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LEI DE FALÊNCIAS

Guilherme J. Falcão

O Deputado José Santana de Vasconcellos solicita-nos a

elaboração de estudo que explicite as alterações introduzidas na

nova lei de faléncias, Lei n° 11.101, de 9 de fevereiro de 2005,

publicada no Diário Oficial da União (edição extra) do último dia 10, além de apontar quais as

diferenças entre a nova legislação e o Decreto-Lei n° 7.661, de junho de 1945.

Inicialmente convém ressaltar que o novo diploma legal só entrará em

vigor em 10 de junho deste ano, obedecendo o prazo de "uacatio legis" de 120 dias, conforme

consta do art. 201 da nova lei supramencionacia. Deste modo, até 10 de junho, continua em vigor

a velha lei de 1945.

A nova lei já se fazia por demais necessária para atender às demandas de

nossa econorrua, que, assim como todo o mercado mundial, se modernizou e evoluiu a olhos

vistos desde a década de 40, exigindo uma legislação mais condizente com os novos desafios.

Neste sentido, o Legislador brasileiro optou por seguir os modelos europeus (França, Itália e

Espanha) que preconizavam a recuperação ou a reorganização da empresa em detrimento de suas

simples quebra ou faléncia. Acertadamente, o Congresso Nacional trilhou o caminho de uma

legislação mais inteligente e flexível que permitirá a recuperação de empresas viáveis, enquanto

que para aquelas absolutamente inviáveis restará um processo de falência rápido e

desburocratizado, minimizando as perdas de seus credores.

Além da fundamental mudança e superação de conceitos, a nova lei

extinguiu em definitivo com o instituto da concordata. Nos moldes como fora concebida na lei de

1945, a concordata tem se mostrado totalmente ineficiente e não mais se coaduna com seus

propósitos originais, servindo apenas como "ante-sala" para a falência de milhares de empresas

no Brasil.

Neste contexto, a nova "Lei de Recuperação de Empresas" - como deve

ser denominada doravante - será extremamente importante para um novo redirecionamento da

economia nacional, que diante do novos paradigmas do século XXI, precisará preservar o

emprego e a atividade empresarial ou produtiva que seja viável, ainda que o empresário

incompetente ou despreparado venha a sucumbir.

-----------IIr------------



o ponto central da nova lei é, sem dúvida, a figura da "recuperação

judicial", que permite a execução de planos de salvação em empresas que sejam consideradas

passíveis de recuperação.

A partir da constatação de que a atividade empresarial ainda é viável, a

nova lei faculta a possibilidade da empresa em dificuldades requerer na Justiça autorização para

implementar um plano de recuperação que deverá ser negociado com os credores.

A idéia básica da lei é evitar que as empresas quebrem sem chances de

tentar uma negociação com os credores onde, a partir do reconhecimento das dívidas, se

estabeleça um cronograma de pagamentos no médio e longo prazos. Pela nova lei, a empresa terá

180 dias para chegar a um acordo com os credores, que deve ser aprovado pela maioria, enquanto

mantém suas operações em funcionamento Em paralelo, ficam suspensas durante aquele período

as ações e execuções contra a empresa devedora que tiver requerido a recuperação judicial. Isso

substitui a figura da concordata preventiva, que, estigmatizada, acabava levando a empresa

fatalmente à falência, com benefícios, muitas vezes, para os devedores.

Outra grande mudança da nova lei é a que introduz nova classificação

para os credores privilegiados. Antes, os créditos trabalhistas e fiscais tinham prioridade de

recebimento em caso de falência. Agora, os créditos trabalhistas continuam tendo prioridade mas

com o valor limitado a 150 salários mínimos.

Já com relação aos créditos tributários, a nova lei os coloca agora em

segundo plano, abrindo espaço primeiro para o pagamento dos créditos com garantias reais, o que

favorece as instituições bancárias cujos empréstimos estão sempre lastreados em garantias por

parte do tomador.

A recuperação de empresas deixará de ser uma atividade exclusiva dos

administradores, passando a freqüentar os corredores do Poder Judiciário. Essa é a grande

inovação que está por ser incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro, à semelhança do que já

se aplica em diversos outros países.

Com isso, o empresário brasileiro passa a ser titular de um novo direito 

o de socorrer-se da tutela do juiz para a homologação de um plano de reestruturação e

soerguimento da sociedade empreendedora.

Por seu turno, as regras do procedimento falimentar passaram por uma

remodelação, incorporando a compreensão doutrinária, a interpretação jurisprudencial e

disposiçães da legislação extravagante construídas desde a edição do Decreto-lei n° 7.661, de 21

de junho de 1945, que é a norma fundamental do também chamado direito processual da

execução concursal.
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A RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA

A nova lei traz como carro-chefe o novo instituto da recuperação judicial

da empresa, que permitirá a manutenção de centenas de postos de trabalho, contrapondo-se aos

regimes superados da concordata - cuja adoção restará revogada - e da falência - que se pretende

ver diminuída em importância, uma vez que estes somente têm contribuído para a liquidação de

empresas viáveis e o agravamento da crise econômica e social em nosso País.

Não se trata apenas de uma nova nomenclatura ou de mudanças

cosméticas na combalida (e doravante extinta) concordata preventiva. É, na verdade, um novo

instituto jurídico, moderno, moldado para atender às peculiaridades da crise enfrentada pela

empresa, seu fluxo de caixa, aspectos de sazonalidade, parceria com fornecedores e bancos,

parcelamento de tributos, devendo considerar a conjuntura vivida pelo setor econômico em que

se insere o devedor, enfim, conjugando fatores econômicos e esforço criativo para viabilizar a

continuidade da empresa, a manutenção de empregos, a geração de renda, a preservação de

ativos, aí incluídos os chamados "intangíveis", dentre os quais, se possível, o valor de mercado

sobrevalorizado em relação ao valor patrimonial ou contábil.

O conceito inédito da recuperação judicial da empresa, que estará

estreando em breve no nosso ordenamento jurídico, consiste na verdadeira valorização da

continuidade das atividades produtivas da empresa, desta feita sob a supervisão do Poder

Judiciário. Tal conceito já é consagrado e praticado em países como Estados Unidos, Itália e

França, cuja legislação aponta no sentido de somente ser elegível à recuperação judicial a empresa

que se mostre viável mediante a apresentação e aprovação de um plano de recuperação

econômica e financeira.

Como facilmente se percebe, o instituto da recuperação - também em

sua modalidade extrajudicial - supera muito em qualidade e eficácia a figura da concordata, que

sempre se demonstrou, na prática, um método "burro e seguro" de se postergar a declaração de

falência, que acaba por ocorrer na significativa maioria dos casos de crise econômico-financeiras

das empresas brasileiras.

IMPORTÃNCIA E NECESSIDADE DA EFETIVA SUJEIÇÃO DE "TODOS" OS

CREDORES

Infelizmente, não se pode assegurar que, pelo texto da nova lei, o

instituto da recuperação será o bálsamo para todas as mazelas que enfrentam os heróicos e

abnegados empresários tupiniquins nos repetidos percalços a que estão sujeitos em virtude das

incertezas da nossa economia, da insegurança da política econômica e da impossibilidade de se

fazer planos confiáveis de longo prazo, em face das ainda prematuras condições de estabilidade
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da experiência democrática, assim como da fragilidade da ideologia basilar sobre a qual repousam

os fundamentos sócio-econômicos da política nacional.

De fato, parece que vamos ficar, uma vez mais, entre o "quero" e o "não

quero", já demonstrado nos recentes insucessos na introdução de inovações na estrutura

tributária, sucumbindo ao conservadorismo que obstaculiza o avanço em direção a normas

reguladoras que já se demonstraram exitosas, especialmente em países desenvolvidos.

Por exemplo, a verdadeira filosofia da recuperação judicial aponta

para a sUJelçao de todos os credores, e não apenas dos quirografários hoje alcançados pela

concordata, e deveria ser aplicada "in totuni', não excepcionando os créditos tributários e aqueles

detidos por instituições financeiras que forem garantidos por bens indispensáveis à continuidade

da atividade produtiva da empresa em recuperação.

Tais exceções ainda persistem, encontrando sérias barreiras tanto por

parte de setores do governo federal preocupados, numa visão imediatista e pragmático

conservadora, com a obtenção de superávit fiscal para o cumprimento de metas do plano de

ajuste, como por segmentos do setor privado financeiro, numa anacrônica ausência de visão social

e mesmo econômica de longo prazo.

Pelo que parece, nem um nem outro perceberam, ainda, que a

manutenção do empreendimento e sua dinamização é que lhes vai assegurar o encaixe dos

tributos e o resgate dos títulos de financiamento, além de disciplinar o regime de operação da

empresa e assegurar a longevidade saudável de um cliente e potencial investidor.

SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

CONTRA O DEVEDOR

Outra inovação, constante da Lei n° 11.101/05, diz respeito à suspensão,

no âmbito da recuperação judicial, de todas as ações ou execuções contra o devedor relativas a

créditos decorrentes de financiamento de valores a receber, garantidos por penhor sobre direitos

creditórios; por títulos de crédito; valores mobiliários e aplicações financeiras.

Entretanto, queremos destacar nossa posição contrária em relação a esse

dispositivo específico. A nosso ver, o privilégio que foi concedido a uma determinada classe de

credores - qual seja, as instituições financeiras -, é absolutamente descabido, face à violação do

princípio da IÓPar conditío creditorum", consagrado pelo direito concursal e que tem o

propósito de assegurar a igualdade de condições de todos os credores, incluídos os trabalhistas e

os fiscais, no processo de recuperação judicial.

Infelizmente, sob o argumento sofismático de estímulo à redução dos

denominados "spreadl' bancários, houve uma insistente influência do Poder Executivo para
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manutenção da exclusão dessa categoria de créditos do rol de credores que se sujeitariam à norma

de suspensão das ações e execuções, como indispensável mecanismo de trégua para a

reorganização da empresa em crise econômica e financeira.

A manutenção desse privilégio no texto da nova lei, parece-nos

inteiramente prejudicial à manutenção do desejável equilíbrio entre as prioridades de caráter

social, a exemplo das verbas alimentícias inerentes aos salários dos trabalhadores, como adiante se

verá.

ADMINISTRAÇÃO COMPARTILHADA E INTERVENÇÃO CAUTELAR

Quanto à administração compartilhada prevista como um dos

mecanismos para viabilização do objetivo de recuperação da empresa, que teria como propósito

estimular um ambiente de entendimento e ampla negociação entre o empresário-devedor, os

trabalhadores e os demais credores, ela deve ser considerada em um novo cenário, o de

antecipação do estado de crise e de viabilização do processo de recuperação.

Este novo conceito - que pressupõe a apresentação de um plano factível,

envolvendo todos os credores - mereceria ainda, a nosso ver, um aperfeiçoamento, qual seja a

adoção de um mecanismo que pudesse assegurar uma ''intenrenção preventiva", em caráter

prudencial, por ordem do Poder Judiciário, equivalendo a uma medida liminar em procedimento

cautelar, como meio de preservar os ativos da empresa e protegê-la de ações fraudulentas, antes

do deferimento da recuperação propriamente dita.

ASSEMBLÉIA GERAL DE CREDORES

A introdução da assembléia geral de credores na nova legislação, que

deverá proporcionar um amplo espaço de entendimento entre o devedor e seus credores, foi

inspirada em nossa lei das sociedades anônimas, mas faz por merecer ainda uma análise mais

cuidadosa, em razão das repercussões que poderá trazer aos acionistas minoritários da empresa e

aos credores de menor poder de barganha.

Num primeiro momento, a assembléia de credores terá a atribuição

primordial de construir bases sólidas para um amplo plano de recuperação judicial, buscando

preservar a maior representatividade possível, com a participação de expressivo número de

credores desde o início do processo. Tal procedimento traz a importante vantagem de valorizar as

práticas de mercado, cujos conceitos de governança corporativa tendem a propiciar um ambiente

mais favorável à recuperação da empresa, na medida em que os credores se envolvem e se

vinculam, elevando a probabilidade de se comprometerem com a construção da proposta desde a

sua concepção.
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LIMITAÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS NA FALÊNCIA

Por último, mas não menos importante, a valorização do trabalhador,

enquanto principal agente de produção, deve ser objeto de prioridade na ordem de pagamento de

dívidas, objetivando alcançar a plena função social da empresa, mas não pode, entretanto, ser

instrumento de incentivo à indústria de fraudes que permeia as atuais ações trabalhistas em

processos falimentares. Neste sentido, a Lei n° 11.101/05 adotou a limitação dos créditos

trabalhistas no âmbito da falência, como forma de assegurar recursos para o pagamento dos

efetivos créditos trabalhistas, que envolvem, gerahnente, os trabalhadores de renda menor.

Independentemente da acalorada discussão que se travou acerca de

valores absolutos ou limites relacionados com o salário mínimo, o Legislador foi sábio e assimilou

a ameaça que a lei atual já representa ao direito de milhares de trabalhadores. Estes trabalhadores

de pequenos créditos vêm sendo freqüentemente lesados por créditos artificializados ou

fraudados por um pequeno grupo de executivos de empresas que - ao "artificializarem" ou

"fabricarerm" seus créditos -, não raras vezes em conluio com o acionista majoritário, conseguem

burlar as restrições legais e desviam os escassos recursos do ativo remanescente da massa falida.

Tal prática é observada em reiterados casos nas varas de falência de todo país, evidenciando a

desconformidade com os bons propósitos do Legislador, qual seja, o de preservar e assegurar o

pagamento do crédito de natureza alimentar.

a efeito da nova limitação em cento e cinqüenta salários mínimos para o

pagamento dos créditos trabalhistas deverá ser exatamente o oposto àquele alertado pelas centrais

sindicais, porque, conforme afirmado acima, busca-se assegurar tão somente a preservação das

pequenas indenizações trabalhistas, cujo alcance social é muito maior, sem incorrer no risco de

conceder um inexplicável privilégio a um grupo restrito de ex-funcionários bem remunerados e

em minoria quantitativa no contexto da empresa falida.

A problemática de uma possível limitação do crédito trabalhista decorre

de uma tradição histórica, que remonta ao contexto da década de 40, quando, a exemplo da CLT,

os direitos dos trabalhadores eram largamente tutelados e excessivamente protegidos pelo Estado.

Atuahnente, a discussão deve seguir um novo vetor, qual seja, a preservação dos postos de

trabalho. Neste sentido, explica-se então a adoção na nova lei de uma limitação em cento e

cinqüenta salários mínimos (hoje equivalente a R$ 39 mil), que certamente irá contemplar o

pagamento a uma parcela significativa de trabalhadores de uma empresa falida.

Necessário dizer que os valores que venham a exceder esse possível

limite no pagamento dos créditos trabalhistas estão definidos na lei como créditos quirografários,

o que preservará integrahnente as parcelas remanescentes, habilitando-se aqueles, ao longo do

procedimento concursal, junto com os demais credores. Tal mecanismo evitará a repetição, como

já referido, de constantes fraudes que são praticadas por administradores de sociedades falidas.
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Portanto, a adoção de um limite possibilitará à massa de trabalhadores uma maior chance de

recebimento de seus créditos, uma vez que dados recentes do Tribunal Superior do Trabalho,

relativos ao ano de 2002, indicam um valor médio individual de R$2,4 mil por indenização, nos

processos finalizados naquela justiça especializada.

Tudo isso posto, podemos dizer, de um modo sintetizado, que as

principais mudanças, em relação ao Decreto-Lei que vigora desde 1945, são as seguintes:

A) EXTINÇÃO DA CONCORDATA

Lei antiga: A concordata era uma iniciativa da empresa e permitia

apenas a negocraçào em dois anos das dívidas com promissórias e cheques, por exemplo. Os

demais credores disputavam na Justiça o recebimento dos créditos. Não havia prazo de conclusão

dos processos.

Lei nova: Fica extinta a concordata. A empresa em crise pode pedir a

recuperação extrajudicial ou judicial.

i) Recuperação extrajudicial: nela, o empresáno apresenta aos credores,

com exceção dos trabalhadores e do Fisco, uma proposta de recuperação que deverá ser

homologada na Justiça.

ii) Recuperação judicial: o empresário negocia um plano de recuperação

com todos os credores, inclusive com os trabalhadores e o Fisco. Se no prazo de 180 dias não

houver um acordo, o Judiciário poderá decretar a falência da empresa. O plano de recuperação é

que determinará a ordem dos pagamentos, colocando sempre os trabalhistas no topo da fila. O

plano poderá prever mecanismos especiais de pagamento. O credor não pode pedir falência nessa

fase.

B) PROCESSO DE FALÊNCIA SERÁ MAIS CÉLERE

Lei antiga:

Os credores têm enonne facilidade para pedir falência. Preferem isso a

negociar as dívidas. Os juízes, no entanto, nem sempre decretam a falência para evitar a

destruição dos ativos da empresa e o desemprego.

Ordem de pagamento das dívidas:

- trabalhistas, sem limite de valor;

- tributos federais, estaduais e municipais;

- dívidas com garantias reais (sobre bens móveis ou imóveis);

- créditos quirografários (cheques, promissórias, etc.)
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- Restituição de bens (sob leasing e ou alienação fiduciária) e as operações

de Adiantamento de Contrato de Câmbio (conhecidas como "ACC') são pagos antes das dívidas.

- Qualquer credor pode requerer a falência da empresa, sem respeitar um

limite mínimo para seu crédito.

Lei nova:

- Aumenta a agilidade e a racionalidade para evitar a dilapidação do

patrimônio.

- Nova ordem de preferência no pagamento das dívidas:

1) Restituição de bens (sob contrato de leasing ou de alienação fiduciâria)

e as operações de ACC serão pagos antes das demais dívidas.

2) dívidas trabalhistas até 150 salários mínimos;

3) dívidas com garantias reais que recaiam sobre bens móveis e imóveis

(normalmente os credores neste caso são as instituições financeiras);

4) dívidas tributárias;

5) outros débitos (conhecidos como "quirografários", que são os

credores garantidos por cheques pré-datados, notas promissórias ou sem qualquer garantia.

Os pedidos de falência estarão restritos a dívidas acima de 40 salários

mínunos.

Em síntese, são estas as inovações relevantes contidas na nova legislação,

cujo êxito na sua aplicação dependerá, não somente do Poder Judiciário, mas de seu bom

entendimento e assimilação por parte de todos os agentes econômicos.
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