) completará 10 anos, 
desde o envio, em 1993, ao Congresso Nacional, pelo então Presidente da 
República Itamar Franco, do Projeto de Lei n.º 4.376, fruto de um trabalho 
de grande vulto desenvolvido por uma comissão de juristas especializados 
no Direito Falimentar, na qual se destacava o saudoso Professor Nelson 
Abrão, emérito especialista na seara do Direito Falimentar.

Eis que, em meados do ano 2001, o Banco Central do Brasil, por iniciativa 
de seu então presidente Armínio Fraga, decidiu se envolver na discussão da 
nova lei, sob a justificativa de que uma moderna lei de falência poderia con-
tribuir para a redução dos “spreads” bancários. Assim, o Governo Federal, 
por intermédio do Banco Central, mostrava-se novamente interessado na 
aprovação de uma nova lei, sendo que, desta feita, sob a argumentação de se 
facilitar a recuperação de créditos bancários nas lides dos Tribunais. Foram 
várias rodadas de discussões acerca das novas modificações que deveriam 
ser introduzidas no texto de uma Subemenda Global ao PL nº 4.376/93, cuja 
autoria pertence ao Deputado Federal Osvaldo Biolchi, relator da matéria na 
Câmara dos Deputados, desde 1995.

Algumas importantes inovações foram trazidas após um profícuo seminário 
realizado, em outubro de 2001, no Rio de Janeiro, com o patrocínio do Ban-
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co Mundial e sob a organização do próprio Banco Central. Na oportunidade, 
especialistas e juristas da Inglaterra, Estados Unidos, México, Espanha, 
Argentina e Alemanha, juntaram-se a estudiosos da matéria no Brasil para 
debaterem o instituto da falência e suas conseqüências para a economia des-
ses países. Naquele foro privilegiado, à luz do último texto apresentado pelo 
Relator, foram apresentadas as legislações de cada país e os reflexos que 
causaram na vida das empresas e na economia de cada região.

Poucos no Brasil deram a devida importância à reforma da lei falimentar, es-
quecendo mesmo que o fortalecimento do instituto da recuperação de empre-
sas pode ser tão positivo para nossa economia quanto a propalada reforma 
tributária. Neste aspecto, aliás, torna-se necessário enfatizar os eloqüentes 
e crescentes casos de concordatas e falências de empresas brasileiras que 
diariamente são divulgados nos jornais especializados em economia. Cer-
tamente ainda seria válido analisar o forte impacto que uma lei falimentar 
anacrônica vem provocando nas estatísticas assustadoras de desemprego no 
Brasil. Por certo, a ineficiência e o anacronismo da atual de lei de falência 
contribuem sobremaneira para a inviabilidade de se recuperar empresas e 
empregos que poderiam dar uma nova injeção de ânimo em nossa economia 
já tão combalida.

Naturalmente, como é inerente ao processo legislativo, surgiram críticas e 
comentários acerca da reforma falimentar em curso, mas é curioso notar 
como alguns advogados e juristas resistem a qualquer tentativa de mudança 
na lei, simplesmente preferindo acomodar-se nas falhas da lei atual. Alegam, 
por sua vez, que uma nova lei tende sempre a ser “assustadora” para os ope-
radores do Direito e a trazer “insegurança jurídica” para aqueles que a ela se 
submeterão. Ora, a pretexto de se buscar legislar o ótimo, perde-se a grande 
oportunidade de se introduzir uma nova e boa lei para o País. Certamente al-
guns recorrerão às críticas recentes que são feitas ao Novo Código Civil, em 
vigor desde janeiro último, para exemplificar e assim camuflar seus temores 
e receios, como se a Nação pudesse deixar de perseguir a contínua moderni-
zação de seu ordenamento jurídico.

O Brasil não pode continuar a incentivar seu crescimento econômico sob 
a égide de uma legislação anacrônica da década de 40, quando a realidade 
sócio-econômica do mundo era totalmente diferente. Podemos e devemos 
insistir sempre na constante modernização de nosso ordenamento jurídico, 
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inclusive nas leis que sofrem codificação, a exemplo do Novo Código Civil. 
O Poder Legislativo está plenamente apto e capacitado para ampliar o debate 
- também inerente ao processo legislativo - para toda a sociedade, median-
te a participação dos interessados em audiências públicas nas Comissões 
especializadas nas duas Casas do Congresso Nacional. Deve-se lembrar, 
inclusive, que, no caso da Lei de Falências, foi constituída, em maio de 
1995, uma Comissão Especial na Câmara dos Deputados, que permitiu um 
amplo debate acerca das modificações que deveriam ser introduzidas ao PL 
nº 4.376/93.

O texto da Subemenda Global apresentado pelo Relator enfoca principal-
mente a recuperação judicial da empresa, que propiciará a manutenção dos 
postos de trabalho, cuja idéia se contrapõe ao atual regime de concordata e 
falência, que somente tem contribuído para o agravamento da crise econômi-
ca e social em nosso País. Deste modo, o Relator preocupa-se com a valori-
zação do trabalhador, enquanto principal agente de produção, para alcançar 
a plena função social da empresa e, por conseqüência, a multiplicação de 
riquezas para toda a sociedade. De outro modo, observa-se na Subemenda 
uma visão contemporânea da empresa no processo produtivo, considerando-
a como meio e não como um fim em sim mesma; o que também contribui 
para uma interpretação mais precisa e realista do papel do empresário como 
agente da produção.

A principal inovação da Subemenda Global reside no novo conceito inédito 
em nosso ordenamento jurídico, qual seja a recuperação judicial da empre-
sa. Este novo instituto consistiria na verdadeira valorização da continuidade 
das atividades produtivas da empresa sob a supervisão do Poder Judiciário, 
uma vez que somente seria elegível à recuperação judicial, aquela empresa 
que se mostrasse viável mediante a apresentação e aprovação de um plano 
de recuperação econômica e financeira. 

Ainda no âmbito da recuperação judicial de empresas, a Subemenda cria 
um espaço para a administração compartilhada, estimulando um ambiente 
de entendimento e ampla negociação entre o empresário devedor, os traba-
lhadores e demais credores. Este novo conceito pressupõe a apresentação de 
um factível plano de recuperação econômica e financeira, envolvendo todas 
os credores, sob a tutela do Poder Judiciário e a fiscalização do Ministério 
Público. 
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Este amplo entendimento entre o devedor e seus credores será amparado 
pela assembléia geral de credores, cuja inspiração vem da experiência 
exitosa alcançada por outros países e de nossa lei das sociedades anônimas. 
A assembléia de credores terá a principal atribuição de aprovar o plano  de 
recuperação judicial apresentado pelo devedor em dificuldades, permitindo 
maior representatividade e participação dos credores desde o início do pro-
cesso. Esse procedimento tem a vantagem de valorizar as práticas de merca-
do e propiciar um ambiente mais favorável à recuperação da empresa, uma 
vez que os credores estarão plenamente envolvidos e comprometidos com a 
proposta desde a sua concepção.

Aliás, há que se enfatizar também que o texto da Subemenda Global, além 
de introduzir o importante instituto da recuperação judicial da empresa, tam-
bém inova com a figura da recuperação extrajudicial. 

A recuperação extrajudicial já se faz presente em legislações de países de-
senvolvidos e de pujança econômica, como Grã-Bretanha e Estados Unidos, 
onde a noção predominante é a de que as partes devem primeiramente procu-
rar solucionar seus problemas entre si, somente procurando a esfera judicial 
diante do fracasso dessa renegociação.  Nos moldes em que a Subemenda 
concebe a recuperação extrajudicial, caberá ao juiz homologar a decisão 
negociada entre as partes privadas, uma vez que os créditos trabalhistas 
e tributários estarão excluídos desta negociação extrajudicial. O juiz terá, 
entretanto, o papel primordial de certificar-se da legalidade dos acordos e da 
preservação da integridade dos direitos de credores minoritários, para que 
não possam ser preteridos pelos demais.

Esta nova etapa da recuperação extrajudicial deverá propiciar maior agili-
dade e flexibilidade aos entes privados para dirimir suas dificuldades con-
tratuais momentâneas, sem que haja a necessidade imperiosa de intervenção 
do Poder Judiciário, que, desta feita, se restringirá a homologar o acordo 
firmado entre as partes.

Entretanto, a despeito de inúmeros avanços contidos na Subemenda Global, 
que resultaram de debates em audiências e seminários realizados em várias 
Capitais brasileiras para discutir o aprimoramento da nova lei falimentar, 
pode-se perceber que ainda não há um consenso em torno do texto da Sube-
menda Global proposta pelo Relator. 
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Neste contexto, longe de se buscar a unanimidade, o que deve ser perseguido 
é o texto possível, que traga ricas contribuições para o fortalecimento do ins-
tituto da recuperação ou reorganização da empresa no Brasil, preservando, 
desse modo, milhares de postos de trabalho e mantendo a necessária arreca-
dação tributária, que tanto interessa ao Governo Federal.

A preocupação de se atingir a unanimidade, também no caso desta reforma 
da lei falimentar, não deve ser empecilho a se votar um texto maduro e de 
qualidade na Câmara dos Deputados, para, em seguida, obter sua aprovação 
definitiva no Senado Federal.

Há que se buscar, sim, o quanto antes, um amplo entendimento, com a cola-
boração de todos envolvidos na problemática da sobrevivência e no fortale-
cimento da empresa em nossa economia, como uma real tentativa de não se 
perder mais tempo e se desperdiçar mais empregos e empresas viáveis em 
nosso País.

Devemos concentrar os esforços na busca de uma rápida solução para supe-
rar as últimas restrições que são colocadas à Subemenda Biolchi, sob pena 
de estarmos diante de mais uma importante oportunidade perdida de colocar 
o Brasil nos trilhos definitivos de uma economia forte, que deverá nos pro-
porcionar dias melhores.
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